ٍاحذ طرح تكرين ارباب رجَع داًشگاُ علَم پزشكي تبريز

پزسشىامٍ رضايت سىجي ييژٌ ياحد درماوگاٌ
مزكش آمًسشي ي درماوي /بيمارستان................................ :
مزاجعٍ كىىدٌ محتزم ايه پزسشىامٍ جُت سىجش ميشان رضايت شما اس خدمات درماوگاَي ،ارائٍ شدٌ است لذا خًاَشمىديم َمكاري السم را درخصًص
تكميل آن مبذيل داشتٍ تا ما را در راستاي بُبًد َزچٍ بيشتز ارائٍ خدمت با استفادٌ اس وتايج حاصل اس آن ياري رساويد .
اطالعات عوَهي

پاسخ دٌّذُ :

خَد تيواس

هيزاى تحصيالت :
شغل:

تي سَاد
تيكاس

سي  ...... :سال

ّوشاُ

صيش ديپلن
آصاد

كاسهٌذ

جٌس :

هزكش

ديپلن

هًَث

تحصيالت داًشگاّي

خاًِ داس

سايش هَاسدتا ركش ًام ...............

تاصًشستِ

ًَع بيوِ :
تاهيي اجتواعي

آصاد
هحل سكًَت:

خذهات دسهاًي

تَهي

ًيشٍّاي هسلح

تيوِ ّاي تكويلي

كاست سٍستايي

سايش

كويتِ اهذاد

غيشتَهي

علت اًتخاب ايي بيوارستاى :
سضايت ا ايي هشكض دس هشاجعات قثلي
تَصيِ آشٌاياى
ًضديكي هحل
سايش هَاسد
هعشفي پضشک
هتخصص ٍ تجْيضات دس ايي هشكض
سديف

ّضيٌِ پاييي

گَيِ

1

سضايت اص عالئن ساٌّوايي كٌٌذُ ٍ تاتلَّا جْت دستشسي شواتِ تخشْا ٍ
ٍاحذّاي هختلف تشخيصي ٍدسهاًي

2

سضايت اص هكاًي كِ جْت اًتظاس ٍ ًشستي شوا دس هحَطِ دسهاًگاُ فشاّن شذُ

3

سضايت اص سيستن ًَتت دّي دس صف اًتظاس دسهاًگاُ

4

سضايت اص طَل هذت صهاى اًتظاس جْت ٍيضيت پضشک

5

سضايت اص تَْيِ دسهاًگاُ

6

سضايت اص ٍجَد سٍشٌايي دس دسهاًگاُ

7

سضايت اص ًظافت ٍ تويضي دسهاًگاُ (سالي اًتظاس،هحل ٍيضيت ،دستشَيي ٍ)....

8

سضايت اص ًحَُ تشخَسد كادس ًگْثاًي

9

سضايت اص ًحَُ تشخَسد كادس پزيشش

10

سضايت اص ًحَُ تشخَسد كادس پشستاسي

11

سضايت ص ًحَُ تشخَسد پضشک

12

سضايت اص ًحَُ ٍيضيت ٍ اسائِ اطالعات دسهاًي كافي تَسط پضشک

13

سضايت اص ّضيٌِ اخز شذُ اص شوا تشاي دسهاى

14

سضايت اص هيضاى سعايت حشين شخصي جْت طشح هشكل تا پضشک

اسجاع اص سايش هشاكض

خيلي صياد

-15آيا ايي تيواسستاى سا جْت هشاجعِ هجذد تشاي دسيافت خذهات هشاقثتي اًتخاب خَاّيذ كشد؟

صياد

هَجَد تَدى ًيشٍّاي

هتَسط كن

تلِ  خيش

خيلي كن




تلِ خيش
 -16آياايي تيواسستاى ساتِ دٍستاى ٍ تستگاى خَد تشاي هشاجعِ دس صَست ًياص تَصيِ خَاّيذ كشد؟
-17عوذُ تشيي عاهل سضايت ٍ ًاسضايتي خَد اص ايي تيواسستاى سا تِ تشتية اٍلَيت ركش فشهاييذ؟..............................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
دسصَست توايل هيتَاًيذ هشخصات ٍ شواسُ تواس خَدسا ركش ًواييذ..................................................................................................................................
تا تشكش ٍ سپاس اص ّوكاسي شوا

