
Proces Verbal - Analiza Satisfacţiei Clientului

Managementul  Plusmedica  a  realizat  în  mod  direct  analiza  opiniilor,  aprecierilor  şi  sugestiilor
clienţilor referitoare la activitatea Organizaţiei consemnate în chestionarele de satisfacţie a clientului primite de
Plusmedica în perioada 03 ianuarie 2017 – 29 decembrie 2017.

Statistica datelor colectate :

Concluzii :
# absenţa aprecierilor de tip foarte negativ pentru toate punctele din chestionar în toate chestionarele
# completarea mai riguroasă a chestionarelor pentru a reflecta cu mai mare acurateţe informaţia; de asemenea
pacienţii au fost mulţumiţi de relaţia pacient-personal medical cu care au intrat în contact
# aprecierea tarifelor ca «acceptabile» în proporţie majoritară denotă o distanţă faţă de pragul de suportabilitate
al  pieţii,  dar  care  nu  are  nici  o  semnificaţie  predictivă  ţinând  cont  de  actualele  şi  viitoarele  condiţii
macroeconomice care nici măcar nu pot fi prognozate
# rezultatele realizează o evoluţie în creştere minoră (2 ... +3 %) a satisfacţiei clienţilor faţă de anul anterior pe
fiecare din punctele de analiză
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1 număr total de chestionare înregistrate 50 10 60
2 chestionare corect şi integral completate 50 10 60

3 4 0 4

4 50 10 60

5 chestionare anonime (din total pct.2) 0 7 7

6 - 95,00% 98.00%

Rezultatele consemnate în chestionare :
Punct de chestionar calificativ maxim calificativ bun altele

1 promptitudine 68,33% 31,67% 0,00%
2 timpul de aşteptare 45,00% 48,33% 6,67%
3 diversitate servicii 55,00% 28,33% 0,00%
4 atitudinea şi ţinuta personalului 40,00% 58,33% 1,67%
5 calitatea serviciilor oferite de medic 53,33% 43,33% 3,33%
6 calitatea serviciilor oferite de asistent 53,33% 46,67% 0,00%
7 simptomatologie post-serviciu 80,00% 20,00% 0,00%
8 percepţia tarifului 80,00% 20,00% 0,00%
9 impresie generală 48,33% 50,00% 1,67%

10 opţiune de fidelitate 66,67% 30,00% 3,33%

opinii, sesizări şi aprecieri suplimentare 
(din total pct.2)

număr total de chestionare analizate (din 
total pct.2)

« impresie generală » bună în 
chestionarele anonime


