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BỆNH VIỆN 

BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG 

KHOA: KHÁM BỆNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày . . .  tháng . . .  năm 201 

 
BÁO CÁO 

 ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH 

 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 NỘI DUNG KHẢO SÁT 

ĐIỂM 

TRUNG 

BÌNH 

A.KHU KHÁM BỆNH 

I. Cơ sở vật chất 

1.  

Hệ thống bảng, biển hƣớng dẫn rõ ràng, ở những vị trí dễ nhìn thấy 

và thuận tiện cho ngƣời bệnh 
 

2.  

Khu chờ khám có đủ ghế ngồi chờ, tờ rơi, sách báo, thông tin về sức 

khoẻ.  
 

3.  Khu phòng khám sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo vệ sinh chung. 
 

4.  Khu vệ sinh công cộng sạch sẽ, tiện lợi.  
 

II. Về quy trình khám chữa bệnh 

5.  Mức độ hài lòng về thời gian chờ đợi để đƣợc khám bệnh hợp lý? 
 

6.  
Mức độ hài lòng về quy trình khám bệnh công bằng, minh bạch về 

đối tƣợng ngƣời đƣợc ƣu tiên? 
 

7.  Mức độ hài lòng về sự tận tình, chu đáo của Bác sỹ khám bệnh? 
 

8.  Mức độ hài lòng, đƣợc cán bộ y tế giải thích, tƣ vấn trƣớc khi yêu 
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cầu làm các xét nghiệm, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật cao rõ 

ràng, đầy đủ? 

9.  

Mức độ hài lòng về Cán bộ y tế cung cấp những kiến thức, cách 

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

10.  
Mức độ hài lòng 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 về giao tiếp của Điều dƣỡng tiếp đón ngƣời bệnh 

lịch sự, nhẹ nhàng? 
 

12.  
Mức độ hài lòng về giao tiếp Điều dƣỡng phòng lấy máu xét nghiệm 

lịch sự, nhẹ nhàng. 
 

13.  
Mức độ hài lòng 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 về hệ thống bảng, biển hƣớng dẫn rõ ràng, ở những 

vị trí dễ nhìn thấy và thuận tiện cho ngƣời bệnh? 
 

15.  
Mức độ hài lòng về quy trình giải quyết thủ tục BHYT, về thời gian, 

thuận tiện, rõ ràng 
 

16.  
Mức độ hài lòng về thời gian chờ đợi để hoàn thành thủ tục bảo hiểm 

y tế hợp lý? 
 

17.  

Mức độ hài lòng đối với Nhân viên phòng Bảo hiểm y tế về việc giải 

thích, hƣớng dẫn chế độ bảo hiểm chi tiết, rõ ràng, thái độ nhẹ nhàng 

lịch sự? 
 

C. KHU TÀI CHÍNH THANH TOÁN TIỀN  

18.  Mức độ hài lòng về hệ thống bảng, biển hƣớng dẫn rõ ràng, ở những 

vị trí dễ nhìn thấy và thuận tiện cho ngƣời bệnh? 
 

19.  Mức độ hài lòng về quy trình giải quyết thủ tục thanh toán tiền, thuận 

tiện, rõ ràng, nhanh gọn đảm bảo thời gian.? 
 

20.  Mức độ hài lòng về thời gian chờ đợi để hoàn thành thủ tục tài chính 

hợp lý? 
 

21.  Nhân viên ở phòng thu tiền viện phí có thái độ lịch sự, nhẹ nhàng, 

giải thích rõ ràng cụ thể cho ngƣời bệnh? 
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D. KHU CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH (Siêu âm, X quang, nội soi,..) 
 

22.  
Mức độ hài lòng về hệ thống bảng, biển hƣớng dẫn rõ ràng, ở những 

vị trí dễ nhìn thấy và thuận tiện cho ngƣời bệnh? 
 

23.  
Mức độ hài lòng về thời gian chờ đợi để đƣợc siêu âm, X quang,.. 

hợp lý? 
 

24.  
Mức độ hài lòng về khu chờ siêu âm, X quang,.. có đủ ghế ngồi chờ, 

tờ rơi,..? 
 

25.  
Mức độ hài lòng về giao tiếp của Nhân viên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh lịch sự, nhẹ nhàng? 
 

26.  

Mức độ hài lòng về NVYT khi thực hiện kỹ thuật chụp Xquang, 

chụp CT Scaner, siêu âm... đƣợc đảm bảo sự riêng tƣ, tôn trọng 

ngƣời bệnh? 
 

27.  
Mức độ hài lòng 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? 
 

 

- Tổng đánh giá chung mức độ hài lòng quy trình khám bệnh: 

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

-   Tổng đánh giá mức độ hài lòng riêng khu vực khoa Khám bệnh: 

                 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) 

 


