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 Fertility Center

Echipa Gynera se preocupă permanent să asigure asistența medicală în domeniul fertilității la cel mai înalt standard de calitate. 
Opiniile pacienților  sunt foarte valoroase pentru a înțelege cum putem îmbunătăți în continuare serviciile oferite. 
Apreciem orice comentariu sau sugestie și vă asigurăm de deplina lor confidențialitate. 

Vă mulțumim că acordați interes și timp completării acestui formular. Vom analiza cu toată atenția observațiile și sugestiile primite.

Nume (opțional) Data

1. Cum apreciați modalitatea de a afla informații despre clinică ?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

2. Cum apreciați ușurința cu care ați obținut o programare ?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

3. Cum ați califica modul în care sunteți întâmpinat la recepție și timpul petrecut în sala de așteptare ?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

4. Cum apreciați modul în care vi se răspunde la telefon, email sau sesizări ?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

5. Cum apreciați relația cu personalul medical ?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

6. Cum apreciați atitudinea generală a personalului clinicii ?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

7. Cât de mulțumit sunteți de informațiile primite despre procedurile medicale recomandate ?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

8. Vi s-a respectat dreptul la intimitate și confidențialitate?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine

9. Cum ați califica în general experiența petrecută în clinica noastră?

Nesatisfacator Satisfacator Bine Foarte bine
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10. Ce ați fi vrut să știți dinainte despre clinica noastră și v-ar fi fost de ajutor?

11. Dacă ați putea schimba ceva referitor la activitatea noastră, care ar fi acel lucru?

12. Dacă ați avea nevoie de un nou tratament, ați reveni în clinică? Dacă nu, explicați-ne motivul

13. Aveți vreun comentariu/apreciere de făcut referitor la o anumită persoană sau un anumit serviciu?

14. Alte opinii sau sugestii pe care le considerați utile
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