CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA ANGAJAŢILOR
Stimată Colegă / Stimate Coleg
În vederea îmbunătăţirii continue a mediului şi a condiţiilor de muncă, suntem
interesaţi de părerea dumneavoastră referitoare la gradul de satisfacţie profesională pe
care o resimţiţi la locul de muncă.
Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul
de mai jos şi de a depune acest chestionar completat în urna special amenajată pe
secţia/laboratorul/serviciul unde vă desfăşuraţi activitatea.
Nu trebuie să vă semnaţi, acest chestionar este confidenţial şi anonim.
Vă rugăm bifaţi căsuţa potrivită la fiecare întrebare.
VA MULŢUMIM ANTICIPAT PENTRU IMPLICAREA ÎN ACEST DEMERS
IMPORTANT!
1. Secţia sau compartimentul:
________________________________________
2. Categoria profesională:
 Medical
 Economic

 Tehnic

 Auxiliar

3. Sunteţi satisfăcut/ă şi motivat/ă de faptul că lucraţi în acest Spital?
 nesatisfacator
 satisfăcut
 foarte satisfăcut
4. Sunteţi satisfăcut de relaţia şi comunicarea dvs. cu şeful ierarhic şi echipa de
conducere?
 nesatisfacator
 satisfăcut
 foarte satisfăcut
5. Cunoaşteţi rezultatele aşteptate de conducere de la dvs. ?
 DA
 NU

 Parţial

6. Sunteţi satisfăcut de posibilităţile interne de deyvoltare şi promovare
profesională?
 DA
 NU
 Parţial
7. Cunoaşteţi perspectivele dvs. de dezvoltare şi promovare profesională?
 DA
 NU
 Parţial
8 Consideraţi dotat locului de muncă cu materiale, aparatură şi echipamente
necesare activităţii dvs.?
 Dotare completă
 Dotare parţială
 Dotare insuficient
9. Sunteţi satisfăcut de amenajarea şi curăţenia spaţiilor comune ( vestiare, toalete,
duşuri, etc.)?
 nesatisfăcut
 satisfăcut
 foarte satisfăcut
10. Sunteţi satisfăcut de condiţiile de muncă existente?
 nesatisfăcut
 satisfăcut

 foarte satisfăcut

11. Sunteţi satisfăcut de calitatea şi utilitatea instructajelor şi cursurilor de
perfecţionare profesionale?
 nesatisfacator
 satisfăcut
 foarte satisfăcut
12. Gradul de atractivitate al muncii prestate de dvs. este:
 nesatisfacator
 satisfăcut

 foarte satisfăcut

13. Vă consideraţi mulţumit/ă de calitatea experienţei, competenţei, dezvoltării
abilităţilor de muncă pe care o obţineţi în acest Spital?
 DA
 NU
 Parţial
14. Consideraţi că sunteţi informat/ă asupra riscurilor la care sunteţi expus/ă şi
rata infecţiilor nozocomiale la locul dvs de muncă?
 DA
 NU
 Parţial
15. Aţi participat la cel puţin un instructaj privind riscurile profesionale?
 DA
 NU
16. Sunteţi mulţumit de calitatea măsurilor şi a echipamentelor de protecţie
împotriva riscurilor la care sunteţi expus/ă?
 DA
 NU
 Parţial
17. Sunteţi satisfăcut de receptivitatea echipei de conducere faţă de propunerile
dvs.?
 DA

 NU

 Parţial

18. Consideraţi satisfăcătoare curăţenia/calitatea lenjeriei şi echipamentul de
protecţie acordat?
 DA
 NU
 Parţial
19. Consideraţi că aveţi o colaborare bună cu alte secţii, compartimente ale
spitalului?
 DA
 NU
 Parţial
20. Sunteţi mulţumit/ă de sistemul IT al spitalului şi de colaborarea cu
responsabilul IT?
 DA
 NU
 Parţial
21. Vă utilizaţi toate cunoştinţele şi abilităţile în activitatea desfăşurată?
 DA – in totalitate
 DA – partial
 NU – nu am posibilitate
22. Ce fel de relaţie aveţi cu colegii din secţie/laborator/serviciu/birou/
compartiment?
 Prietenie
 Colegialitate
 Nici un fel de relaţie
23. Sunteţi sprijinit şi încurajat în activitatea dvs.?
 DA
 NU
24. Vi s-a administrat un chestionar de satisfacţie în ultimul an?
 DA
 NU
25. Observaţii şi sugestii pentru pentru conducerea unitaţii:

26. Enumeraţi câteva aspecte referitoare la securitatea şi sănătatea muncii, care aţi
dori:

27. Vă rugăm să vă exprimaţi opinia dvs. cu privire la îmbunătăţirile necesare
pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime:
- să se îmbunătăţească/enumeraţi:

 Parţial

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Vă mulţumim pentru timpul acordat.

