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Ce au spus pacienții institutului în luna martie !!!
( Selecție )

„Față de acum 2 ani se cunoaște o îmbunătățire. Multă curățenie, hrama este mult mai bună.
 Pur și simplu, te simți bine de grija pe care ți-o poartă personalul medical. Felicitări !!”

„ Sunt mulțumită de toate condițiile din spital și de personal, începând de la medici și până la infirmiere !!”

„Servicii f. bune, personal profesionist. TV-ul in cameră ne-ar alina suferința !!”

„Mulțumesc din suflet personalului din acest spital pentru modul în care am fost tratat și pentru interesul
dumnealor pentru a mă reface cât mai bine. Mulțumesc !!”

„Nu am ce comenta. Am fost plăcut surprins de tot ce mi s-a acordat !!”

„Felicitări !! O rază de normalitate într-o societate anormală !!”

„Sunt foarte mulțumit de alegerea făcută (că am venit la acest spital) !!”

„Standarde ridicate !! Promptitudine, profesionalism !!”

„Voi recomanda cu toată încrederea acest spital. Totul este la superlativ. De altfel, ca tot personalul. Este foarte
bine !!”

„Numai cuvinte de mulțumire și mult respect !!”

„Un personal conștiincios și profesionist !!”

„Corpul medical a dat dovadă de mult profesionalism. Întregul personal a fost amabil !!”

„Mulțumesc mult cadrelor medicale, medicilor, asistentelor, infirmierelor. Toată stima !!”

„ Am fost mulțumit de personal și de servicii !!”

„Cu respect pentru tot personalul sanitar. Mulțumiri !!”

„Multă disciplină, mult respect pentru pacienți, multă îngrijire pentru pacienți !!”

„Sunt foarte mulțumit de serviciile de aici și vă doresc să continuați tot așa !!”

„Personal foarte amabil și bine pregătit !!”

„Sunt f. mulțumit de calitatea serviciilor. Voi recomanda acest spital și pe medicii care-l deservesc !!”

„Toată stima pentru doctori, asistenții medicali și infirmiere. Cu mulțumiri !!” „Servicii excelente !!”

„Personalul își manifestă atribuțiile prin prisma pasiunii !!”

Ce au spus pacienții institutului în luna aprilie !!!
( Selecție )
















„Nu mă așteptam la calitatea serviciilor așa de bună, cât și mediul plăcut (atmosfera)!!”
„Sunt plăcut impresionat de profesionalismul cadrelor medicale din acest institut !!”
„Am remarcat atenția deosebită și implicarea personalului medical în situații de urgență medicală !!”
„Profesionalism, etică medicală și atenție față de seamăn !!”
„Mulțumesc tuturor pentru atenția acordată !!”
„Apreciez profesionalismul și răbdarea medicilor. Mulțumesc !!”
„Mă declar mulțumit de modul cum am fost tratat pe durata internării !!”
„Sunt f. mulțumită de cum am fost tratată și plec acasă aproape sănătoasă !!”
„Promptitudine, profesionalism și eficiență !!”
„Vă mulțumesc, vă stimez !!”
„Totul a fost în regulă. Foarte bine !!”
„Nu pot să spun decât mii de mulțumiri, medicilor și asistentelor. Sunt oameni minunați !!”
„Sunt foarte mulțumit de felul cum am fost tratat !!”
„Avem cadre bune profesional. Să facem totul să-i păstrăm în România !!”
„Suntem români, ne mândrim că avem asemenea cadre medicale care să lucreze în institutele noastre!!
Felicitări !!”
 „Foarte mulțumuit. Voi recomanda tuturor !!”

Ce au spus pacienții institutului în luna iunie !!!










Secția ORL I
„Sunt mulțumit de cum am fost tratat în acest spital !!”
„Disciplină !!”
Secția ORL II
„Pot spune că sunt foarte mulțumit de personalul și asistentele care m-au tratat, mi-au acordat
atenție la nevoile mele !!”
„Am fost impresionat de buna organizare și colaborare dintre personalul medical și pacienți !!”
„Tot personalul spitalului, mai ales Etajul IV - super echipe. Vă mulțumesc din tot sufletul !!”
„A fost liniște, curățenie și îngrijire foarte bună !!”
„Curățenia, ordinea, disciplina și dedicarea tuturor angajaților. Am fost mulțumită de tot. Totul
este perfect !!”
Secția ORL III
„Am fost mulțumit de personalul medical, de asistente, de ordinea și curățenia din acest spital.
Recomand și altor persoane cu probleme de ORL să se trateze în acest spital !!”

Ce au spus pacienții institutului în luna iulie !!!

Secția ORL I
 „Singurul incovenient este
căldura din saloane !!”
 „Aș sugera un aparat de aer
condiționat dar nu sunt foarte
convins că face bine pacienților !!”

 „Am fost mulțumită!!”
 „Sunt foarte mulțumit de comportamentul
doctorilor, asistentelor și infirmierelor !!”
 „Sunt foarte mulțumit în comparație cu alte
spitale cu renume !! Totul a fost f. bine !!”
 „Profesionalism !!”
Secția ORL II







„Atenție deosebită la orice cerere, informație !!! Felicitări !!”
„Foarte mulțumit !!”
„Foarte bine îngrijit!!”
„Ar trebui ca toate spitalele din țară să arate ca Spitalul Dr. Hociotă din București !!”
„Am fost foarte mulțumut și aș dori și un TV pe hol !!”
Secția ORL IV







„Sunt f. mulțumită de modul în care funcționează acest spital, începând de la internare și
terminând cu înțelegerea din partea întregului personal !!”
„Aș dori să menționez profesionalismul și priceperea de care dau dovadă dl. dr. Vasilca și
dna dr. Angela Tonu !!”
„Comportamentul afectuos al medicului, grija pentru pacient al medicului !!”
„Totul a fost perfect !!”
„Pot recomanda și altor persoane această unitate pe care o consider f. bine organizată și
manageriată de oameni competenți. Nu am observații negative, totula fost ok !!”

Ce au spus pacienții institutului în luna august !!!

Secția ORL I
 „Condițiile de cazare pe timp
de vară trebuiesc asigurate
atunci când temperatura
depășește 30 de grade !!”
 „Cred că spitalul ar trebui
sponsorizat cu niște aparate
de aer condiționat de către
unele firme de profil !!”

 „Este OK !!”
 „Aș recomanda și altor persoane acest spital și sunt
mulțumită de felul în care a fost tratat copilul meu !!”
 „Personal profesionist și apropiat de pacienți. Medic
de încredere și înțelegător, curățenie în saloane,
liniște pe timpul nopții !!”

Secția ORL II





„Medici și asistenți foarte buni !!”
„Totul a fost foarte OK. Îi mulțumesc doctorului pentru tot !!”
„Mulțumesc f. mult !!”
„Am toată stima și respectul pentru toți medicii, asistentele și personalul de pe etajul 4 cât și
în personalul de la sala de operații. Toată stima pentru dl. dr. anestezist Vasilca !!”
 „Mulțumim, o echipă foarte bună !!”
Secția ORL IV






„Sunt mulțumit de serviciile medicale și recomand și altor persoane să vină aici !!”
„Am fost foarte mulțumit de serviciile oferite !!”
„Un personal deosebit !!”
„Amabilitatea personalului medical și a celui auxiliar sunt de remarcat !!”
„Fără cuvinte, ireproșabil, mii de mulțumiri !!”

