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Manifestações Junho
Tempo de resposta (média): 12 dias

Fonte: Sistema Ouvidor SES/SP
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Elogios de  Junho
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Ÿ “Fui muito bem atendido e orientado pela  Nutricionista, que a sua orientação nutricional está trazendo muitos benefícios para a sua saúde, relata também Franciele
que foi muito bem atendido e orientado pelo  em seu último atendimento e o remédio que o médico prescreveu foi ótimo para o seu problema”.Dr. Romeu

Ÿ “Fui muito bem atendido pelos seguintes colaboradores  - portaria, , , ,  e  – triagem de entrada,  – recepção, Reinaldo Vilma Nádia Regina Luana Márcia Souto Welton Ari 
Lopes Francielle Vilela Ana Carolina Dr. Marcelo Bianco Quirici – triagem de saída,  e  – Técnica de enfermagem e  – médico radiologista,  relata também ter sido muito 
bem atendido pela Assistente Social  e  do serviço social, finaliza agradecendo o excelente atendimento prestado por todos como sempre”.Ana Carolina Ana Paula

Ÿ “  cardiologia é ótimo”.Dr. Roberto

Ÿ “Agradeço pelo atendimento da Assistente Social , pois seu pai estava precisando muito de um exame e a mesma foi de uma prontidão e nos ajudou”.Juraci

Ÿ “Fiz uma  e fui muito bem atendida, fiz  do coração fui muito bem atendida, a médica uma pessoa muito amigável, e o neurologista  que ressonância eletro Dr. Romeu
Deus abençoe muito ele, ótimo médico. Esqueci o pessoal que fez  dos meus pés também, as moças um amor. Parabéns para todos os funcionários”.raio x

Ÿ "Todas as vezes que precisei fui ”.muito bem atendida

Ÿ “Até o momento o atendimento está muito bom, . Deus abençoe a todos”.nada a reclamar

Ÿ “ ”.Os melhores atendimentos de saúde

Ÿ “Atendimento ”.excelente

Ÿ “  pelo atendimento”.Grata

Ÿ “  a todos”.Deus abençoe

Ÿ “ , vim trazer minha mãe e atenderam em menos de uma hora”.Nota 1000

Ÿ “Obrigado por vocês ”.atenderem bem

Ÿ “O  é de , obrigado a todos vocês em geral”.atendimento primeira qualidade

Ÿ “Está ”.tudo ótimo

Ÿ “Agradeço sem queixas, ”.funcionários prestativos
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Ÿ “Agradeço a  e o carinho de todos que me , obrigado”.ótima recepção atenderam gentilmente

Ÿ “Muito organizado, os colaboradores ”.bem atenciosos

Ÿ “Raio X ”.ótimo

Ÿ “ , muito bom atendimento”.Parabéns toda equipe

Ÿ “ ! Me sinto agradecida”.Ótimo atendimento

Ÿ “Obrigado por , que Deus lhe abençoe a todos hoje e sempre”.me atenderam bem

Ÿ “Deus abençoe todos vocês e , atendimento show”.stão de parabéns

Ÿ “Tudo muito bom, , a gente se sente humano. Muito bom, obrigada”.aqui é muito organizado
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