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Dotazník spokojenosti zákazníka  

 
Označení: F36/ 2 

 

                                                                                                                      Od 4.1.16 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA  

Vážený zákazníku,  
v rámci zlepšování systému jakosti dle ISO 15189 a snahy o stálé zkvalitňování poskytovaných služeb, 
si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, ve kterém můžete vyjádřit míru Vaší spokojenosti se 
službami naší laboratoře. Vaše náměty jsou pro nás nesmírně cenné, proto Vám za vyplnění formuláře 
předem děkujeme. Formulář prosím zašlete zpět po řidiči nebo na adresu: sekretariát CIM ZÚ ÚL, Na 
kabátě 229, 400 01 Ústí nad Labem.  
 

Dotazník je ur čen ke zhodnocení imunologických laborato ří Centra imunologie a 
mikrobiologie ZÚ Ústí nad Labem (OLI CIM ZÚ) 

 
Název Vašeho pracovišt ě  
 
a jméno léka ře: 

  
 
  
 

Rozsah provád ěných vyšet ření:  dostačující vyžaduje rozšíření/specifikujte: 
Interpretace výsledk ů: dostačující nedostačující postrádám: 

vždy většinou ano ne   Laboratorním výsledk ům důvěřujete  
Důvod: 
 
statim  rutina  Doba zpracování vzork ů (od odb ěru do 

dodání výsledku)  vyhovuje je dlouhá vyhovuje je dlouhá 

ano většinou ano ne   Jste spokojeni s formou dodávání 
výsledk ů? Důvod: 

 
Komunikace laboratorních pracovník ů 
s klinickými pracovníky.  

  
spokojeni 

    
nespokojeni 

  

Informace o nových vyšet řeních 
předáváme formou informa čních leták ů 
a na www.imunol-usti.cz.  
Je to pro Vás dosta čující?  

ano   ne  

Přehled existujících vyšet ření najdete 
v tišt ěném Přehledu laboratorních 
vyšet ření a na www.imunol-usti.cz. Je 
to pro Vás dosta čující?  

ano   ne  

Telefonické dotazy jsou vy řizovány 
dostate čně 

ano většinou 
ano 

ne   

Postrádáte n ějaké vyšet ření ?  ne ano (uveďte jaké): 
Komentá ře výsledk ů     
  
  

nevyhovují: 
   
vyhovují 

Co by měl obsahovat? 

Uvádíte časový údaj o odb ěru vzorku?  ano 
ne 

 
Uveďte důvod : 

Navšt ěvujete Severo českou 
imunologickou konferenci, kterou 
pořádá naše pracovišt ě pravideln ě  
v polovin ě září? 

ano ne 

Vaše jiné nám ěty / p řipomínky:                           
 

 

  Zakroužkujte  
(1 = nejlepší známka, 5= nejhorší )  

  Závěrečné hodnocení   1 2 3 4 5  
 

Anketu provedl (jméno a podpis):     Dne:  

  
Za OLI CIM ZÚ vyhodnotil:      Dne: 
 
Za OLI CIM ZÚ Schválil:      Dne  

 


