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BỆNH VIỆN 

BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  27  tháng  06  năm 2016 

 
BÁO CÁO  

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH CẤP VIỆN 

 Tổng số phiếu thu được:  phiếu đạt 27/27 phiếu phát ra. 

 Thang điểm đánh giá mức độ hài lòng: Mức độ hài lòng của ngƣời bệnh khi đến 

khám và điều trị tại Bệnh viện 

       là:        là:          là:              là:             là: 

Rất không hài lòng 

hoặc: Rất kém 

Không hài lòng 

hoặc: Kém 

Bình thƣờng 

hoặc: Trung bình 

Hài lòng 

hoặc: Tốt 

Rất hài lòng 

hoặc: Rất tốt 

 

Mức độ hài lòng từ thấp nhất đến cao nhất 

- Kết quả 

TT 

Tiêu 

chí NỘI DUNG KHẢO SÁT 

ĐIỂM 

TRUNG 

BÌNH 

I. CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI KHOA KHÁM BỆNH 

1.  
 Thái độ phục vụ của điều dƣỡng ở phòng khám niềm nở. 

 4.24 

2.   Thời gian chờ đợi để đƣợc khám bệnh hợp lý. 3.76 

3.   Bác sỹ ở phòng khám tận tình, chu đáo. 4.24 

4.   Ghế ngồi chờ, tờ rơi, sách báo, thông tin về sức khỏe có đầy đủ. 3.90 

5.   Khu vệ sinh công cộng ở phòng khám sạch sẽ. 4.05 

II. CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ 

6.  
 Các thủ tục hành chính khi ngƣời bệnh nhập viện nhanh chóng, thuận 

tiện. 4.14 

7.  
A1. Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đƣờng đến các khoa, phòng trong bệnh 

viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm. 4.15 

8.  A2. Thời gian vào thăm ngƣời bệnh đƣợc thông báo rõ ràng. 
3.78 

9.  A3. Các khối nhà, cầu thang, buồng bệnh đƣợc đánh số rõ ràng, dễ tìm. 
4.07 

2 3 4 5 1 



 

BM.04.ĐD.06 – Ngày ban hành 20/04/2016  2 

 

10.  A4. Các lối đi trong bệnh viện, hành lang bằng phẳng, dễ đi. 
3.85 

11.  A5. Ngƣời bệnh hỏi và gọi đƣợc nhân viên y tế khi cần thiết. 
4.15 

12.  B1.  Quy trình, thủ tục nhập viện rõ ràng, công khai, thuận tiện. 
4.26 

13.  B2.  Đƣợc phổ biến về nội quy và những thông tin cần thiết khi nằm viện rõ 

ràng, đầy đủ. 4.15 

14.  B3.  Đƣợc giải thích về tình trạng bệnh, phƣơng pháp và thời gian dự kiến 

điều trị rõ ràng, đầy đủ. 4.11 

15.  B4.  Đƣợc giải thích, tƣ vấn trƣớc khi yêu cầu làm các xét nghiệm, thăm 

dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy đủ. 4.07 

16.  B5.  Đƣợc công khai và cập nhật thông tin về dùng thuốc và chi phí điều 

trị. 4.15 

17.  
C1.  Buồng bệnh nằm điều trị khang trang, sạch sẽ, có đầy đủ các thiết bị 

điều chỉnh nhiệt độ phù hợp nhƣ quạt, máy sƣởi, hoặc điều hòa. 4.15 

18.  C2.  Giƣờng bệnh, ga, gối đầy đủ cho mỗi ngƣời một giƣờng, an toàn, chắc 

chắn, sử dụng tốt. 3.78 

19.  C3.  Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt. 
3.81 

20.  C4.  Đƣợc bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp, yên tâm 

khi nằm viện. 4.15 

21.  C5.  Đƣợc cung cấp quần áo đầy đủ, sạch sẽ. 
4.15 

22.  C6.  Đƣợc cung cấp đầy đủ nƣớc uống nóng, lạnh. 
4.11 

23.  C7.  Đƣợc bảo đảm sự riêng tƣ khi nằm viện nhƣ thay quần áo, khám bệnh, 

đi vệ sinh tại giƣờng… có rèm che, vách ngăn hoặc nằm riêng. 3.78 

24.  C8.  Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu đầy 

đủ và chất lƣợng. 3.89 

25.  C9.  Môi trƣờng trong khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp. 
4.00 

26.  D1.  Bác sỹ, điều dƣỡng có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. 
4.30 

27.  D2.  Nhân viên phục vụ (hộ lý, bảo vệ, kế toán…) có lời nói, thái độ, giao 

tiếp đúng mực. 4.07 

28.  D3.  Đƣợc nhân viên y tế tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ. 
4.11 

29.  D4.  Bác sỹ, điều dƣỡng hợp tác tốt và xử lý công việc thành thạo, kịp thời. 

4.33 

30.  D5.  Đƣợc bác sỹ thăm khám, động viên tại phòng điều trị. 
4.37 
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31.  D6.  Đƣợc tƣ vấn chế độ ăn, vận động, theo dõi và phòng ngừa biến chứng. 

4.22 

32.  D7.  Nhân viên y tế không có biểu hiện gợi ý bồi dƣỡng. 
4.26 

33.  E1.  Cấp phát thuốc và hƣớng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất lƣợng. 
4.22 

34.  E2.  Trang thiết bị, vật tƣ y tế đầy đủ, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng. 
4.04 

35.  E3.  Kết quả điều trị đáp ứng đƣợc nguyện vọng. 
4.07 

36.  E4.  Ông/Bà đánh giá mức độ tin tƣởng về chất lƣợng dịch vụ y tế. 
4.15 

37.  E5.  Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng về giá cả dịch vụ y tế. 
4.07 

 

 Một số ý kiến khác: 

Khoa  Cấp cứu: 

+ Gia đình thực sự rất hài lòng về cách chăm sóc bệnh nhân của các NVYT trong 

khoa  

+ Các Bác sĩ chuyên khoa, các điều dƣỡng chăm sóc và điều trị bệnh nhân tận tình, 

chu đáo. 

+ Đề nghị tạo điều kiện cho ngƣời nhà hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân trong thời gian 

Bác sĩ không thăm khám (có những bệnh nhân nặng cần đƣợc thay bỉm, nƣớc tiểu 

và chƣờm hạ sốt, vì đôi khi nƣớc tiểu bị chảy ƣớt hết chăn ga ) 

+ Nhà vệ sinh chật chội không đủ đáp ứng cho nhu cầu của bệnh nhân, các thiết bị vệ 

sinh đã cũ, hoen ố. 

+ Mong khoa tạo điều kiện cho ngƣời nhà có chỗ ngồi nghỉ và chờ đợi phía ngoài để 

có thể có mặt kịp thời trong trƣờng hợp Bác sĩ cần.  

Khoa HSTC: 

+ NVTY ttrong khoa tiếp đón rất nhiệt tình, hoà nhã. Cám ơn Bệnh viện đã đào tạo 

ra đội ngũ Y Bác sĩ làm việc có tâm, trí , đức. 

+ Gia đình luôn luôn tin tƣởng vào trình độ chuyên môn của các y bác sĩ. 
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+ Đề nghị chỗ treo quần áo cho ngƣời nhà bệnh nhân luôn mở để khi Bác sĩ , Y tá 

gọi lên thì kịp thời có quần áo mặc vào chăm sóc bệnh nhân cho đảm bảo vệ sinh. 

Khoa Viêm gan: 

+ Thái độ phục vụ của NVYT rất tận tình, niềm nở, nhẹ nhàng, Bác sĩ có chuyên 

môn, kĩ thuật cao. 

+ Môi trƣờng khám chữa bệnh trong khoa sạch sẽ , vệ sinh. 

+ Rất mong bệnh viện có thể trang bị cho bệnh nhân thêm gối ngủ. 

 

Ý kiến đề xuất:    

 

Khoa Nhi: Không có ý  kiến gì. 

Ý kiến đề xuất:   

Khoa NKTH: 

+ NVYT trong khoa luôn quan tâm và tích cực trong điều trị, chăm sóc bệnh nhân 

không quản đêm hôm vất vả. 

+ Đôi khi có một số NVYT có thái độ, cách ứng xử chƣa thực sự phù hợp. 

+ Khi BN trong quá trình truyền xảy ra hiện tƣợng tắc ống truyền, ngƣời nhà đã gọi Y 

tá sang  giúp đỡ  nhƣng luôn bị chờ đợi quá lâu gây ảnh hƣởng đến BN. 

+ Rất mong quá trình truyền đƣợc thực hiện không quá muộn về tối để khó khăn cho 

ngƣời bệnh và việc chăm sóc BN của ngƣời nhà. 

+ Rất mong bệnh viện có thể tăng lƣợng giƣờng nằm để hạn chế đƣợc tình trạng nằm 

ghép quá nhiều BN nhƣ hiện nay. 

+ Nhân viên vệ sinh cần nhiệt tình và chu đáo hơn. 

Ý kiến đề xuất:   

Khoa VRKST: 
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+ NVYT  giao tiếp lịch sự và quan tâm bệnh nhân, mặc dù BN  rất nhiều nhƣng các 

NVYT  vẫn luôn nhiệt tình, cẩn thận  và nhẹ nhàng tƣ vẫn về dinh dƣỡng cũng nhƣ 

cách tập luyện vận động. 

+ Nhà vệ sinh do tần suất sử dụng nhiều nên có mùi hôi. 

Ý kiến đề xuất:   

 

Trưởng phòng Điều dưỡng đại diện Bệnh viện trả lời những góp ý, thắc mắc của 

người bệnh và người nhà:  

 Cảm ơn những ý kiến đóng góp của tất cả đại diện ngƣời bệnh đang điều trị tại BV. 

 Trƣởng phòng Điều dƣỡng  sẽ phản ánh những ý kiến góp ý của ngƣời bệnh tới các 

đơn vị còn có những vấn đề tồn tại để khắc phục kịp thời. 

+ Trƣởng phòng Điều dƣỡng hƣớng dẫn cho đại diện ngƣời bệnh và ngƣời bệnh nội 

quy khoa phòng và lƣu ý bệnh nhân phải tuân thủ đúng nội quy khoa phòng, tất cả 

các nội quy chỉ có mục đích là đảm bảo điều kiện tốt nhất cho BN trong quá trình 

điều trị. 

+ Bệnh viện đang trong quá trình triển khai cơ sở mới nên sẽ giảm đƣợc tình trạng quá 

tải cho BN đến điều trị bệnh. 

+ Toàn bộ BN đƣợc chăm sóc nhƣ nhau, không có sự phân biệt chế độ giữa bệnh nhân 

sử dụng BHYT và dịch vụ. 

+ Hƣớng dẫn BN và ngƣời nhà: tuân thủ nội quy, giờ giấc uống thuốc và tiêm truyền, 

tuân thủ rửa tay đúng cách để giảm tỉ lệ lây chéo bệnh,  giữ vệ sinh cho bản thân và 

cho môi trƣờng chung, không đổ thức ăn thừa vào bồn rửa tránh tắc đƣờng ống, 

ngƣời nhà và BN cần cẩn trọng trong bảo vệ tài sản cs nhân vì BV là nơi nhiều 

ngƣời qua lại , có rất nhiều kẻ gian. 

Tổng kết: Tổng điểm trung bình hài lòng đạt 4,08 điểm (81.60%) 

 Một số ý kiến góp ý  các vấn đề tồn tại nhƣ sau: 

 Về thái độ phục vụ: 

 Về cơ sở vật chất:  

 Biện pháp khắc phục: 
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 Gửi báo cáo bằng văn bản cho Ban Giám đốc và các Khoa /phòng có ý kiến góp ý 

của ngƣời nhà và ngƣời bệnh để khắc phục tồn tại. 

 Đề nghị lãnh đạo các Khoa/ Phòng có liên quan đề xuất thực hiện, khắc phục 

những ý kiến đóng góp của ngƣời bệnh và gửi báo cáo thực hiện ý kiến chỉ đạo lên 

P. Điều dƣỡng theo mẫu BM.04.ĐD.08 

 Phòng Điều dƣỡng chịu trách nhiệm giám sát các khoa phòng triển khai, thực hiện 

các biện pháp khắc phục. 

 Tổng kết: 

 Biện pháp khắc phục: 

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

(ký và ghi rõ họ tên) 

     

NGƯỜI TỔNG KẾT 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 


