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BỆNH VIỆN 

BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 

Phiếu số: . . . . .  

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA  

NGƯỜI BỆNH  TẠI KHOA KHÁM BỆNH 

                              Hà Nội, ngày . . .  tháng . . .  năm 20 

                                                                                                                                      

 Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của 

người bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức khảo sát để tìm hiểu nguyện vọng 

của người bệnh. Các ý kiến quý báu này sẽ giúp Bệnh viện khắc phục khó khăn, từng bước cải 

tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Bệnh viện bảo đảm giữ bí mật thông tin và không ảnh 

hưởng đến việc điều trị. Xin trân trọng cảm ơn! 

CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ Ở KHOA KHÁM BỆNH  

Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận 

xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây: 

     là:         là:       là:          là:             là: 

Rất không hài lòng 

hoặc: Rất kém 

Không hài lòng 

hoặc: Kém 

Bình thường 

hoặc: Trung bình 

Hài lòng 

hoặc: Tốt 

Rất hài lòng 

hoặc: Rất tốt 

A. KHU KHÁM BỆNH  

I. Cơ sở vật chất  

1.  Mức độ hài lòng của Ông/Bà như thế nào về hệ thống bảng, biển 

hướng dẫn rõ ràng, ở những vị trí dễ nhìn thấy và thuận tiện cho 

người bệnh? 

 

2.  Mức độ hài lòng của Ông/Bà như thế nào về khu chờ khám có đủ ghế 

ngồi chờ, tờ rơi, sách báo, thông tin về sức khoẻ? 

 

3.  

   

Mức độ hài lòng của Ông/Bà như thế nào đối với khu phòng khám 

yêu cầu sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo vệ sinh chung? 

 

4.  Mức độ hài lòng của ông/bà như thế nào về khu vệ sinh công cộng 

phải sạch sẽ, tiện lợi? 

 

II. Về quy trình khám chữa bệnh 

5 Mức độ hài lòng của ông/bà về thời gian chờ đợi để được khám bệnh 

hợp lý? 

 

6 Mức độ hài lòng của ông/bà như thế nào về quy trình khám bệnh công 

bằng, minh bạch về đối tượng người được ưu tiên? 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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7 Mức độ hài lòng của Ông/bà về sự tận tình, chu đáo của Bác sỹ khám 

bệnh? 

 

8 Mức độ hài lòng của Ông/bà về cán bộ y tế giải thích, tư vấn trước 

khi yêu cầu làm các xét nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy 

đủ? 

 

9 Mức độ hài lòng của Ông/bà về Cán bộ y tếcung cấp những kiến thức, 

cách phòng lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm trong quá trình khám 

bệnh? 

 

10 Mức độ hài lòng của Ông/bà về quy trình, thủ tục vào viện rõ ràng, 

công khai, thuận tiện? 

 

III. Về tinh thần thái độ phục vụ: 

11 Mức độ hài lòng của Ông/bà về giao tiếp của Điều dưỡng tiếp đón NB 

lịch sự, nhẹ nhàng? 

 

12 Mức độ hài lòng của Ông/bà về giao tiếp Điều dưỡng phòng lấy máu 

xét nghiệm lịch sự, nhẹ nhàng. 

 

13 Mức độ hài lòng của Ông/bà về Nhân viên y tế không có cử chỉ, lời 

nói thể hiện sự gợi ý hoặc đòi hỏi tiền, quà biếu? 

 

B. KHU GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ  

14 Mức độ hài lòng của ông/bà về hệ thống bảng, biển hướng dẫn rõ 

ràng, ở những vị trí dễ nhìn thấy và thuận tiện cho người bệnh? 

 

15 Mức độ hài lòng của ông/bà về quy trình giải quyết thủ tục BHYT, về 

thời gian, thuận tiện, rõ ràng 

 

16 Mức độ hài lòng của ông/bà về thời gian chờ đợi để hoàn thành thủ 

tục bảo hiểm y tế hợp lý? 

 

17 Mức độ hài lòng của ông/bà đối với việc giải thích của Nhân viên 

phòng bảo hiểm y tế chế độ bảo hiểm chi tiết, thái độ lịch sự? 

 

C. KHU TÀI CHÍNH  

18 Mức độ hài lòng của ông/bà về hệ thống bảng, biển hướng dẫn rõ 

ràng, ở những vị trí dễ nhìn thấy và thuận tiện cho người bệnh? 

 

19 Mức độ hài lòng của ông/bà về quy trình giải quyết thủ tục, về thời 

gian, thuận tiện, rõ ràng 
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20 Mức độ hài lòng của ông/bà về thời gian chờ đợi để hoàn thành thủ 

tục tài chính hợp lý? 

 

21 Mức độ hài lòng của Ông/Bà về thái độ của Nhân viên ở phòng thu 

tiền viện phí lịch sự, nhẹ nhàng? 

 

D. KHU CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (Siêu âm, X quang, nội soi,..) 

22 Mức độ hài lòng của ông/bà về hệ thống bảng, biển hướng dẫn rõ 

ràng, ở những vị trí dễ nhìn thấy và thuận tiện cho người bệnh? 

 

23 Mức độ hài lòng của ông/bà về thời gian chờ đợi để được siêu âm,    

X quang,.. hợp lý? 

 

24 Mức độ hài lòng của ông/bà về khu chờ siêu âm, X quang,.. có đủ ghế 

ngồi chờ, tờ rơi,..? 

 

25 Mức độ hài lòng của ông/bà về giao tiếp của Nhân viên khoa chẩn 

đoán hình ảnh lịch sự, nhã nhặn? 

 

26 Mức độ hài lòng của Ông/bà về NVYT khi thực hiện chụp Xquang, 

CT, siêu âm... được đảm bảo sự riêng tư, tôn trọng từ phía nhân viên 

y tế? 

 

27 Mức độ hài lòng của Ông/bà về Nhân viên y tế phòng siêu âm, X 

quang,.. không có cử chỉ, lời nói thể hiện sự gợi ý hoặc đòi hỏi tiền, 

quà biếu? 

 

 

 

28 

Đánh giá chung:  Bệnh viện đã đáp ứng được bao nhiêu % so với 

mong đợi của Ông/Bà trước khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện?  

(điền số từ 0% đến 100% hoặc có thể điền trên 100% nếu bệnh viện 

điều trị tốt, vượt quá mong đợi của Ông/Bà) 

 

…………..% 

 

 

29 

Nếu có nhu cầu khám, chữa 

những bệnh tương tự, Ông/Bà 

có quay trở lại hoặc giới thiệu 

cho người khác đến không? 

1. Chắc chắn không bao giờ quay lại 

2. Không muốn quay lại nhưng có ít lựa chọn khác 

3. Muốn chuyển tuyến sang bệnh viện khác 

4. Có thể sẽ quay lại 

5. Chắc chắn sẽ quay lại hoặc giới thiệu cho người khác 

6. Khác (ghi rõ)……………………………………… 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
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BM.04.ĐD.05 - Ngày ban hành 20/04/2016   4 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ! 

 

 

30 

Ông/Bà có ý kiến gì khác, xin ghi rõ? 

 

 

 

 


