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Manifestações Julho
Tempo de resposta (média): 9 dias

Fonte: Sistema Ouvidor SES/SP
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Elogios de  Julho
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Ÿ “Continuem sempre assim, atendendo sempre bem as pessoas, com carinho e atenção a todos os pacientes que precisam passar com algum profissional do 
ambulatório do AME.  Á dermatologista  ela é muito abençoada, ótima profissional médica dermatologista. Vocês estão de parabéns de contratar esta Doutora Luiza
profissional”.

Ÿ “Fui muito bem atendido por toda a equipe da Colonoscopia, fui muito bem acolhido, muito bem orientado, estava um pouco apreensivo, porém as enfermeiras e 
técnicas de enfermagem o acalmaram fazendo com que se sentisse muito bem para realizar o exame, como se estivesse em casa. Sai muito satisfeito com o serviço 
prestado pelo ”.AME Ourinhos

Ÿ “Agradeço pelo atendimento recebido dos colaboradores  e , afirmo que ambos são muito educados, bacanas, gentis e estão sempre com sorriso no rosto. Reinaldo Ari
Fico grata pelo atendimento recebido”.

Ÿ “Não tenho palavras pelo atendimento desse lugar, fora a higiene, atenção, cuidado, tudo de melhor que pode ser dado as pessoas que não tem condições de um 
hospital particular. Obrigada , obrigada por tudo. Eu super recomendo”.Equipe AME

Ÿ “Adoro a limpeza desse lugar. ”.Parabéns

Ÿ “Sou eu novamente elogiando vocês, fiz o holter do coração fui muito bem atendida, agradeço por tudo. Fui atendida ontem, onde coloquei o aparelho por uma moça 
muito simpática e hoje por outra também. ”Obrigada

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

Ÿ “Em tudo fui muito bem atendido e tive o . Deus abençoe a todos”. melhor tratamento cirúrgico

Ÿ “Técnica de enfermagem  foi muito atenciosa, educada, obrigada pelo atendimento”.Helen

Ÿ “Preciso agradecer imensamente o atendimento que meu esposo recebeu referente a cirurgia de catarata, mesmo com algumas intercorrências durante o processo o 
resultado foi acima do esperado. Finalizo dizendo que só tem elogios a fazer”.

Ÿ “ , gostei da responsabilidade e do desempenho de todos”.Atendimento ótimo

Ÿ “Não é nem nota 10, é ”.nota 1000

Ÿ “Quero a todos pelo carinho com os pacientes”.parabenizar 

Ÿ “Parabéns”.

Ÿ “Sempre fui  graças a Deus”.bem tratada
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Elogios de  Julho
Ÿ ótimo atendimento“Parabéns, ”.

Ÿ “Bom atendimento, ”.parabéns

Ÿ Achei bom“ ”.

Ÿ “Tudo muito bom, excelente atendimento”.

Ÿ “Os demais sistemas de saúde deveriam aprender com vocês sobre . Parabéns”.eficiência e educação

Ÿ “Gostaria de  a todos”.parabenizar

Ÿ “Profissionais  no atendimento”.qualificados

Ÿ “Graças a Deus todos estão de  pelo serviço prestado. Que Deus abençoe a todos”.parabéns

Ÿ “Oferece ótimos serviços, . Obrigada”.são rápidos e atenciosos

Ÿ “Parabéns a ”.toda equipe

Ÿ “O  que os convênios”.atendimento é melhor

Ÿ Continuem assim“ , grato”.

Ÿ “Maravilhoso, parabéns. Obrigada”.

Ÿ “Vocês são . Que todas suas famílias sejam também abençoadas”.guiados por Deus

Ÿ “Gostaria de  que tem prestado este serviço de qualidade”.parabenizar todos

Ÿ “Estou aqui há mais de 4 anos e sou . Gosto muito, parabéns pela organização”.bem atendido

Ÿ “Parabéns pelo , pelo que pude ver o trabalho de todos está perfeito”.ótimo trabalho

Ÿ Ótimo atendimento“ ”.

Ÿ “Eu fui  por todos. Muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês”.otimamente bem atendida
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