
 

BM.04.ĐD.07- Ngày ban hành 20/04/2016  1 

 

BỆNH VIỆN 

BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG 

KHOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

 
BÁO CÁO 

 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ 

 Tổng số phiếu thu được: 

 Thang điểm đánh giá mức độ hài lòng: 

       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 

A. Khả năng tiếp cận 

1.  
A1. Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đƣờng đến các khoa, phòng trong bệnh 

viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm.  

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

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

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

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

B. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị 

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

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

ràng, đầy đủ.  

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

điều trị rõ ràng, đầy đủ.  

9.  B4.  Đƣợc giải thích, tƣ vấn trƣớc khi yêu cầu làm các xét nghiệm, thăm 
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dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy đủ. 

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

trị.  

C. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh 

11.  
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.  

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

chắn, sử dụng tốt.  

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

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

khi nằm viện.  

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

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

17.  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.  

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

đủ và chất lƣợng.  

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

D. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế 

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

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

tiếp đúng mực.  

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

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

 

24.  D5.  Đƣợc bác sỹ thăm khám, động viên tại phòng điều trị. 
 

25.  D6.  Đƣợc tƣ vấn chế độ ăn, vận động, theo dõi và phòng ngừa biến chứng. 

 

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

E. Kết quả cung cấp dịch vụ 

27.  E1.  Cấp phát thuốc và hƣớng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất lƣợng. 
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28.  E2.  Trang thiết bị, vật tƣ y tế đầy đủ, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng. 
 

29.  E3.  Kết quả điều trị đáp ứng đƣợc nguyện vọng. 
 

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

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

 

 Tổng đánh giá chung mức độ hài lòng: 

 Hài lòng: ...%                               Chƣa hài lòng:  .... % 

 Một số ý kiến khác: 

 Tổng kết: 

 Biện pháp khắc phục: 

 

LÃNH ĐẠO KHOA/ PHÒNG 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

NGƯỜI TỔNG KẾT 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 


