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BAO CÁO 
Kêt qua kháo sat hal lông ngu'ô'i bnh dçrt 2 (tháng 6/2017) 

Can cü IK hoach 02/KH-QLCL ngày 02/02/20 17 V/v thuc hin K hoach khão 
sat hài lông ngithi bnh närn 2017; 

Ban hal lông ngithi bênh báo cáo kt qua khâo sat dcit 2 tü ngày 01/6/2017 dn 
ngày 19/6/20 17, nhu sau: 

1. Tin do thyc hen 
TT Cong vic Trách nhiêrn ThOi gian thirc hin Ghi 

chü 
K hoach Hoàn thành 

Soan tháo — Phê Ban Giárn dc; 02/02- 13/02 
duyt k hoach Phông QLCL 10/02/2017 

2 Kháo sat hài lông Thành viên ban 01/06- 19/06/2017 
nguii biih nôi trñ 
và ngoai trü dot 2 

hài lông ngu'i 
bnh 

15/06/2017 

3 Xir1 s lieu Ban Hài lông 20/06- 21/06/2017 
ngui bênh 14/07/2017 

4 Báo cáo kt qua Ban Hái lông 20/06- 30/06/2017 
kháo sat hài lông 
nguci bnh dot 2 

ngtthi bênh 14/07/2017 

II. Kt qua khão sat hal lông nguô'i bnh ngoIi trü 
Diem trung bInh chung 4.11 
Al. Các bin báo, chi dn dithng 3.98 

A2. Các so d, bin báo chi dan duOng 4.08 
A3. Các khi nhà, cu thang ducc dánh s rô rang, dê tIm 4.03 

A4. Các 1i di trong bçnh vin, hang lang bang ph&ng, d di 4.16 
AS. Co the tim hiu các thông tin và dãng k,2 3.76 



B 1. Quy trinh khárn bênh duçic niêm yt rô rang, Cong khai, d hiu 4.1 

B2. Các quy trInh, thu tue khám bnh dixçic câi each don gián, thun tin 4.03 

B3. Giá dich vii y t niêrn yt rô rang, cOng khai 4.05 

B4. Nhãn viên y t don tip, hithng dk ngtri bnh 4.31 

B5. Diicic xp hang theo thu t.r tnrâc sau 4.10 

B6. Dánh giá th&i gian ch di lam thu tc dang k9 khárn 3.84 
B 7. Dánh giá thai gian ch& t&i ltrt bác si khám 3.89 

B8. Dánh giá thai gian thrc bác s khárn à t 3.95 

B9. Dánh giá thci gian chy lam xét nghirn, chup chiu 3.79 

B1O. Dánh giá th&i gian ch nh.n kt qua xét nghiêm, chup chiu 3.81 

Cl. Co phOngl sánh ch khárn sach  sê, thoáng mat 4.3 

C2. Phông chä có dii gh ngi cho ngu1i bênh và sii dung  Mt 4.23 

C3. Phông ch có quat (diu boa) d.y dii, boat dng thtthng xuyên 4.31 
C4. Phông chi có các phrang tién giip ngrii bénh 4.19 

C5. Dirçic bão dam si,r riêng fix khi kháin bnh, chiip chiu, lam thu thut 4.19 
C6. Nba v sinh thu.n tin, sà dung t6t, sach  sê 4.06 
C7. Môi trithng trong khuôn viên bnh vin xanh, sach,  dçp 4.24 
C8. Khu khám bnh báo dam an ninh, trt fix 4.19 
Dl. Nhân viên y tê (bác sT, diu duong) 4.28 
D2. Nhân viên phiic vi,J (h 1, bâo v& k toán...) 4.24 
D3. Duac nhãn viên y t ton trong, di xü cOng bAng, quan tam, giip dä 4.28 
D4. Nang luc chuyên mon ciia các bác si, diu di.rông dáp iirng mong dcii 4.24 
El. Kt qua khárn bnh dâ dáp üng ducic nguyen vong ciia Ong/bà 4.18 
E2. Các boa dan, phiu thu, dan thuc vâ kt qua 4.18 
E3. Dnh giá mirc do tin nrOng v cht lircing dich vu y t 4.21 
E4. Dánh giá rniirc d hài lông v giá Ca djch vii y t 4.19 

F. Dánh giá chung bnh vin dâ dáp üng dircrc bao nhiêu % so vri mong 
don trithc khi ti khám bnh? 

81% 

kin khác 
Them nhà v sinh khu viic ni soi 
+ T 1 HLNB nhóm cO BHYT (n=95) 
+ T 1 HLNB nhórn khOng có BHYT (n=103). 
+ T' l ngi.thi benh  không hài lông 

76.06% 
93.71% 
2.9% 



Diem trung bInh theo tñ'ng phãn A,B,C,D A: 4.01 
A: Khã näng tiêp cn B: 3.99 
B: Sty rninh bch thông tin khám và diêu tr C: 4.17 
C: Co s& vt chat phic viii ngu'ô'i bnh D: 4.26 
D: Thai d áng xU, nng hyc chuyên mon E: 4.19 
E: Kt qua cung cap djch vi 

III. Kêt qua kháo sat hãi lông nguô'i bnh ni tnt 

BY Ung 
bu'óu 

TQ2 Niu B 

Diem trung bInh chung 3.92 3.74 3.82 4.2 
Al. Các sci d, bin báo chi dn dmcng 3.95 3.8 3.8 4.18 

A2. Thyi gian vào thãrn ngithi bênh duçic thông 

báo rô rang 

4.05 3.8 3.98 4.25 

A3. Các kh6i nba, cu thang, bung bênh throc 

thông báo rO rang 

3.95 3.6 3.9 4.18 

A4. Các li di trong bnh vin, hang lang bang 

phAng, d di 

4.03 3.65 4.0 4.25 

A5. Ngithi bnh höi vâ gci duccc nhân viên y t 

khi cn thit 

3.62 3.5 3.6 3.7 

Bi. Quy trinh, thu tiic nhâp vin rO rang, cong 

khai, thuân tin 

3.92 3.7 3.83 4.13 

B2. Duac phô bin v nôi dung và nhü'ng thông 

tin 

3.90 3.7 3.83 4.13 

B3. Duc giâi thIch v tInh trang bênh 3.94 3.6 3.93 4.15 

B4.Duacgiáithichtsvntrckhiyêucu 4.15 3.55 4.08 4.35 

B5. Di.rcrc cong khai và cp nhât thông tin 3.93 3.9 3.9 4.05 

Cl. Bung bênh nrn diêu tn khang trang sach  

se 

3.63 3.75 3.43 3.93 

C2. Gu?rng bnh, ga, gi dy dü cho mOi ngl!?ii 3.63 3.45 3.43 3.95 

C3. Nhà v sinh, nba tArn thuân tin, sach  sé, sü 
thing tt 

3.66 3.4 3.48 3.98 

C4. Du'ccc bâo darn an toàn, an ninh, trt tir 3.52 3.4 3.25 3.85 

C5. Dixçc cung cAp quAn áo dAy dü, sach  së 3.49 3.4 3.3 3.78 



C6. Dirccc cung cp dy dñ nuâc ung nóng, 

lanh 

4.16 3.3 4.0 4.5 

C7.DrccbaodamsirriengftrkhinAinvin 4.07 3.8 3.93 4.5 

C8. Càng- tin bnh vin phic vii an u6ng 4.03 3.5 3.88 4.48 

C9. Môi truông trong khuôn viên bnh vin 
xanh, sach,  dp 

3.91 3.45 3.7 4.4 

Di. Bác sT, diu di.rông có Ru nôi, thai d, giao 
tip ding mi,rc. 

4.01 3.35 3.85 4.35 

D2. Nhán viên phic v1i (h l, bâo v, k 

toán...) 

3.84 3.65 3.75 4.1 

D3. Di.rcic nhãn vién y t ton trong, di xà cong 
bAng, quan tarn, giüp d 

4.07 3.5 3.95 4.48 

D4. Bác si, diu dithng hcup tác t& và xü 1 

cong vic thành thao, cOng bng 

4.03 3.5 3.9 4.43 

D5. Dirqc bác si thäm kham, dông viên tai 
phông diu trj 

4.13 3.85 4.0 4.4 

D6. Dixcuc ftr vAn ch d an, vn dông, theo di 
và phông ngüa bin chfrng 

4.06 3.75 3.9 4.38 

D7. Nhân viên y t khOng có biu hin gcii 
bi dixông 

4.05 3.9 4.0 4.2 

El. CAp phát thu6c và hu&ng din sir dung 
thuc dAy dü, chAt hrcing 

3.98 3.85 3.83 4.2 

E2. Trang thit bj, vat tir y t dAy dü, hin dai, 
dáp üng nguyen vong 

3.97 3.65 3.88 4.23 

E3. Kt qua diu tn dáp mg dircic nguyen vong 3.95 3.65 3.98 4.08 

E4. Ong! Ba dánh giá mrc d tin ttthng v chAt 
hicing djch vi.i y t 

4.02 3.7 3.93 4.28 

E5.OnglBà dánh giá müc d hài lông v giá câ 
djch vii y 

3.93 3.55 3.78 4.28 

Gi. Dánh giá chung, bnh viôn dâ dáp tng 

duçuc bao nhiêu % so v9i mong dcii cüa Ong/Bà 

truâc khi nArn vin. 

88.74% 84.79% 86.88% 94.55% 

kin khác: 

Nhà v sinh dci, may lanh kêu, drap dci 



Nhiu phông không có nba v sinh. 

+ T lé HLNB nhórn có BHYT (n=71) 67.06% 
+ T l HLNB nhórn không có BHYT (n=28). 61.86% 
+ T l nguli bnh không hài lông 1.75% 

Diem trung bInh theo tfrng phân A,B,C,D,E A: 3.92 
A: Khã näng tiêp Cfl B: 3.97 
B: Str rninh btich  thông tin khám Va diêu trj C: 3.79 
C: Co s& vt cht phyc vi.•i ngu'ôi bnh D: 4.03 
D: Thai d ting xii', näng ly'c chuyên mon E: 4.03 
E: Kt qua cung cp djch viii 

1. Phân tIch kêt qua: 
1. Ngoi trü: 

- Mirc do hài lông cia ngui benh ngoai tth & mirc: 4.11 
So vi t qua khão sat dt I (là 4.18): giâm (0.07) 
Mirc d hài lông cô dim trung binh: 
+ Cao nht là nhóm D - thai d rng xcr, näng hjc chuyên mon (4.26) 
+ Thp nhât là nhóm B - su minh bach  thông tin khám, chra benh  (3.99) 

- Trong nhóm B, mrc dO hài lông thp nht là B9 — thi gian chà lam xét nghim, 
chup chiu (3.79) 
T lê phn tram so vói mong dai truc khi tth khám bênh cüa ngui bnh có 
BHYT (76.06%) thp horn nguô'i bnh không BHYT (93.71%). 

2. Nôi trü: 
- Miirc dO hài lông cüa ngui bnh nOi  trtt & m&c: 3.92 

So vói kt qua khào sat dt 1 (là 4.35): giâm (0.43) 
Müc dO hài lông có diem trung bInh: 
+ Cao nhãt là nhóm E — Kêt qua cung cp djch vii (4.03) 
+ Thp nht là nhóm C — Ca s& vt ch.t phiic vi,i ngu&i benh  (3.79) 

- Khoa cO diem trung binh 
+ Cao nht là Khoa Niu B: 4.2 
+ Thp nh.t là Ung Bu&u: 3.74 
Trong d, mirc dO hâi lông thp nht cia Ung Bu&u là C6 — Cung cp day dü nuóc 
u6ng nóng, lanh (3.3). 
T' lê phân tram so v&i mong dçyi tnr&c khi t&i khãm bênh cüa ngu&i bênh cO 
BHYT (67.06%) cao ho'n ngu&i bênh không BHYT (61.86%). 



71/ 
T1iS.BS. Nguyen Ho Vinh Phuó'c CN. Büi NgQc Thüy Vy 

3. Xác dlnh  vn d, tru tiên giãi quyt: 
Dôi vâi ngoai tth: 
Uu tiên cái tin nhóm B - Su minh bach  thông tin khám, chra bnh 
lfu tiên câi tin: th&i gian ch lam xét nghim, chip chiu 
D6i vài noi trü: 
Uu tiên cái tin nhóm C — Ca s& vat chit phuc vu nguài bnh 
Uu tiên câi tin: tai Khoa Ung Bithu, Cung cAp dAy dü nithc u&lg nóng, lanh 
Ban HLNB sê có bui hop nôi bô vi Khoa Ung Bithu dé tim nguyen nhán, giái 
pháp cái tin. 

GIAM DOC TRU'O'NG BAN HLNB NGU'O'I L4P 
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