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YATAN HASTA MEMNUNİYET ANKETİ EVET (3) BİRAZ (2) HAYIR(1) 
Hasta odası ve çevresinde genel olarak sessiz ve sakin bir ortam 
sağlanmıştı 

   

Odadaki eşyalar çalışır durumdaydı (TV, Hemşire çağrı zili, lamba, 
yatak vb) 

   

Yemek dağıtan personel hijyen kurallarına uygun davrandı ( bone, 
eldiven, maske, gibi koruyucu ekipman kullandı) 

   

Yemeklerin sıcaklığı uygundu    
Doktorum tarafından hastalığım hakkında bana bilgi verildi.    
Hemşireler tarafından tedavi ve bakımım hakkında bana bilgi verildi    
Doktorum bana karşı ilgiliydi.    
Hemşireler bana karşı ilgiliydi.    
Temizlik personeli bana karşı ilgiliydi.    
Hastane çalışanları kişisel mahremiyetime özen gösterdi.    
Hastane genel ( hasta odası, wc, poliklinik, koridorlar, bekleme alanları 
vb.) olarak temizdi. 

   

Hastalığım ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğum durumlarda doktoruma 
ulaşabildim. 

   

Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi.    
Hastaneden ayrılırken taburculuk sonrası süreçle ilgili bana bilgi verildi.    
AYAKTAN HASTA MEMNUNİYET ANKETİ EVET (3) BİRAZ (2) HAYIR(1) 
Hastanede bekleme süreleri hakkında bana bilgi verildi    
Muayene olacağım doktoru kendim seçtim    
Danışma ve yönlendirme hizmetleri genel olarak iyiydi    
Bekleme salonları rahattı    
Belirlenen süre içerisinde muayene oldum    
Beni muayene eden doktor hastalığım konusunda bana bilgi verdi ve 
zaman ayırdı 

   

Beni muayene eden doktor iyiydi.    
Diğer personel bana karşı ilgiliydi    
Hastane çalışanları kişisel mahremiyetime özen gösterdi.    
Bana bilgi verilen süre içerisinde tetkiklerimi yaptırdım.    
Hastane (poliklinikler, muayene olduğumuz oda, bekleme alanları, 
tuvaletler ) genel olarak temizdi. 

   

Hastanede verilen hizmet genel olarak iyiydi.    
ACİL SERVİS HASTA MEMNUNİYET ANKETİ EVET (3) BİRAZ (2) HAYIR(1) 
Hastanede bekleme süreleri hakkında bana bilgi verildi.    
Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti genel olarak iyiydi.    
Bekleme salonları rahattı.    
Tüm personel bana karşı ilgiliydi.    
Acil Servis çalışanları kişisel mahremiyetime özen gösterdi.    
Beni muayene eden doktor hastalığımla ilgili bana bilgi verdi.    
İhtiyaç halinde gerekli sağlık personeline kolaylıkla ulaştım.    
Acil servis genel olarak temizdi.    
Acil serviste verilen hizmet genel olarak iyiydi.    
Acil servisten ayrılırken taburculuk sonrası süreçle ilgili bana bilgi 
verildi. 
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