Ce au spus pacienții institutului în luna ianuarie 2020
Cardiologie 1



„O intervenție promptă a cadrelor medicale !!”

Cardiologie 2



„Sunt foarte impresionat în sens pozitiv de profesionalismul medicilor, de priceperea și preocuparea
asistentelor, de condițiile de cazare și de personalul ce asigură curățenia !!”



„Am fost mulțumită !!”

Cardiologie 3



„Personal cald, curățenie, amabilitate, implicare. Personal sunt mulțumită de condițiile oferite . Medic
implicat 100% pe cazul meu, la fel și celalalt personal medical !!”



„Profesionalism, încredere, amabilitate !!”

Cardiologie 4



„Mulțumit, voi reveni la control !!”



„Sunteți profesioniști și vă doresc să rămâneți așa !!”

Chirurgie Cardiacă 2



„Totul a fost foarte bine !!”



„Profesionalism, seriozitate, dedicație !!”



„Foarte mulțumit de serviciile medicale și atenția oferită !!”



„Mulțumită !!”

Chirurgie Vasculară



„ Super mulțumită de medici, asistenți și infirmiere !!”



„În perioada de internare m-am simțit ca în familie, alături de personalul medical !!”



„Respect pentru toți cei care ne readuc sănătatea și speranța pierdute din cauza diferitelor afecțiuni !!”



„Vă mulțumesc întregii echipe !!”



„Institutul „Prof. Dr. C. C. Iliescu” rămâne, în continuare, un spital cu renume. Felicitări !!”

1

Ce au spus pacienții institutului în luna decembrie 2019

Cardiologie 3



„Tot personalul merită felicitări. Mii de mulțumiri !!”



„Mulțumesc întregului personal pentru atenția deosebită cu care am fost tratat !”



„Mulțumesc cadrelor medicale pentru tot ce au făcut pentru mine pe perioada spitalizării !!”



„Sunt foarte mulțumit de serviciile oferite de către cadrele medicale !!”

Cgirurgie Cardiacă 2



„Cu respect ! Sunt mulțumit de dr. Maximeasa care mi-a acordat atenție la internare dar și pe parcurs, de
domnul profesor, și, în general, de tot personalul. Nemulțumirea constă în faptul plec cu o durere în partea
stângă a abdomenului și durere în partae inghinală stângă. Mulțumiri dr. Cătălina Parasca. Institutul este
foarte bun !!” – pacient de 81 ani, 20.12.2019
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Ce au spus pacienții institutului în luna noiembrie 2019

Cardiologie 1



„Profesionalism ridicat. Vă mulțumesc !!”



„Profi !”



„Medici foarte bine pregătiți !!”



„Respect și profesionalism. Vă mulțumesc !!”



„Dotarea salonului cu televizor !”

Cardiologie 2



„Nu am nici o observație la spitalizarea mea și vă transmit mulțumiri pentru atenția, comportamentul și
tratamentul adecvat pentru întreg personalul din secția cardiologie !!”



„Am fost foarte mulțumită de acordarea tratamentului cât și de supravegherea medicală !!”



„F.f.f. mulțumiți !!”



„Actul medical este excepțional !!”



„Ne-a impresionat plăcut solicitudinea personalului medical și auxiliar. Se răspunde rapid solicitărilor
pacienților !!”



„Totul reiese din completarea chestionarului. Concluzia: ordine, curățenie, disciplină și servicii medicale
ireproșabile !!”



„Profesionalism. Mulțumim pentru tot !!”

Cardiologie 4



„Asistenta șefă a răspuns prompt. Remarc și promptitudinea cu care am fost tratat de medicul curant, în
speță doamna dr. Irina Șerban !!”



„Sunt foarte mulțumită de ce ni s-a oferit !!”



„Ordine , disciplină și profesionalism !!”



„Nu am nemulțumiri !!”

Chirurgie Cardiacă I



„Mulțumiri întregii echipe medicale !!”



„Competența și solicitudinea caracterizează această unitat medicală de elită !!”



„A fost o internare bună, de calitate, în condiții de curățenie foarte bune și actul medical de un înalt
profesionalism !!”



„O echipă excelentă !!”



„Foarte mulțumit de serviciile acordate în clinica de chirurgie cardiacă !!”

Chirurgie Cardiacă II



„Totul este foarte bine organizat. Medici foarte performanți !!”

Chirurgie Vasculară



„Personal și condiții remarcabile !!”



„Vă mulțumim pentru profesionalism !!”
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„Nu am decât cuvinte de laudă pentru tot personalul secției, pentru grija și confortul care ni s-a
acordat !!”



„Plăcut surprins de calitatea serviciilor medicale, dotări și calitatea umană a medicilor și a personalului
medical !!”



„Foarte, foarte mulțumit !!”



„Am fost foarte mulțumit de medicul care m-a operat și de întreg personalul !!”



„Toată stima !!”



„Disciplină, respect față de bolnavi !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna octombrie 2019

Cardiologie 1



„Personalul medical mi s-a părut foarte profesionist !!”



„Mulțumesc întregului colectiv condus de domnul dr. Ovidiu Ghioncel pentru atenția acordată !!”

Cardiologie 3



„Nu am crezut că în România există o așa echipă minunată. Vă mulțumesc din tot sufletul !! ”



„Sistemul de sănătate este pe drumul cel bun !!”



„Toți sunt o echipă. Le mulțumesc din suflet !!”

Cardiologie 4



„Mă voi întoarce cu încredere !!”



„Am fost tratat bine și cu respect !!”

Chirurgie Cardiacă I



„Cu mulțumiri întregului personal !!”



„Cu respect! Tot personalul este foarte competent. Cu mulțumiri !!”



„Vă mulțumesc din tot sufletul !!”

Chirurgie Cardiacă II



„Foarte mulțumit !!”



„Disciplină, curățenie, ordine !!”



„Mulțumim personalului medical pentru îngrijirile acordate și profesionalismul de care dau dovădă
zilnic !!”



„Toate spitalele de stat ar trebui să fie la nivelul acestui institut!!”



„Oameni de calitate, bine pregătiți profesional. Mulțumesc !!”



„Personalul sanitar – asistenți și infirmieri, este insuficient !!”



„Extrem de mulțumit de prestația personalului medical și sanitar, de profesionalismul și abnegația în
tratarea pacientului !!”



„Asistente drăguțe și amabile. Doctori profesioniști !!”

Chirurgie Vasculară



„Medici excepționali, personal foarte bine pregătit !!”



„Mulțumim întregului personal !!”



„Cu deosebit respect pentru întreg personalul !!”
„Sugestie / Propunere
În vremelnicia acestei vieți, cei mai mulți dintre noi ne confruntăm cu probleme de sănătateși, vrândnevrând, apelăm la personalul medical și la spital.
Cred că serviciile spitalicești și medicii care ne consultă / tratează / operează, după caz, marchează cel
mai puternic arhiva amintirilor din viața aceasta. Nu ar fi rău dacă, pe holul unei secții, s-ar amenaja un
loc unde să se pună tabloul foto al medicilor / șefilor de secție / profesorilorcare au lucrat cel puțin un an
pe secție. (Dacă în ministere se amenajează un loc (hol) unde se pun tablorile foto ale miniștrilor, de ce ar
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fi rău să se procedeze asemănător și la Cardiologie – Fundeni ??)
Multe mulțumiri și recunoștință dni dr. Roxana Enache. Profesionalismul, omenia și noblețea sufletească
a acesteia este un adevărat balsamvindecător și o frumoasă aducere aminte în arhiva vieții mele.
Cu multă prețuire pentru întreg personalul, vă face propunerea de mai sus, Emil Găină – tel. 0748 197 577
!!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna august 2019

Cardiologie 1

 „Am rămas uimită de tot ce am întâlnit aici. Servicii ireproșabile, mult respect !!”

Cardiologie 2



„Buna ziua! Va scriu ca să vă mulțumesc pentru atenția și investigațiile pe care le-ați acordat
mamei, Maria Marinescu, pe timpul internării ei în secția dumneavoastră de cardiologie, acum
o lună și jumătate. În special vreau să mulțumesc doamnei doctor Boanță și domnului profesor
Coman. Îmi pare rău să spun asta referitor la alți medici din alte spitale, dar este a doua oară
când sunt liniștită că are un diagnostic și un tratament adecvat. Sper ca mama să nu mai aibă
nevoie de diagnostic cardiac dar dacă va fi nevoie sper să o faceți dumneavoastră. Mulțumesc
din suflet! Semneaza Maria – Cristina Marinescu !!” – fiica unei paciente internate cel mai
probabil in iunie, mesajul a fost trimis pe mailul spitalului in 05.08.2019

Cardiologie 3



„Pe timpul internării am fost foarte, foarte mulțumită !! ”



„Personal amabil și curățenie !!

Cardiologie 4

 „Vă mulțumesc pentru profesionalism !!”
 „Vă mulțumesc foarte mult pentru îngrijirea pe care mi-ați acordat-o !!”

Chirurgie Cardiacă II



„Nu pot scrie decât cuvinte de felicitări pentru dedicarea și profesionalismul personalului
medical, în special al domnului dr. Ovidiu Știru. Mulțumesc !!”

 „Vă mulțumesc din tot sufletul pentru profesionalism și dăruire !!”

Chirurgie Vasculară

 „Mulțumiri întregului personal !!”
 „Personal de excepție !!” – două referiri
 „Dr. Oprea și dr. Găvănescu fac o echipă deosebită. Dr. Sălăgean, un medic de excepție.
Mulțumim întregului personal !!”

 „Personal excepțional de bun !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna iulie 2019
Cardiologie 1
 „Medicul meu curant, dna Geavlete Olivia și tot personalul de pe „Monitor” pot fi considerați EROI
sau ÎNGERI !!”


„Totul a fost OK !!”

 „Apreciez în mod deosebit dotarea institutului și calitatea deosebită a medicilor cu care am venit în
contact, înclusiv a medicilor rezidenți. Apreciez, de asemenea, eforturile managementului institutului
pentru atingerea și menținerea cotelor înalte de prestigiu. Consider necesară acordarea unei atenții
continue instruirii și verificării nivelurilor de cunoștințe practice ale personalului mediu sanitar
(asistente), care este în general bun !!”
Cardiologie 2


„Se dovedește ordine, curățenie și disciplină în toate sectoarele !!”



„Toate serviciile, în limita posibilităților institutului, chiar și cu eforturi !!”

Cardiologie 3


„Am fost foarte mulțumit de tot personalul medical !! ”



„Personal calificat și curățenie !!



„Sunt foarte mulțumită de tot personalul !!”



„Curat, înțelegere, implicare !!”



„Foarte mulțumită de toate serviciile clinicii !!”



„Sunt mulțumită de tot personalul și de igiena din saloane și din sectoare !!”

Cardiologie 4
 „Foarte, foarte, foarte mulțumit. Am venit în căruț și plec pe picioarele mele. Toată recunoștința mea
pentru medicii secției – Radu Ciudin și medicii rezidenți, pentru tot personalul în ansamblu !!


„Promptitudine, amabilitate, profesionalism, solicitudine !!”



„Vă mulțumesc pentru ajutorul acordat. Un colectiv de nota 10 !!”



„Am fost foarte mulțumit de serviciile oferite !! ”

Chirurgie Cardiacă II


„O echipă excelentă. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă aibă în pază !!”



„Promptitudine, calitatea actului medical, o bună coordonare a echipei medicale!!”



„Doar cuvinte de laudă. Profesionalism, umanitate, promptitudine !!”

 „Institutul se situează la un nivel superior de asigurare a sănătății pacienților. Poate concura cu alte
instituții de afară !!”
 „Pacientul este bine tratat în toate etapele spitalizării – internare, intervenția chirurgicală,
recuperare. Cu multă atenție și profesionalism !!”
 „O sugestie ar putea fi, ca tot personalul medical să fie la fel de amabil și în cazul în care pacientul
vrea informații, să i se dea !!” – pacientă de 32 ani, 08.07.2019
Chirurgie Vasculară


„Foarte mulțumită de serviciile medicale !!”



„Mâncarea este foarte bună !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna iunie 2019
Cardiologie 1

 „Mulțumiri personalului medical și sanitar de pe Cardiologie, domnului doctor Emanuel Stoica și
doamnei asistente șefe, Silvana Pop !!”
Cardiologie 2

 „Foarte mulțumită, medicii și asistentele dau dovadă de profesionalism și grijă. Mulțumesc !!”
 „Curățenie, organizare. Mulțumesc !!”
 „Refuz să răspund la întrebările 11 și 12 considerând că sunt inadecvate. De 70 de ani instituția
statului tratează personalul sanitar, în special pe medici, cu lipsă de considerație, începând cu
salarizarea sub nivelul pregătirii profesionale. Aceasta a modificat mentalitatea poporului nostru și
acest lucru se schimbă cu greu. Oferiți salarii corespunzătoare și atunci puteți pune intrebările de mai
sus !!” – pacientă de 84 de ani, studii superioare

 „Este prea mult soare în salon. Ar trebui puse niște jaluzele. Mulțumesc !!”
Cardiologie 3



„Foarte mulțumită. Mii de mulțumiri pentru tot. Excelent personal !! ”



„Am fost foarte mulțumită de serviciile oferite la această unitate. Vă mulțumesc !!

Cardiologie 4

 „Sunt foarte bune condiții de consultare și tratare oferite de către medici !!
 „Mii de mulțumiri dnei dr. Carmen Șerban și dlui dr. Lucian Zarna. Și asistentelor de pe secția Cardio
4 !!”

 „Am fost foarte mulțumit de servicii !!”
 „Plăcut surprins de personal și cadreele medicale. Foarte ordonați, disciplinați și politicoși !! ”
 „Totul a fost excepțional !!”
Chirurgie Cardiacă I



„Toate serviciile au fost satisfăcătoare !!”

Chirurgie Cardiacă II

 „Foarte mulțumită de condițiile de spitalizare și de profesionalismul personalului sanitar. !!”
 „Disciplina și ordinea la internare și mai apoi, pe timpul spitalizării!!”
 „Am fost tratat foarte bine de tot personalul. Curățenie impecabilă, schimbare lenjerie zi de zi, atât
lenjeria de corp cât și cea de pat. Într-un cuvânt, un colectiv de medici și personal auxiliar profesionist
și foarte afectuos din punct de vedere uman, cu credința în Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru tot ce ați
făcut pentru mine!!”

 „Foarte mulțumită !!”
 „Am rămas foarte impresionată !!”
 „Nota 10 cu felicitări !!”
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 „Medici de suflet pentru bolnavii de inimă. Toată recunoștința !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna mai 2019
Cardiologie 1

 „Este un colectiv foarte instruit, felicitări pentru prefesionalismul demostrat la toale
nivelele !!”

 „Respect și tratare exemplară !!”
Cardiologie 2

 „Aerul condiționat din salon nu funcționează. Mereu este loc de mai bine !!”
 „Personal amabil și săritor dar insuficient !!”
 „Am fost foarte mulțumită de tratamentul acordat pe timpul spitalizării !!”
 „Foarte mulțumit. Aș dori ca toate instituțiile sanitare să funcționeze ca acest spital. Bravo! Cu
mulțumiri speciale doamnei dr. Rugină Mihaela !!”

 „Respect și recunoștință. Datorită îngrijirii primite ..... trăiesc !!” – pacientă de 77 ani
Cardiologie 3

 „Personal foarte bine pregătit și amabil !! ”


„Asistentele medicale sunt foarte profesionale !!

 „Servicii ireproșabile !!”
Cardiologie 4

 „Am fost foarte mulțumit de serviciile cadrelor medicale – medic, asistente, infirmiere !!”
 „Înalt profesionalism al medicilor, disciplină corespunzătoare, ordine, curățenie foarte bună.
Accentuez profesionalismul de înaltă ținută profesională a medicilor !!

 „În acest institut, totul se desfășoară în ordine și cu mult profesionalism. Mulțumesc !!”
 „Medicii sunt amabili și îți acordă atenție. Noptierele și paturile nu arată deloc bine !!”
 „Am fost operată la inimă de dnul dr. Iosifescu și dna dr. Maximeasa – medici foarte buni !! ”
Chirurgie Cardiacă II



„Avansăm, ușor, ușor !!”

 „Am fost impresionat de modul cum personalul medical și cel de serviciu (auxiliar) se
interesează de soarta noastră, a pacienților. Sunt foarte mulțumit de serviciile medicale !!”

 „Sănătate întregului personal și mii de mulțumiri !!”
„Scrisoare de mulțumire
Mă numesc Iancu Rață, născut în Iași, și doresc ca pe această cale să aduc la cunoștința
conducerii Institutului de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din București că sunt foarte bucuros
că am ales să fiu operat în clinica dumneavoastră. Există aici profesioniști de înaltă talie care
am remarcat că dau dovada de înaltă dăruire și nu știu altceva decât să-și facă treaba foarte
bine și la timp. Împreună sunt o echipă super – medici chirurgi, cardiologi, anesteziști,
rezidenți, asistenți medicali, infirmiere.
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Condițiile din spital sunt impecabile: curățenie, așternuturi curate și schimbate la timp,
mâncare bună.
Mulțumesc cu predilecție dlui dr. Ovidiu Știru, dlui dr. Sorin Maximeasa și dnei asistente șefe
Liliana Farin care conduce cu clasă și profesionalism personalul din clinică. De asemeni,
mulțumesc echipei de medici anesteziști (nu cunosc nume).
Jos pălăria, domnule profesor dr. Iliescu pentru clinica pe care o conduceți. ”
Chirurgie Vasculară

 „Cu mii de mulțumiri pentru personal !!”
 „Mulțumiri întregii echipe !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna aprilie 2019

Cardiologie 2

 „Toți, prin vorbe, gesturi, fapte, au ajutat la ridicarea moralului meu !!”
 „Sunt foarte mulțumită de doamna doctor și de asistente !!”
Cardiologie 3

 „Mulțumesc personalului medical pentru toată atenția acordată și voi reveni cu drag în această secție
!! ”

 „Am fost foarte mulțumită de serviciile oferite și aș reveni oricând cu drag !!
 „Servicii ireproșabile !!”
 „Foarte, foarte bine, foarte, foarte curat !!”
 „Cu multă responsabilitate și exigență, mărturisesc că toate răspunsurile sunt trecute prin filtrul
gândirii mele. Comportament profesional, promptitudine, atenție, îndiferent de persoană sau etnie.
Ajutor psihic. Mulțumiri doamnei dr. Șerban Marilena, colaboratorilor doamnei doctor – medicii
stagiari și întregului colectiv medical. Cu respect și considerație !! ” – pacientă de 85 de ani, prof. I.
Burlacu
Cardiologie 4

 „Este necesară o mai mare atenție la calitatea hranei diabeticilor!! Nu este posibil ca medicii să se
lupte iar cei care se ocupă de hrană să nu asigure climatul necesar!!” – pacient de 71 ani.

 „Am fost foarte impresionată de competența, profesionalismul și atitudinea personalului. Vă
mulțumesc !!

 „Mulțumesc medicilor și întregului colectiv din institut !!”
 „Am fost foarte mulțumit de îngrijirea acordată și de medicul specialist, asistente și infirmiere. Este
curățenie, ordine și personal calificat !!”

 „Nu am ce reproșa nimănui ! Sunt foarte mulțumită, aș reveni cu plăcere și aș recomanda acest
institut !! ”
Chirurgie Cardiacă I



„Curățenie desăvârșită, disciplină la fel, mâncarea foarte bună !!”

 „Totul la superlativ. Mulțumiri !!”
Chirurgie Cardiacă II



„Ordine, disciplină, curățenie !!”

 „Voi reveni cu plăcere în această instituție medicală !!”
 „Foarte mulțumit de atitudinea personalului față de pacienți și de rezultatele investigațiilor !!”
 „Totul a fost foarte, foarte bine. Pentru ceea ce înseamnă sănătatea în România, este un miracol.
Felicitări și tot binele din lume !!”
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 „În Institutul CC Iliescu, condițiile de tratament și confort sunt ca în Europa Occidentală !!”
 „Am trăit o experiență deosebită. Mă bucur enorm că pot concluziona faptul că nu pot găsi diferențe
între o clinică cum este Monza unde am fost internat anul trecut și această clinică deosebită. Felicitări
!!” – pacient de 72 de ani

 „Mult profesionalism, grija pentru pacient, răbdare și ..... există umanitate !!”
Chirurgie Vasculară

 „O echipă excelentă. Felicitări cu mulțumiri pentru atenția acordată !!”
 „Pe perioada spitalizării în secția d-voastră, am beneficiat de o îngrijire medicală deosebită, de altfel,
după cum mă și așteptam. Voi reveni !!”

 „Profesionalism, implicare, rezultate !!”
 „Mulțumiri întregului personal, respect !!”
 „Am fost profund impresionată de profesionalismul d-lui dr. Sorin Băilă ca și de cel al întregului
personal din secție. Am fost impresionată, în aceeași măsură, de umanitarismul și profesionalismul
cadrelor medicale, de modul de comunicare și disponibilitate față de pacient !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna martie 2019

Cardiologie 1

 „Sunteți un colectiv de apreciat !!”
 „Sunteți cei mai buni. Nu am nimic de obiectat !!”
 „O servire ireproșabilă din partea medicului curant, a asistentelor și a infirmierelor pe timpul
spitalizării. Cu mii de mulțumiri ! Le urez succese remarcabile în alinarea suferințelor
bolnavilor !!”
Cardiologie 2

 „Profesionalism !!”
 „Serviciile medicale furnizate au fost la cele mai ridicate standarde. Condiții de spitalizare
excelente !!”

 „Sunt foarte mulțumită de toate !!”


„Foarte curat, mulțumit de condiții !!”

 „Este foarte curat !!”
 „Foarte mulțumită, profesionalism, personal bine instruit !!
Cardiologie 4

 „Am fost tratat cu atenție și profesionalism de medicii Institutului CC Iliescu. Foarte mulțumită
de serviciile acestora !! ”

 „Am fost foarte mulțumit. Dnul dr. Radu Ciudin este un om cu suflet bun !!
 „Totul a fost foarte bine. Nu am observații sau sugestii de facut !!”
 „Am fost f. f. mulțumită !!”
 „Mai mult decât foarte mulțumită dpdv medical. Să fie zugravit exteriorul spitalului !! ”
 „Impresionat de condițiile din spital, calitatea serviciilor medicale și profesionalismul
medicilor. Vă mulțumesc !! ”

 „Profesionalism complet din partea medicilor, personalului sanitar și auxiliar !! ”

Chirurgie Cardiacă I



„Mulțumiri !!”

 „Profesionalism. Pe timpul spitalizării m-am bucurat de toată atenția și îngrijirea. Am tot
respectul pentru tot personalul ce lucrează aici, în frunte cu dna asistentă șefă Liliana
Farin. !!”

Chirurgie Cardiacă II



„Condițiile și serviciile din acest institut demonstrează că și în România actul medical poate fi
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cel puțin egal cu cel al spitalelor din străinătate. Omul sfințește locul !!”

 „Doresc să mulțumesc din suflet dlui prof. dr. Vlad Iliescu și întregului colectiv de medici,
asistenți, infirmiere, brancardieri pentru profesionalismul arătat. Așa ceva nu am întâlnit în nici
o internare în România !!”

 „Condițiile de spitalizare sunt foarte bune !!”
 „Vă mulțumesc întregului colectiv de aici. Am fost tratat foarte bine. Sunt foarte mulțumit de
curațenie. Nici la mama acasă nu am fost așa de bine tratat !! Nu am întâlnit niciunde ceea ce
am văzut aici !!”

Chirurgie Vasculară

 „Mulțumiri domnului doctor, doamnelor asistente și infirmiere !!”
 „Mulțumiri pentru tot. Adevărați profesioniști !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna septembrie 2018
Cardiologie 1
 „Foarte mulțumit de tratamentul primit, de profesionalismul cadrelor medicale (medici și asistente)!!”
Cardiologie 3
 „Mulțumită de calitatea actului medical !!”
 „Foarte, foarte bine !!”
Cardiologie 4
 „Mulțumesc tuturor cadrelor medicale. Sunt foarte mulțumit de toate !! ”
 „Spitalizare în condiții foarte bune !!”
Chirurgie Cardiacă I


„Întregii echipe, mulțumiri !!”

 „Vă mulțumim frumos !!”
 „Foarte mulțumită !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Foarte mulțumiți !!”

 „Totul este profesionism și bună organizare !!”
Chirurgie Vasculară


„Mii de mulțumiri pentru felul în care am fost tratat !!”

 „Cu mulțumiri și respect întregului personal. Bravo !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna iulie 2018
Cardiologie 1
 „Bună pregătirea profesională a cadrelor medicale !!”
 „Nu am obiecții. Sunt mulțumit. Totul a fost foarte bine !!”
 „Am fost chiar surprins de condițiile foarte bune oferite , atenția de care am beneficiat din partea
cadrelor medicale – doctori, asistente medicale, personal de îngrijire, de atmosfera creată pe tot
parcursul șederii mele în spital. Vă mulțumesc !!”
 „Foarte bună pregătirea profesională și personală !!”
 „Cu respect și mulțumiri domnului doctor și întregii sale echipe medicale !!”
Cardiologie 2
 „Mulțumesc domnului dr. Bostan. Te face bine numai cu visele frumoase pe care le exprimă față de
pacienți !!” – Zamfir Gheorghe, 90 de ani, Ploiești, 23.07.2018
 „Profesionalism, corectitudine !!”
 „Mulțumim medicilor și asistentelor pentru atenția acordată !!”
 „Foarte mulțumit, oameni foarte calzi. Multă sănătate !!”
 „Mulțumim domnului prof. Coman Ioan. Medicilor, rezidenților și asistentelor, să le dea Dumnezeu
multă sănătate !!”
 „Deosebită stimă și respect dlui prof. Coman I. și doctorului Bostan pentru îngrijirea acordată !!” –
Patrichi Marin, 76 ani, 11.07.2018
Cardiologie 3
 „Foarte mulțumit !!”
 „Nu am obiecții de făcut !!”
 „Sunt f. mulțumit de toate serviciile și în special, de medici !!”
 „Sunt f. f. mulțumit de tot!!”
Cardiologie 4
 „O mențiune – de ce nui se face algolcamin venos ? ”
 „Mulțumiri din suflet tuturor cadrelor medicale care depun efort susținut pentru ca noi, pacienții, să
devenim sănătoși. Cinste lor !!”
Chirurgie Cardiacă I
 „Colectivul – medici, asistenți, infirmiere, personalul firmei de curățenie, sunt niște oameni cu spirit de
echipă și foarte deosebiți. Vă mulțumesc !!”
 „Curățenie, ordine , disciplină !!”
 „Cu mulțumiri și respect, întregului personal, Super !!”
 „Tot personalul este eficient. Toată lumea este OK !!”
 „Mulțumim pentru perioda de spitalizare în care am fost bine tratat !!”
1

 „Personalul secției este foarte bine pregătit. Toți pacienții l-au lăudat. Mulțumim !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Foarte mulțumiți de tot. Tot respectul !!”

 „Mulțumesc întregului colectiv pentru grija și starea impecabilă în care mă simt !!”
Chirurgie Vasculară


„Am fost îngrijit foarte bine !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna iunie 2018
Cardiologie 1
 „Să vă dea Dumnezeu sănătate !!”
 „Felicitări, un colectiv mininat !!”
Cardiologie 3
 „Apreciez disponibilitatea medicilor de a oferi informaţii despre orice problemă medicală care
a necesitat internarea, disponibilitatea informării şi comunicării cu pacientul şi după
externare !!”
 „Mulţumit de servicii !!”


„Să se mai repare clădirea pe exterior că arată groaznic. Sunt pereţi cu tencuiala căzută !!”

Cardiologie 4
 „Sunt foarte mulţumit de modul în care tot personalul medical şi auxiliar a dat dovadă de
profesionalism şi apropiere de bolnavi !!”
 „Personal medical şi auxiliar foarte coperant !!”
Chirurgie Cardiacă I
 „Mulţumiri echipei de medici şi asistente !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Sunt foarte mulţumită de toate serviciile dumneavoastră, din toate punctele de vedere.
Mulţumesc !!”

 „Sunt mulţumită de serviciile acordate de către toţi angajaţii institutului !!”
 „Am fost foarte mulţumit de medicii care m-au operat şi de salariaţii spitalului !!”
 „Sunt foarte mulţumit !!”
Chirurgie Vasculară


„Personal calificat şi foarte amabil. Vă mulţumesc !!”

 „Mulţumesc dlui dr. Băilă pentru că mi-a salvat viaţa !!”
 „Vă mulţumesc pentru îngrijirile acordate !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna mai 2018
Cardiologie 1
 „Mulumesc pentru devotamentul, corectitudinea şi priceperea de a mă face sănătos !!”
Cardiologie 3
 „Propun ca într-unul dintre saloane să nu existe televizor, pentru cei care nu preferă, şi să
se opteze la internare!!” – pacient de 78 de ani, 31.05.2018
Cardiologie 4


„În acest spital se respectă drepturile pacientului iar personalul medical este profesionist !!”

 „Curăţenie, ordine, disciplinp. Greu de suportat week-endurile şi aşteptarea la rînd la
intervenţie !!”
 „Personal deosebit de profesionist şi competent. Toate cadrele medicale au fost atente,
înţelegătoare, cu un act medical ireproşabil. Calificativ final – EXCELENT !!”
Chirurgie Cardiacă I
 „Sunt foarte mulţumit, personal super !!”
 „Cu mulţumiri, respect mult personalului !!”
 „Vă mulţumim frumos. Personal mă declar mulţumit !!”
 „Personal foarte instruit. Felicitări, mulţumesc frumos !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Sunt foarte mulţumit de serviciile primite. Mulţumesc !!”

 „Foarte mulţumit !!” – 2 aprecieri
 „Vă recomand şi altora. Vă mulţumesc pentru trataţie. A fost foarte bine !!”
 „Multe mulţumiri la tot personalul !!”
Chirurgie Vasculară


„Am sesizat efort deosebit în tratarea pacienţilor. Ar trebui suplimentat numărul asistentelor
şi a infirmierelor !!”

 „Să menţineţi aceste calităţi dobândite !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna aprilie 2018
Cardiologie 1
 „Sunt foarte recunoscătoare echipei de medici ce-şi fac munca cu onestitate şi multă dăruire !!”
Cardiologie 2
 „Despre spitalizare - numai de foarte bine !!”
 „Profesionalism, foarte bună comunicare, punctualitate, seriozitate !!”
Cardiologie 3
 „În secţia în care am fost internat, respectiv la dna dr. Şerban Marinela, am fost tratată extraordinar
din toate punctele de vedere, atât medical cât şi uman !!”
 „Sunt foarte mulţumită şi chiar impresionată !!”
Cardiologie 4
 „Totul este OK !!”
Chirurgie Cardiacă I
 „Mulţumim mult pentru tot !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Cu sinceritae, totul este la superlativ !!”

 „Medicii şi personalul medical au un mare volm de muncă !!”
 „Serviciile sunt ireproşabile, personal f. bine pregătit şi bine intenţionat. Mulţumesc echipei de cadre
a Institutului CC Iliescu !!”
 „Aprecieri pozitive pentru profesionalism şi negative pentru confort !!”
Chirurgie Vasculară


„Vă mulţumesc tuturor, echipă de profesionişti !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna martie 2018
Cardiologie 1
 „Personal calificat, atent, respectuos !!”
Cardiologie 2
 „Mulțumim întregului personal, echipă de elită !!”
 „Foarte mulțumită !!”
Cardiologie 3
 „Profesionalism, indicații complete, cu variante. Este un spital în care revin cu foarte multă
încredere !!”
Cardiologie 4
 „Continuați ca până acum. Condiții și servicii medicale excepționale !!”
Chirurgie Cardiacă I


„În TI și în salon este necesară consiliere psihologică !!”

 „Pentru perioada spitalizării nu am nimic de obiectat. Tot personalul a fost minunat. Vă
mulțumesc !!”
 „Totul a decurs normal. Mii de mulțumiri echipei de pe secție !!”
 „Condiții excepționale și vă rugăm să o țineți tot așa !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Voi reveni cu încredere ori de câte ori va fi cazul !!”

 „Profesionalism !!”
 „Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine și familia mea !!”
 „Mulțumesc că pot să trăiesc în continuare datorită personalului din cadrul institutului.
Mulțumesc !!”
 „Stimă și respect pentru tot personalul: medici, medici rezidenți, asistenți medicali, personal
auxiliar !!”
 „Aspectele pozitive sunt bune dar se paote și mai bine !!”
Chirurgie Vasculară


„Îngrijrie excepțională !!”

 „Sunt mulțumit de atitudinea și tratamentul celor care au avut grijă de mine !!”
 „Pot să menționez că am fost f. mulțumit de serviciile acordate ăn acest spital !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna februarie 2018
Cardiologie 2
 „Aici mă tratez cu succes de peste 20 de ani !!”
 „Nu am nimic de menționat dar sunt foarte mulțumit !!”
Cardiologie 3
 „Mulțumesc tuturor cadrelor medicale pentru atenția acordată !!”
Cardiologie 4
 „Personal medical dedicat pacienților și profesionist. Sunt respectate dispozițiile șefului de
secție de către tot personalul !!”
 „Am fost mulțumit de felul cum m-au tratat, dar în mod special vreau să-i mulțumesc dnei dr.
Șerban Irina !!”
 „Este instituția sanitară în care am fost spitalizat și tratat cel mai bine. Am numai cuvinte de
laudă. O să recomand prietenilor mei această instituție !!”
Chirurgie Cardiacă I


„Eu, personal, am fost foarte mulțumită !!”

 „Mulțumiri întregului personal: medici, asistente, infirmiere !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Am fost f. bine tratat și îngrijit medical. Mulțumesc acestei minunate echipe de specialiști dr. Știrbu și dr. Maximeasa , și întregii echipe coordonate de dânșii !!”

Chirurgie Vasculară
 „Cazare bună, îngrijire medicală foarte bună. Vă mulțumesc !! ”
 „Felicitări întregului personal din secțiile chirurgie vasculară și terapie intensivă pentru
spiritul de echipă și înalt profesionalism. Cu deosebit respect !!”
 „Mulțumiri pentru felul cum am fost tratată !!”
 „Felicitări tuturor, sunteți foarte buni !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna ianuarie 2018
Cardiologie 2


„Medici, asistente, infirmiere devotați meseriei. România trebuie să respecte mai mult medicii !!”



„Oameni deosebiți, de la medici până la infirmiere !!”

Cardiologie 3


„Excelent Centru medical !!”



„Medici profesioniști, interes deosebit față de pacient, impresionat mai ales de acuratețea actului

medical !!”
Cardiologie 4


Am încredere în personalul medical !!”



Foarte mulțumiți, curățenie, doctori și asistente atenți, masa mulțumitoare !!”

Chirurgie Cardiacă I


„Felicitări. Medici, asistente medicale și infirmiere cu adevărat pregătiți profesional. Amabilitate și

înțelegere deplină față de pacient !!”


„Se vede o schimbare în bine și pentru personalul medical și pentru spațiu. Cam cald pentru mine !

Mulțumesc !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Toată echipa care a interacționat cu mine s-a comporta profesional și responsabil. Mulțumesc !!”

Chirurgie Vasculară


„Sunteți foarte buni față de alte spitale. Mulțumesc !!”



„Condiții hoteliere de 7 stele !!”



„Pe perioada spitalizării, echipa medicală condusă de dnul dr. Băilă Sorin a dat dovadă de mult

profesionalism, fapt pentru care mulțumesc și le doresc sănătate !!”


„Am fost impresionat de tânăra echipă de medici. Numai cuvinte de laudă !!”



„Rezolvarea promptă, de îndată, de către dnul dr. Băilă a tuturor sugestiilor mele. Organizare de

excepție a secției de către dl. dr. Băilă și doamna asistentă șefă Catană. Felicitări !!” – o pacientă de 69
ani, cu numele Mihaela
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Ce au spus pacienții institutului în luna noiembrie 2017
Cardiologie 2
 „Mulțumim dnei dr. Mihaela Rugină pentru tot ceea ce face pentru bolnavi. Mulțumim
asistentelor și celorlalte cadre. Totul la superlativ !!”
 „Profesionalismul medicului curant – de remarcat. Ca o sugestie, mai sunt multe de
îmbunătățit, în sensul dotărilor și modernizării !!”
 „Sperăm ca profesionalismul, buna organizare și disciplina să rămână la fel pentru
totdeauna !!”
Cardiologie 3


„Am fost tratată cu respect și profesionalism. Nu am ce reproșa cadrelor medicale. Vă
mulțumesc !!”

 „Mi-a plăcut comportamentul medicilor ș a întregului personal și curățenia din spital.
Urmează să mi se monteze 2 stenturi și revin cu cea mai mare încredere !!”
 „Am fost impresionat de curățenia din saloane și de serviciile medicilor și a asistentelor !!”


„Foarte mulțumit. Personal bine calificat, atât medici cât și asistente !!”



„M-am simțit ca acasă !!”

Cardiologie 4
 „Este de remarcat oportunitatea angajaților institutului !!”
Chirurgie Cardiacă II


„Sunt foarte mulțumit de serviciile medicale acordate în acest institut. Personalul medical din
cadrul acestei secții are o pregătire morală și profesională ireproșabilă. Felicitări !!”

 „Menționez că pe toată durata internării în Institutul CC Iliescu am fost foarte bine îngrijit !!”
 „Performanță, calitate !!”
 „Am încredere în Institutul CC Iliescu !!”


„În perioada cât am fost internat în institutul dumneavoastră, am fost bine tratat și bine
îngrijit, atât ca pacient cât și ca om. De aceea, țin să mulțumesc personalului medical și nu
numai, pentru serviciile aduse !!”

 „Pentru tot personalul – sunteți profesioniști !!”
 „Din toate punctele de vedere, spitalul a făcut progrese remarcabile !”
 „Mult succes în continuare !! Mulțumim pentru îngrijirea primită !!”


„Cred că este cel mai curat și ordonat institut din România iar 98% dintre personal este de
nota 10. Îi caracterizează profesionalismul, mobilitatea și deschiderea în discuțiile cu
pacienții !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna octombrie 2017
Cardiologie 2
 „Personal de elită. Mulțumiri !!”
 „Foarte mulțumit, mulțumiri întregului personal !!”
 „Sunt foarte mulțumită de serviciile prestate de către personalul institutului. Vă mulțumesc !!”
 „Cu mulțumiri dnei dr. Rugină și întregului personal. Oameni cu suflet și multă experiență în
tot ceea ce fac. Felicitări !!”
 „Felicitări întregului personal, în special dnei dr. Boanță!!”
Cardiologie 3


„Servicii medicale de calitate, medici excepționali !!”

 „Foarte mulțumit !!”
 „Personal foarte bine pregătit !!”


„Foarte bine în privința asistentelor și medicilor !!”

 „Aici s-au făcut bine mulți oameni. Este curățenie, disciplină, medici buni !!”
Cardiologie 4
 „Personalul medical cât și cel auxiliar își fac bine treaba !!”
 „Dăruire din partea personalului medical începând de la medic la brancardier !!”
Chirurgie Cardiacă I
 „Cinste, corectitudine, solicitudine !!
Chirurgie Cardiacă II


„Sunt foarte mulțumit de serviciile medicale acordate în acest institut. Personalul medical din
cadrul acestei secții are o pregătire morală și profesională ireproșabilă. Felicitări !!
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Ce au spus pacienții institutului în luna septembrie 2017
Cardiologie 1
 „Foarte bine tratat, mulțumim !!”
 „Prea multe analize recoltate !!”
Cardiologie 2


„Profesionalism maxim. Colaborare perfectă !!”

Cardiologie 3
 „Secția de cardiologie 3 unde am fost internat în repetate rânduri este condusă ireproșabil de
șefii acestei secții, iar sufletul neobosit al activității medicale este dr. Șerban Marinela.
Aceleași aprecieri le superlativ le am pentru întregul colectiv medical cât și pentru cel
auxiliar !!
 „Sunt mulțumit de toate serviciile primite !!
Cardiologie 4
 „Serviciile medicale oferite au fost de înaltă calitate, personal fiind f. mulțumit !!
 „Sunt mulțumit de felul în care am fost tratat. Mulțumesc personalului. M-am simțit foarte
bine, personalul a avut grijă mereu de nevoile mele !!”
Chirurgie Cardiacă I


„Profesionalism de calitate, omenie, promptitudine !!
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Ce au spus pacienții institutului în luna august 2017
Cardiologie 2


„Pe perioada spitalizării am beneficiat de toate serviciile ce le presupune tratarea mea
corectă !!”

 „Consider că actul medical se desfățoară în condiții optime , atât dpdv al curățeniei, ordinei,
disciplinei cât mai ales dpdv al profesionalismului cadrelor medicale !!”
Cardiologie 3
 „Sunt foarte mulțumit de toate serviciile ce mi s-au oferit !!
 „Foarte mulțumit de toate condițiile față de județul din care provin !!
 „Medicii și asistentele medicale sunt foarte atente, foarte bine pregătite profesional, foarte
amabile cu pacienșii, explică diagnosticul și medicația necesară cu multă răbdare și bună
voină !!
 „Medicii sunt foarte bine pregătiți și pricepuți iar personalul este foarte atent cu pacienții !
Cardiologie 4


„Pot afirma cu toată răspunderea că toți angajații au dat dovadă de profesionalism totalde
amabilitate, de promptitudine. Curățenia și masa au fost bune !!

 „Foarte mulțumit !!”


„Înaltul profesionalism al tuturor cadrelor medicale (asistent / asistente, infirmiere, personal
auxiliar). FELICITĂRI !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna mai 2017
Cardiologie 1
„Sunt foarte mulțumit !!” – 2 referiri
Cardiologie 2
„Am fost foarte mulțumit de curățenie,, ordine , disciplină !!”
„Sunt foarte mulțumită de tratament !!”
Cardiologie 3
„Am fost foarte mulțumit de toate investigațiile făcute și de devotamentul medicilor și a
asistentelor din secție !!
„Sunt foarte mulțumit !!
„Disciplină, ordine, curățenie !!”
Cardiologie 4
„Mulțumesc întregului personal medical (medici, asistente) precum și personalului auxiliar,
de îngrijirea acordată !!”
„Mulțumesc pentru tot !!”
„Am fost foarte bine instruit, cu multă atenție. Mulțumesc cadrelor medicale pentru tot !!”
Chirurgie Cardiacă 1
„O mai mare atenție acordată de către infirmiere !!”
Chirurgie Cardiacă 2
„Pe perioada internării am fost f. mulțumit !!”
„În acest institut am numai cuvinte de laudă. Vă mulțumesc mult !!”
Chirurgie Vasculară
„Se face tot ce se poate face omenește posibil, în condițiile actuale !!”
„Mulțumesc din suflet !!”
„Sunt foarte mulțumit !!” – 2 referiri
„Am fost mulțumit de modul cum am fost tratat și voi reveni !!”
„Sunt foarte mulțumit !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna aprilie 2017
Cardiologie 1
„Foarte mulțumit de atenția acordată. Vă mulțumesc !!”
„Condiții excelente de la internare la externare. Cabinete dotate cu aparatură, saloane
excelente, bucătărie curată !!”
Cardiologie 3
„Am primit cele mai bune îngrijiri !!
„De vreme ce revin de ani mulți înseamnă că am încredere atât în personal cât și în
implicarea acestuia în problemele mele medicale de sănătate. Vă mulțumesc !!
Cardiologie 4
„Pentru tot colectivul - BRAVO !!
Chirurgie Cardiacă 1
„Când vom mai reveni să ne faceți sănătoși ca acum !!
„Dotarea tuturor saloanelor cu frigidere !!
Chirurgie Cardiacă 2
„Vă foarte mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine !!”
Chirurgie Vasculară
„Am fost foarte mulțumită de serviciile medicilor și ale institutului !!”
„S-au purtat foarte bine cu mine !!”
„Medicii acestui institut au vorbit cu blândețe și respect cu pacienții și recomand să se
mențină aceeași atitudine și în continuare !!”
„Mi-a plăcut atenția și respectul acordat indiferent de pacient !!”
„Profesionalism, respect, disciplină, devotament profesional, personal f. bine pregătit,
condiții f. bune în spital !!”
„Un spital de excepție !!
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Ce au spus pacienții institutului în luna martie 2017
Cardiologie 1
„Am fost f. f. plăcut surprins de felul în care am fost tratat. Nu am cuvinte de mulțumire, am
fost surprins de bunătatea personalului medical !!”
Cardiologie 2
„Medic și personal de nota 10. Ordine ca la carte. Respect deosebit față de pacient !!”
Cardiologie 4
„Urgentarea reparării liftului care nu merge la etajul 4 din vara anului 2016 !!”
Chirurgie Cardiacă 1
„Voi reveni oricând. Nu am observații, altele decât să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Să vă
dea Dumnezeu sănătate !!”
Chirurgie Cardiacă 2
„O curățenie impecabilă și un personal foarte pregătit !!”
„Foarte mulțumit !!” – 2 referiri
Chirurgie Vasculară
„Sunt mulțumit de modul cum am fost tratată !!”
„Am fost f. bine tratat !!”
„Colectiv f. închegat, pregătit la superlativ și manageriat în mod deosebit de dnul dr. Băilă.
Mulțumesc din suflet !!”
„Spitalul dumneavoastră, medicii, asistentele, personalul auxiliar, dau dovadă de foarte mult
profesionalism. Vă mulțumesc !!”
„Sunt foarte mulțumit de serviciile dumneavoastră !!”
„Sevicii medicale ireproșabile!!”
„Vă mulțumesc pentru tot ce s-a făcut pentru mine !!”
„Chestionarul demonstrează că în spital există seriozitate și profesionalism !!”
„Institut de nivel european !!”
„Plec cu impresia excelentă că se poate și în România. Mulțumesc !!”
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Ce au spus pacienții institutului în luna ianuarie 2017 (selecție) !!

Cardiologie 2
„Mulțumim domnului profesor dr. Coman !!”
„Am fost foarte mulțumit de cum am fost tratat. Felicitări medicilor și asistentelor !!”
Cardiologie 3
„Disciplină, curățenie și ordine. Diferență pozitivă și de la o internare la alta. Este vizibilă !!”
Cardiologie 4
„Nu am ce menționa. Toate au fost bune!!”
„Medicii și personalul medical, deosebit de implicați în problemele pacienților !!” - 2 referiri
„O echipă unită care colaborează astfel încât diagnosticul stabilit să fie corect și medicația
corespunzătoar. Echilibru între investigații și informațiile oferite pacientului. Felicitări !!”
Chirurgie Cardiacă 1
„Mii de mulțumiri medicilor care sunt foarte profesioniști, împreună cu toată echipa de asistente
și doctori rezidenți !!”
Chirurgie Cardiacă 2
„Mulțumesc pentru tot și Dumnezeu să vă ajute !!”
„Cu mii de mulțumiri !!”
„Tot respectul pentru întreg personalul !!”
„Curățenie și personal exemplar !!”
„Personal foarte bun !!”
„Am fost respectat și îngrijit corect !!”
„Mii de mulțumiri !!”
„Foarte mulțumit de condiții !!” – 2 referiri
„Am fost tratat corect !!”
„Cu mulțumiri pentru personalul sanitar !!”
„Dumnezeu să vă ajute !!”
Chirurgie Vasculară
„Felicitări secției de chirurgie cardiovasculară pentru profesionalismul de care au dat
dovadă !!”
„Am fost foarte mulțumiți de toate serviciile și de tot personalul sanitar !!”
„Foarte mulțumit de servicii, mai alwes de dr. Andrei Parnia !!”

1

Ce au spus pacientii institutului în luna septembrie (selectie) !!
Cardiologie 1
+ „Multumiri întregului personal !! Asistentele medicale sunt cele mai bune !!”
+ „Personal plin de responsabilitate !!”
+ „Îngrijirile bolnavului sunt ireprosabile si cu mare respect din partea cadrelor medicale ale
institutului !!”
+ „Bravo !! Tine-ti-o tot asa !!”
+ „Am intrat în spital tinichea si am iesit oală de inox !!”
Cardiologie 2
+ „Multumim pentru profesionalism dnei dr. Cristina Ceck si dlui dr. Matei Costel !!”
+ „Multumim dlui prof. Coman si viată lungă pentru că este sufletist si foarte apropiat
bolnavilor. Multumesc din tot sufletul meu !!
Cardiologie 3
+ „Vă doresc multă sănătate !!”
+ „Spitalizare atent supravegheată, cu efect benefic asupra sănătătii mele !!”
Chirurgie Cardiacă 2
+ „Da, sunt multumit de tot ce mi s-a făcut !!”
+ „Foarte multumit !!”
+ „Multumesc din suflet personalului medical din cadrul institutului fără ajutorul căruia nu as
fi supravietuit !! Multumesc !!”
Chirurgie Vasculară
+ „Am fost multumit de asistentele dumneavoastră !!”
+ „Multumit !!”
+ „Am primit sansa multor ani de viată pentru care multumesc dlui dr. Băilă si întregii sale
echipe !!”

1

Ce au spus pacientii nostri in luna ....

Ianuarie 2016

Cardiologie 2


„Aproape totul a fost bine
cu excepția paturilor foarte
proaste !!!”

 „Băile din saloane ar putea
fi dotate mai bine !!!”
 „Butoanele de apelare

Chirurgie Cardiacă 1
+ „Butoanele de apelare urgentă din salon nu pot fi folosite
de un operat care se dă greu jos din pat. Ar trebui un
sistem mai simplu și accesibil pacienților !!” - 20.01.2016
+ „În acest spital esti bine tratat și îngrijit !!”
+ „Un personal excepțional !!”

urgenta din salon nu pot fi
folosite de un operat care se
da greu jos din pat. Ar
trebui un sistem mai simplu
si accesibil pacientilor”20.01.2016

Cardiologie 2
+ „Asistența medicală este ireproșabilă dar mobilierul este
deteriorat, în special paturile !!”
+ „Excelente condiții, medici și personal profesioniști !!!”
+ „Sunteți profesioniști . Tot binele din lume vă doresc !!!”
+ „Foarte mulțumit de serviciile asigurate de institut !!!”
+ „Sunt mulțumit de perioada scurtă - 3 zile de spitalizare
!!”
+ „Cu mulțumiri !!”
+ „Totul este OK. Dar se putea să fie hârtie igienică la
toaletă !!”
Chirurgie cardiovasculară2
+ „Amabilitate, acțiuni prompte, echipament modern !!”
+ „Condiții de spitalizare foarte bune, personal medical
supracalificat. Pe scurt, sunt foarte mulțumit. Mulțumesc
!!”
+ „Condiții bune, personal calificat !!”
+ „Peste așteptări !!”

Februarie 2016

Cardiologie 2


„Frigiderul din cameră nu
funcționează. Pentru un

Cardiologie 1
+ „Mulțumim personalului . Deși extrem de puțini, sunteți
minunați !!”

spital așa de mare ar trebui

+ „Respect !!”

să cumpărați. Căruciorul

+ „Personal puțin dar care are grijă de pacienți !!”

de transport nu are

+ „O secție în care oamenii și aparatura sunt de cea mai bună

cauciucuri la roți și are
spițe rupte !!!”
 „Frigiderul nu funcționează
!!!”
 „Este grav faptul că se
lucrează în cel mai expus
imobil cu risc seismic !!!”
Cardiologie 3
 „Mai mulți medici și
asistente !!!”
Chirurgie Cardiacă 2
 „Pacienților din chirurgia

calitate !!”
+ „Numai cuvinte de laudă tuturor ! Mulțumesc !”
Cardiologie 2
+ „Calitatea serviciilor medicale este menținută prin efortul
personalului medical. Este nevoie de o dotare și organizare
tehnică mai performantă !!”
+ „Medici , asistenți, infirmiere - dau dovadă de
profesionalism. Mai angajați atât asistenți cât și infirmiere.
Cei prezenți sunt fugăriți tot timpul !! Păcat !!”
Cardiologie 3
+ „Mulțumit de modul de acordare a atenției personalului
medical. Opinii pozitive !!”

intensivă să li se acorde

+ „O impresie foarte bună !!”

mai multă atenție din

+ „Foarte buni !!”

partea infirmierelor !!!”

Cardiologie 4
+ „Personal foarte bine pregătit și atent cu pacienții !!”
+ „Pe o scară de la 1 la 10, bănuiesc că nota 10 este prea mică.
Deci 10+ !!”
Chirurgie Cardiacă 2
+ „Reanalizarea modului de acces în parcarea institutului
deoarece este condiționat de „atenția” în bani a agenților de

pază !!”
+ „Dumnezeu să vă ajute, să faceți și pe alții bine !!”
+ „Sunt foarte mulțumit de institutul dumneavoastră (medici,
asistenți, infirmieri) !!”
Chirurgie Vasculară
+ „Mulțumesc dlui doctor pentru atenția acordată, dnei
asistente șefă, asistentelor, infirmierelor. Mulțumesc din tot
sufletul !!”
+ „Am fost foarte mulțumit și satisfăcut de operativitatea,
profesionalismul și multa atenție față de pacienți !!”
+ „Vă mulțumesc și vă dorim multă sănătate !!”

Martie 2016

Cardiologie 2
 „Cu un astfel de ministru al

Cardiologie 2
+ „Internare rapidă, intervenție la fel, specialiștii comunică

sănătății, observațiile sau

între ei. La medicamente vrem îmbunătățiri (pacientul a

sugestiile nu-și au rostul,

relatat in scris că a cumpărat medicamente de 80 de lei -

totuși, hrana - sub orice

n.r.). Suntem f. mulțumiți toți cei din provincie !!”

critică și se așteaptă prea

Cardiologie 3

mult la lifturi ca pacient

+ „Am fost mulțumit de personalul acestui institut !!”

!!!” - pacient de 58 de ani,

+ „Foarte bine, curățenie !!”

24.03.2016

+ „Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru oamenii
obișnuiți. Am fost f. mulțumit !!”

Chirurgie Cardiacă 2
 „Bănci în curtea spitalului
!!!”


Cardiologie 4
+ „Din punctul meu de vedere, totul a fost foarte bine !!”
+ „Devotament, competență !!”
+ „Oameni minunați !!”
Chirurgie Cardiacă 2
+ „Profesionalism, promptitudine, verticalitate !!”

+ „Eu am fost mulțumit de absolut tot !!”
Chirurgie Cardiacă 1
+ „Sunt mulțumită de modul de îngrijire pe perioada internării
!!”
+ „Felicitări medicilor, asistentelor și infirmierelor !!”
+ „Mă numesc Lazăr Marius Eduard, domiciliat în Bucuresti.
Informez cu ocazia acestui chestionar că eu și familia mea
suntem extrem de mulțumiți de serviciile acestei secții. Cu
multă stimă și foarte multe mulțumiri !!”
Chirurgie Vasculară
+ „Doctori, asistente, întreg personalul medical, foarte amabil.
Vă mulțumesc !!”
+ „Ar trebui ca statul român să le plătească salarii mai mari
decât parlamentarilor pentru că acești oameni își merită
banii. Niște oameni de excepție care sunt salvatorii piciorului
și vieții mele,cărora le mulțumesc din suflet, de la dnul dr.
Băilă până la infirmiere și femei de serviciu !!”
+ „Cadre medicale de excepție. Mulțumiri tuturor !!”
+ „Suntem foarte mulțumiți de intervenția chirurgicală reușită,
de domnul dr. Băilă și echipa sa !!”
+ „Plăcut impresionată de schimbările din sistemul sanitar
românesc !!”
+ „Serviciile medicale au fost satisfăcătoare !!”
+ „Personal medical excelent !!”

Aprilie 2016

Cardiologie 1
+ „Respect !!”
Cardiologie 2
 „Frigiderul este vechi, ruginit

+ „Nu am sugestii și nici observații să fac. Aici în spital

și foarte zgomotos. Vă

este multă muncă și mult profesionalism din partea

recomand să îl schimbați !!”

personalului !!”

Cardiologie 3
 „Lipsa medicamentelor de care

+ „Sunt foarte mulțumit de felul cum am fost tratată. Am

au nevoie pacienții. În rest,

venit foarte bolnavă și mă reîntorc bine acasă.

țineți-o tot așa. În ceea ce

Mulțumesc doctorului pentru efortul depus. Mii de

privește personalul medical, tot

mulțumiri!!”

respectul !!”
 „Mâncarea ar trebui mai
diversificată, cel puțin

+ „Nu am observații de făcut. Tot ceea ce pot spune MULȚUMESC !!”
+ „Încercați să tipăriți un pliant cu sfaturi pentru

dimineața și seara. Angajați

purtătorii de STENT sau un ghid al purtătorului de stent

personal mai mult. Este mare

!!!!!” - pacient de 76 de ani

nevoie !!”

+ „Foarte mulțumită !!”
+ „Actul medical este excelent din partea cadrelor
medicale !!”
+ „Medicii sunt excelenți !!”
+ „Referitor la personalul medical, bravo lor !!”
+ „Timp de 9 (nouă) ani am fost martor la transformarea
secției. Totul a fost transformat in FOARTE BINE.

Domnul doctor. de un profesionalism excelent și plină de
omenie !!”

Cardiologie 4
 „Mai multă comunicare din
partea medicilor către pacienți !”

+ „Foarte mulțumit, toată stima pentru personal !!”

 „Cred că medicii rezidenți ar
putea acorda o mai mare atenție
la supravegherea și evoluția
pacienților !!”
Chirurgie cardiacă 1
+ „Înalt profesionalism !!”
+ „Dl. doctor este un etalon de omenie și profesionalism.

Am fost internată în urgență, operată și salvată de “ un

medic de viitor”!! Este un spital sărac mult mai eficace

decât un spital modern. Are suflet!! Sunt operată de 3 ori
Chirurgie Vasculară

și salvată aici. Aici este Biserica sufletului meu !!”
+ „Am fost primit foarte bine și sunt mulțumit !!”

Mai 2016
Cardiologie 2
„Îmbunătățirea gustului

„Competența profesională a medicilor !!”

mâncărurilor ținând cont că

„Personalul medical (medici, asistenți medicali,

acestea se prepară fără sare !!”

infirmiere, brancardieri) merită tot respectul !!”

„S-ar impune mai mult personal
administrativ și funcționarea
lifturilor !!”
Cardiologie 3
„Cu stimă și respect întregului personal. Am cuvinte
numai la superlativ și o să revin la nevoie cu mare
plăcere, lucru pe care-l voi recomanda și cunoștințelor
care vor avea nevoie !!”
„Sunteți îngerii lui Dumnezeu pe pământ pentru tot ceea
ce faceți, pentru sănătatea noastră. În numele tuturor vă
îmbrățișează cu drag, umilul preot Bîlea Nicolae !!”
Cardiologie 4
„Lipsă TV. Bine că mi-am adus

„Domnii doctori, deși sunt puțini, încearcă să-și facă

cărți de acasă !!”

treaba !!”
„Foarte bine am fost îngrijită. Mulțumesc !!”

Chirurgie cardiacă 1
„Mulțumesc în special dlui dr. Rădulescu !!”
Chirurgie cardiacă
„Foarte mulțumesc tuturor !!”
Chirurgie Vasculară
„Medici profesioniști, sufletiști, prea puțini pentru câte
cazuri sunt. Mai mulți bani pentru sănătate !!”
„Este perfect !!”
„Nu am nimic de obiectat la adresa personalului medical
sau a spitalului !!”
„Medici excepționali. Mai este de lucru cu
personalul !!”

1

Octombrie 2015

+ „Față de alte spitale, consider că este un spital cu condiții decente !!”
+ „Sunt f. mulțumită din toate punctele de vedere !!”
+ „Mulțumim domnilor doctori și personalului pentru îngrijirea și atenția
acordată !!”
+ „Felicitări ! Totul aproape de perfecțiune și mulțumim față de omenia
manifestată. Să vă dea Dumnezeu sănătate !!”
+ „Am fost f. mulțumită de cum am fost tratată de tot personalul !!”
+ „Am fost f. f. mulțumită de cum am fost tratată, de personalul medical !!”
+ „Condiții foarte bune !!”
+ „Am fost foarte mulțumită de cum am fost tratată, de medici, asistente,
infirmiere. Am plecat f. bine, față de cum am venit !! Cu mulțumiri !!”
+ „O altă față a lumii medicale!! Deci se poate! Felicitări din tot sufletul !
Felicitări și echipei de rezidenți, sunt minunați !! Cu așa profesori nici nu
se putea altfel !!”
+ „Condiții și personalul foarte bune !!”
+ „Sunt mulțumit de felul cum am fost tratat dar aș dori, dacă se poate, ca
relația dintre pacient și medic să fie un pic mai îngăduitoare, cu mai multă
ascultare !!” - pac. Secția Chirurgie Vasculară
+ „Am fost f. mulțumită de serviciile oferite !!”
+ „Foarte mulțumit !!”
+ „Onoare și mult respect tuturor din acest institut (medici, asistente
infirmiere, personal auxiliar). Foarte, foarte mulțumit !!”
+ „Mulțumesc întregului personal !!”
+ „Sunt f. mulțumit de serviciile intregului personal !!”
+ „Vă sunt f. recunoscător. Mii de mulțumiri. Totul a fost la gradul superlativ
!!”
+ „Am rămas profund impresionat de comportamentul medicilor și al
întregului personal. Tot respectul ! Calificativ maxim !”
+ „Am fost foarte mulțumit de toate serviciile, atenția pe care mi-au acordat-o
medicii și tot personalul medical și auxiliar. Inclusiv de medicație !!”
+ „Să vă mențineți același standard de activitate pe care-l aveți în prezent !!”
+ „Felicitări !!”
+ „Condiții decente, asistente foarte drăguțe și atente. Vă mulțumesc !!”
„Condiții ireproșabile, oameni de înaltă ținută etică și profesională, servicii
la standarde europene !!”
+ „Sunt plăcut surprins de Spitalul CC Iliescu care-și respectă brandul de cel
mai bun spital din țară !! Aprecierile noastre sunt la superlativ !!”

