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Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»   Ημ/νία:   
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ 

Σο ερωτθματολόγιο αυτό αποτελεί μζροσ μιασ εκνικισ προςπάκειασ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτα Νοςοκομεία μασ. 
Θα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε το ερωτθματολόγιο μόνο εάν νοςθλευκικατε ςτο Νοςοκομείο. 
Απαντιςτε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ ςθμειϊνοντασ με  ςτο τετραγωνάκια του παρακάτω ερωτθματολογίου.  
Παρακαλοφμε απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ τθσ ζρευνασ μόνο για τθν νοςθλεία ςασ ςτο Νοςοκομείο που αναφζρεται. Μθν 
ςυμπεριλάβετε ςτισ απαντιςεισ ςασ τθν εμπειρία ςασ από τυχόν νοςθλεία ςασ ςε άλλα Νοςοκομεία. 
Μερικζσ φορζσ κα ςασ ηθτθκεί να προςπεράςετε οριςμζνεσ ερωτιςεισ ςε αυτι τθν ζρευνα. Όταν αυτό ςυμβαίνει, κα δείτε 
ζνα βζλοσ με μία ςθμείωςθ, που ςασ λζει ποια είναι θ επόμενθ προσ απάντθςθ ερϊτθςθ, όπωσ ςθμειϊνεται παρακάτω: 
 ΝΑΙ 
 ΟΧΙ  εάν ΟΧΙ  πθγαίνετε ςτθν ερϊτθςθ Νο … 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΘΕΝΟΤ  
 

Φφλο αςκενοφσ: .               Άνδρασ  Γυναίκα  Ηλικία  ετϊν 
 

Η ειςαγωγι ςασ ιταν:               Ζκτακτθ  Προγραμματιςμζνθ  Διάρκεια νοςθλείασ:  θμζρεσ 
 

ε ποια Κλινικι(εσ) νοςθλευτικατε ____________________________________________________________________  
 

Ποιοσ ςυμπλθρϊνει το ερωτθματολόγιο:         Ο ίδιοσ ο αςκενισ  υγγενισ ι ςυνοδόσ   
 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΣΙ ΕΝΣΤΠΩΕΙ Α ΓΙΑ: 
 

ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΟΤ Α ΠΑΡΑΧΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΕ/ΣΕ  
Ποτζ Μερικζσ 

φορζσ 
υνικωσ Πάντοτε 

 

1. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, οι νοςθλεφτριεσ/τζσ ςασ 
ςυμπεριφζρονταν με ευγζνεια και ςεβαςμό; 

            

    
 

2. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, οι νοςθλεφτριεσ/τζσ ςασ άκουγαν με 
προςοχι; 

           

    
 

3. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, οι νοςθλεφτριεσ/τζσ ςασ εξθγοφςαν τα 
κζματα που ςχετίηονταν με το πρόβλθμα υγείασ ςασ με κατανοθτό τρόπο; 

            

    
 

4. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, όταν αναηθτοφςατε νοςθλευτικι 
βοικεια, τθ λαμβάνατε ζγκαιρα; 

            

    

 

ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΠΟΤ Α ΠΑΡΑΧΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΟΤ ΙΑΣΡΟΤ      
 

5. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, οι γιατροί ςασ ςυμπεριφζρονταν με 
ευγζνεια και ςεβαςμό; 

            

    
 

6. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, οι γιατροί ςασ άκουγαν με προςοχι;             
 

 7. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, οι γιατροί ςασ εξθγοφςαν τα κζματα που   
    ςχετίηονταν με το πρόβλθμα υγείασ ςασ με κατανοθτό τρόπο; 

           

    

 

ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ      
 

8. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, πόςο ςυχνά κακαριηόταν το  δωμάτιο 
και το λουτρό; 

            

    
 

9. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, επικρατοφςε θςυχία τθ νφχτα ςτο χϊρο;            
 

  10. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, ιςαςταν ικανοποιθμζνοσ από τθ  
        διατροφι που ςασ παρείχε το Νοςοκομείο; 

            

    

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ Α ΑΠΟ ΑΤΣΟ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ      
 

  11. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, χρειαςτικατε βοικεια από τουσ  
νοςθλεφτριεσ/τεσ για να πάτε ςτο λουτρό ι για να χρθςιμοποιιςετε τθν  πάπια; 

            

    
 

  12. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, ςασ βοθκοφςαν οι νοςθλεφτριεσ/τεσ για 
να πάτε ςτο λουτρό ι για να χρθςιμοποιιςετε τθν  πάπια; 

            

    
 



 

 

  13. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, χρειαςτικατε αναλγθτικό φάρμακο; 
 

ΝΑΙ ΟΧΙ →   Εάν ΟΧΙ πθγαίνετε 

ςτθν ερϊτ. 16       
 

 
Ποτζ Μερικζσ 

φορζσ 
υνικωσ Πάντοτε 

 

  14. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, ελεγχόταν ικανοποιθτικά ο πόνοσ;             
 

  15. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, το προςωπικό του νοςοκομείου ζκανε 
ό,τι μποροφςε προκειμζνου να ςασ βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ του πόνου; 

            

    
 

  16. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτο νοςοκομείο, ςασ χορθγικθκαν φάρμακα που δεν τα 
είχατε  πάρει ςτο παρελκόν; 

ΝΑΙ ΟΧΙ →   Εάν ΟΧΙ πθγαίνετε 

ςτθν ερϊτ. 19       
 

 
Ποτζ Μερικζσ 

φορζσ 
υνικωσ Πάντοτε 

 

  17. Πριν ςασ χορθγθκεί οποιοδιποτε νζο φάρμακο, το προςωπικό του νοςοκομείου 
ςασ ενθμζρωςε για τον λόγο που αυτό χορθγείται; 

            

    
 

  18. Πριν ςασ χορθγθκεί οποιοδιποτε νζο φάρμακο, το προςωπικό του νοςοκομείου 
ςασ περιζγραψε τυχόν  παρενζργειεσ που αυτό μποροφςε να ζχει; 

            

    

 

ΣΩΡΑ ΠΟΤ ΦΕΤΓΕΣΕ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ      
 

19. Σϊρα που φεφγετε από το νοςοκομείο, πθγαίνετε ςτο ςπίτι ςασ, ςε άλλο χϊρο  
       διαμονισ  (όπωσ π.χ. Κδρυμα, Γθροκομείο) ι ςε άλλθ νοςοκομειακι μονάδα; 

το ςπίτι 
μου 

ε άλλο 
χϊρο  

ε άλλθ νος/κι 
μονάδα 

          
 

20. Οι γιατροί, οι νοςθλεφτριεσ/τεσ ι το άλλο προςωπικό ςυηιτθςαν επαρκϊσ μαηί ςασ 
ςχετικά με τυχόν βοικεια που κα χρειαςτείτε μετά τθν ζξοδό ςασ από το  νοςοκομείο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

 
 

  
 

  
 

21.ασ δόκθκαν γραπτζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ποια ςυμπτϊματα ι προβλιματα 
υγείασ κα πρζπει να προςζξετε μετά τθν ζξοδό ςασ από το νοςοκομείο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

      

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ      

 

22. Χρθςιμοποιϊντασ τουσ αρικμοφσ από το 0 ζωσ το 10, όπου το 0 είναι το χειρότερο  Νοςοκομείο και το 10 το καλφτερο, με  
       ποιο βακμό κα αξιολογοφςατε αυτό  το νοςοκομείο για τθν παραμονι ςασ; 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

                          
 

  23. Θα ςυςτινατε αυτό το νοςοκομείο ςτουσ φίλουσ ι ςτουσ ςυγγενείσ ςασ; ίγουρα 
Όχι 

Πικανά 
Όχι 

Πικανά 
Ναι 

ίγουρα 
Ναι 

 

             

 
Τπάρχουν μόνο μερικά ηθτιματα που απομζνει να απαντθκοφν    

  24. Γενικά, πωσ κα αξιολογοφςατε ςυνολικά τθν υγεία ςασ; 
     

Εξαίρετθ Πολφ καλι Καλι 
Ικανοποιθτικι ςε 

ςχζςθ με  τα 
προβλιματα 

Φτωχι 

               

 

25. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευςθσ ςασ;      Μζχρι 3θ Γυμναςίου     Σελείωςα το Λφκειο   Φοιτθτισ ι απόφοιτοσ ΑΕΙ - ΣΕΙ  

 

26. Ποια είναι θ εκνικότθτά ςασ; (όπωσ  αναγράφεται ςτθν ταυτότθτα ι ςτο διαβατιριό ςασ)   

 

27. Πόςο καιρό διαμζνετε 
       ςτθν Ελλάδα; 

Μόνιμοσ κάτοικοσ  
(Ζλλθνασ ι αλλοδαπόσ) 

    Άλλο (παρακαλϊ ςθμειϊςτε το 
χρονικό διάςτθμα παραμονισ  ςε μινεσ) 

 

   

 
 

Παρακαλοφμε, αφοφ ςυμπλθρώςετε το ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ, παραδώςτε ςτο ςθμείο που κα ςασ 
υποδειχκεί ςτο Λογιςτιριο Αςκενών ι ςτο Γραφείο Τποςτιριξθσ του Πολίτθ 

 

Το Νοςοκομείο μασ ςασ ευχαριςτεί θερμά που διαθζςατε το χρόνο ςασ για τη ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου, 
ςυμβάλλοντασ ςτην προςπάθειά μασ για ςυνεχή βελτίωςη των υπηρεςιών μασ. Σας ευχόμαστε καλή ανάρρωση. 

 

 


