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LỜI TỰA

¢ǊƻƴƎ ǘƘԐƛ Ǝƛŀƴ ǉǳŀΣ Ƙƻӱǘ ŚԍƴƎ ƪƘӲƻ ǎłǘ ƘŁƛ ƭƼƴƎ Śń ŚԜԓŎ ŎłŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ 
ƘԜԑƴƎ ԝƴƎ Ǌӳǘ ǘƝŎƘ Ŏ֔ŎΦ /łŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ ǘǊƛԂƴ ƪƘŀƛ ƪƘӲƻ ǎłǘ ǘǊşƴ ōŀ Śԉƛ ǘԜԓƴƎΥ 
ƴƎԜԐƛ ōԄƴƘ ƴԍƛ ǘǊǵΣ ƴƎƻӱƛ ǘǊǵ ǾŁ ƴƘŃƴ Ǿƛşƴ ȅ ǘԀΦ ¢ƝƴƘ ǘ֑ ǘƘłƴƎ ммκнлмс ŚԀƴ ǘƘłƴƎ 
уκнлмфΣ ǎԉ ƭԜԓƴƎ ǇƘƛԀǳ ƪƘӲƻ ǎłǘ ǘǊşƴ ŎӲ ƴԜԏŎ Śӱǘ ŚԜԓŎ ǘǊşƴ нΣу ǘǊƛԄǳ ƭԜԓǘΦ /ƽ 
ŚԜԓŎ ƴƘ֓ƴƎ ƪԀǘ ǉǳӲ ƘԀǘ ǎԝŎ ӳƴ ǘԜԓƴƎ ƴƘԜ Ǿӷȅ Řƻ ƴƘƛԁǳ ȅԀǳ ǘԉΦ 7Ӵǳ ǘƛşƴ ƭŁ Ǿŀƛ 
ǘǊƼ ŎłŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ Śń ƴƘӷƴ ǘƘԝŎ ŚԜԓŎ άǘƛԀƴƎ ƴƽƛέ Ŏԛŀ ƴƎԜԐƛ ōԄƴƘΣ ȇ ƴƎƘƟŀ Ŏԛŀ 
ǾƛԄŎ ŎӲƛ ǘƛԀƴ ŎƘӳǘ ƭԜԓƴƎ ŚԀƴ ǎ֔ άǎԉƴƎ ŎƼƴέ Ŏԛŀ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ ƴşƴ Śń ǘƝŎƘ Ŏ֔Ŏ ƪƘӲƻ 
ǎłǘΦ ¢Ƙԝ ƘŀƛΣ ŎłŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ Śń ōłƳ ǎłǘ ƳӶǳ ǇƘƛԀǳ Ŏԛŀ .ԍ ¸ ǘԀ ǾŁ ŎłŎ ƘԜԏƴƎ ŘӶƴ 
Ŏԛŀ /ԚŎ vǳӲƴ ƭȇ YƘłƳΣ ŎƘ֓ŀ ōԄƴƘΣ ǘƘŜƻ ƴƘӷƴ ȄŞǘ Ŏԛŀ ŎłŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ ƭŁ ƳӶǳ ǇƘƛԀǳ 
ŎƘƛ ǘƛԀǘΣ ƘԜԏƴƎ ŘӶƴ ƪƘł Ǌƿ ǊŁƴƎΣ ƪƘӲ ǘƘƛΣ ǇƘǴ ƘԓǇ Ǿԏƛ Śŀ ǎԉ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ ŎłŎ ǘǳȅԀƴΦ 
¢Ƙԝ ōŀΣ ǇƘӴƴ ƳԁƳ ƪƘӲƻ ǎłǘ ǘǊ֔Ŏ ǘǳȅԀƴ Řƻ /ԚŎ vǳӲƴ ƭȇ YƘłƳΣ ŎƘ֓ŀ ōԄƴƘ ǇƘԉƛ 
ƘԓǇ Ǿԏƛ Iԍƛ YƘƻŀ ƘԇŎ YƛƴƘ ǘԀ ¸ ǘԀ ±ƛԄǘ bŀƳ ŎǴƴƎ ȄŃȅ Ř֔ƴƎ Śń Ƙƻӱǘ ŚԍƴƎ ǘǊԎƴ 
ǘǊǳΣ ǘƘƾƴƎ ƳƛƴƘΣ ǎ֒ ŘԚƴƎ ǘƘǳӷƴ ǘƛԄƴ ŎƘƻ ŎłŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴΤ Ŏƽ ǘƘԂ ŎƘƛԀǘ Ȅǳӳǘ ƪԀǘ ǉǳӲΣ 
ǎԉ ƭƛԄǳ Řԃ ŘŁƴƎΣ ŚԊƴƎ ǘƘԐƛ ōӲƻ ŚӲƳ ōӲƻ Ƴӷǘ ǘƘƾƴƎ ǘƛƴ ŎƘƻ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ ƴşƴ Śń ƘԌ 
ǘǊԓ ǘƝŎƘ Ŏ֔Ŏ ŎƘƻ ŎłŎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ ƪƘӲƻ ǎłǘΦ

IƛԄƴ ƴŀȅΣ ƴƘƛԁǳ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ Śń ǾŁ ŚŀƴƎ ǘƝŎƘ Ŏ֔Ŏ ŎӲƛ ǘƛԀƴ ŎƘӳǘ ƭԜԓƴƎ ǘƘŜƻ 
ƘԜԏƴƎ ŘӶƴ Ŏԛŀ .ԍ ǘƛşǳ ŎƘƝ ŎƘӳǘ ƭԜԓƴƎ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ ±ƛԄǘ bŀƳΦ /łŎ Ƙƻӱǘ ŚԍƴƎ ƴŁȅ 
ƴԀǳ ǘƘ֔Ŏ ƘƛԄƴ ǘԉǘ ǎӿ ōԋ ǘǊԓ Ǌӳǘ ƘŁƛ ƘƼŀ ŎƘƻ ƴƘŀǳΣ Ƴԍǘ ƳӼǘ Ǿ֑ŀ ŎӲƛ ǘƛԀƴ ŎƘӳǘ 
ƭԜԓƴƎ ǘƘŜƻ ƘԜԏƴƎ ŘӶƴ Ŏԛŀ .ԍ ¸ ǘԀΣ Ƴԍǘ ƳӼǘ Ǿ֑ŀ ŎӲƛ ǘƛԀƴ ŎƘӳǘ ƭԜԓƴƎ ǘƘŜƻ άǘƛԀƴƎ 
ƴƽƛ Ŏԛŀ ƴƎԜԐƛ ŘŃƴέ ǎŀǳ ƪƘƛ ǇƘłǘ ƘƛԄƴ Ǌŀ ƴƘ֓ƴƎ ƭԌ ƘԋƴƎ ŎӴƴ ƪƘӸŎ ǇƘԚŎ Ř֔ŀ ǘǊşƴ 
ƪԀǘ ǉǳӲ ƪƘӲƻ ǎłǘ ƘŁƛ ƭƼƴƎΦ

±ԏƛ ƴԌ ƭ֔Ŏ ǾԜԓǘ ōӷŎ Ŏԛŀ ŎӲ ƘԄ ǘƘԉƴƎ ƪƘłƳΣ ŎƘ֓ŀ ōԄƴƘΣ ƴƘƛԁǳ  Śń ŚԜԓŎ Ȅń 
Ƙԍƛ ƎƘƛ ƴƘӷƴ ǾŁ ŚłƴƘ Ǝƛł ŎŀƻΦ ¢ƘŜƻ ƪԀǘ ǉǳӲ Ǿ֑ŀ ŎƾƴƎ ōԉ Ŏԛŀ ¦b5tΣ ŎƘԅ ǎԉ t!tL 
ǘƘƜ ǘ֗ ƭԄ ƴƎԜԐƛ ŘŃƴ ǇƘӲƛ ǘǊӲ άǇƘƻƴƎ ōƜέ ŎƘƻ ǾƛԄŎ ƪƘłƳΣ ŎƘ֓ŀ ōԄƴƘ ǘӱƛ ōԄƴƘ ǾƛԄƴ 
ǘǳȅԀƴ ǉǳӷƴκƘǳȅԄƴ ŎƘԅ Ŏƽ лΣп҈Φ 7Ńȅ ƭŁ Ŏƻƴ ǎԉ άǘǊƻƴƎ ƳԎέ Ǌӳǘ ƪƘƽ ǘƛƴΣ ƴƘԜƴƎ Ǿԏƛ 
ŎԒ ƳӶǳ khảo sát hàng trăm nghìn người của PAPI trên khắp các tỉnh thành trong



cả nước thì kết quả này là đáng tin cậy, phản ánh thực tế người dân đang ngày 
càng hài lòng hơn với chất lượng khám, chữa bệnh. Nhận được sự tin yêu của 
người bệnh, đó là vinh dự rất lớn, đồng thời đặt thêm trách nhiệm cho hệ thống 
khám, chữa bệnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Nội dung các báo cáo đã được chọn lọc từ báo cáo của các bệnh viện gửi về 
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong thời gian tháng 1/2019. Tổng số có trên 300 
bệnh viện đã gửi báo cáo, chiếm tỷ lệ trên 20% tổng số bệnh viện trên toàn 
quốc. Đa số các báo cáo đều là những bằng chứng rất tốt minh họa cho những 
hoạt động cải tiến chất lượng tích cực trong thời gian qua, thể hiện khối khám, 
chữa bệnh chúng ta đang cầu thị và “lắng nghe tiếng nói người dân”. Tuy nhiên 
trong khuôn khổ một tập sách, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ lựa chọn một 
số bệnh viện trong số hơn 300 bệnh viện. Các bệnh viện còn lại sẽ tiếp tục được 
chọn lọc trong các báo cáo sau. 

Thay mặt Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, tôi đánh giá cao và gửi 
lời cảm ơn sâu sắc tới ban giám đốc, các bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế của 
tất cả các bệnh viện đã tích cực thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh và cải 
tiến chất lượng. Tôi trân trọng cảm ơn các Lãnh đạo, chuyên viên Cục Quản lý 
Khám, chữa bệnh, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Chiến lược và 
Chính sách y tế, các chuyên gia xây dựng phần mềm của Hội Khoa học Kinh tế Y 
tế Việt Nam, Tổ chức Sáng kiến Việt Nam, Liên minh châu Âu EU, Quỹ Nhi đồng 
Liên hiệp quốc UNICEF, Oxfam và tất cả các tổ chức, cá nhân đã tích cực cùng 
tham gia, phối hợp và hỗ trợ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh xây dựng và triển 
khai thành công hoạt động khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế. Tỷ lệ 
người dân đang ngày càng hài lòng hơn với hoạt động khám, chữa bệnh là minh 
chứng khách quan cho những chỉ đạo sâu sát, tích cực và rất đúng đắn của 
Đảng, Chính phủ và của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế đứng đầu là Bộ 
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong thời gian qua.

Tháng 4 năm 2019

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê
Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế
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HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
DỰA TRÊN KẾT QUẢ  

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG 
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CÁC PHƯƠNG THỨC KHẢO SÁT 
 Khảo sát hài lòng người bệnh theo mẫu phiếu của BYT (100 phiếu/ 3 tháng)
 Khảo sát hài lòng người bệnh theo mẫu phiếu tự xây dựng của BV báo cáo 2
tuần/ lần

 Hình thức khác như họp người bệnh cấp khoa hàng tuần, cấp bệnh viện 1
tháng/ lần

 
 Thời gian chờ khám, chữa bệnh lâu
 Thủ tục thanh toán ra viện còn phức tạp
 Cơ sở hạ tầng: hệ thống chỉ dẫn, cảnh quan môi trường, chất lượng nhà vệ

sinh…
 Nhân viên đón tiếp cần niềm nở hơn…

CÁC VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN 

GIẢI PHÁP GIẢM THỜI GIAN CHỜ ĐỢI  

Tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ 
1. Bộ phận bán phiếu khám
2. Cải tiến quy trình khám chữa bệnh
3. Bộ phận xét nghiệm
4. Bộ phận thanh toán viện phí
5. Ứng dụng công nghệ thông tin
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GIẢM THỜI GIAN CHỜ ĐỢI 
1. BỘ PHẬN BÁN PHIẾU KHÁM

 Lắp đặt máy lấy số thứ tự tự động

 Tăng cửa bán phiếu, thời gian sớm hơn, phân loại đối tượng (ưu tiên, GS-
TK, khám lại, CLS)

GIẢM THỜI GIAN CHỜ ĐỢI 
2. CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH

 Đảm bảo số lượng phòng khám phục vụ người bệnh. Phòng khám sớm
lúc 5h30’, phòng khám ngoài giờ hành chính. Tăng số lượng phòng
khám mùa cao điểm. Các phòng khám chuyên khoa sâu.

 Sắp xếp khoa khám bệnh liên hoàn tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu
cầu
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GIẢI PHÁP 
2. QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH

Sắp xếp khoa khám bệnh liên hoàn tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu 

GIẢM THỜI GIAN CHỜ ĐỢI 
3. HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM

 Bộ phận xét nghiệm đi làm sớm, trả kết quả nhiều đợt, lấy xét nghiệm tại khoa.
 Số thứ tự tự động
 Biển chỉ dẫn rõ ràng
 Phòng chờ cho người bệnh
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Tổ chức thanh toán viện phí bằng thẻ ngân hàng 
Mở thêm các điểm thanh toán tại các khoa 

 

GIẢM THỜI GIAN CHỜ ĐỢI 
4. THANH TOÁN VIỆN PHÍ 

GIẢM THỜI GIAN CHỜ ĐỢI 
5. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 Kết nối mạng giữa khoa khám bệnh, xét nghiệm, khoa dược, thu viện 
phí, và các bộ phận có liên quan giúp giảm thời gian chờ, tăng cường 
quản l{, giảm sai sót, nhầm lẫn. 

 Áp dụng mã vạch trong việc xác định người bệnh. Ứng dụng một số 
phần mềm hỗ trợ nâng cao chất lượng chẩn đoán, kê đơn và điều trị. 

 

Kết nối mạng từ chỗ bán phiếu- bảng thông tin- máy tính ĐD, BS 
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Code 
 

CƠ SỞ HẠ TẦNG 
XANH-SẠCH- ĐẸP 

 Chất lượng Bệnh viện gắn với cảnh quan môi trường thoáng mát, 

sạch sẽ 

 Khu tiếp đón, phòng bệnh khang trang, tiện nghi 

 Hoàn thiện hệ thống bảng chỉ dẫn 

 Chất lượng nhà vệ sinh được cải thiện 
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CƠ SỞ HẠ TẦNG 
 Xây dựng khuôn viên Bệnh viện 

 

CƠ SỞ HẠ TẦNG 
    Cải tạo phòng đón tiếp của 5 khoa lâm sàng 

 
    Cải tạo, nâng cấp khu điều trị người bệnh 
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CƠ SỞ HẠ TẦNG 
Hệ thống sơ đồ, biển chỉ dẫn 

CƠ SỞ HẠ TẦNG 
Cải tạo chất lượng nhà vệ sinh 



   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN   13

NÂNG CAO THÁI ĐỘ CHĂM SÓC, ỨNG XỬ 
 Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm 
sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo 

 Tổ chức lớp bồi dưỡng CBVC “đổi mới phong cách phục vụ của 
nhân viên y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh” 

Đổi mới phong cách phục vụ của nhân viên y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh 

KẾT QUẢ 
 Thời gian trung bình chờ của người bệnh 

 
 

 
 

Hình thức                                        Thời gian 
khám 

Bộ Y tế 2013 2017 

Khám lâm sàng  2h 1h40’ 1h30’ 
Khám lâm sang + 1 xét nghiệm cận lâm sàng 3h 2h54’ 2h30’ 

Khám lâm sàng + 2 xét nghiệm cận lâm sàng 
hoặc 1 xét nghiệm cận lâm sàng kèm thủ thuật  

3h30’ 4h13’ 3h15’ 
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HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 
 

94 

96 
95 94.72 94.84 

91.24 

98 
99 

100 

2016 2017 2018

Tỷ lệ hài lòng chung Tỷ lệ hài lòng so mong đợi Tỷ lệ quay trở lại khám 
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BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG  
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 
NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC 

HOẠT ĐỘNG, CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG                            
KHÁM, CHỮA BỆNH NĂM 2018 
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Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh  
và nhân viên y tế năm 2018 

 

Số lượng NB, NVYT khảo sát năm 2018 

Thời điểm 
khảo sát 

Số NB tham gia khảo sát 
Số lượt khảo 

sát NVYT Nội trú Ngoại trú 

Qu{ I 164 104 191 

Qu{ II 164 112 166 

Qu{ III 150 119 235 

Qu{ IV 155 153 311 

KTBV 30 30 30 

Tổng số 663 518 933 

 Nhận xét chung: 
 Mức diểm được tính là hài lòng: ≥4 điểm 

(cao hơn trước đây: ≥3 điểm)  
 Mức độ hài lòng của NB ngoại trú thấp 

hơn NB nội trú. 
 Khía cạnh NB hài lòng thấp nhất: 
 - Với NB nội trú: cơ sở vật chất và phương 

tiện phục vụ người bệnh (4,44 điểm tương 
ứng 91,15%) 

 - Với NB ngoại trú: khả năng tiếp cận (3,9 
điểm tương ứng 76,11%) 
 
 

 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH  
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HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2018 (5) 

Hàng quý 

Hàng quý 

       Xây dựng kế hoạch và triển khai  
      thu thập số liệu KSHL người bệnh  

và NVYT 

Xây dựng, triển khai kế hoạch và  
đề án cải tiến chất lượng theo quy định 

AN TOÀN NGƯỜI BỆNH 

HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 

VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BV 2018 
Quý I/2018 

Ban hành quy định về sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu BV, 
đăng k{ bản quyền 

Quản l{, phân tích SCYK 
Bảng kiểm an toàn trong PT, TT 

Hàng quý 

Cử CB tham gia khóa đào tạo 
 về QLCL tại các cở đào tạo 

Tập huấn nâng cao kỹ năng GTƯX, QLCL 

TẬP HUẤN     
Liên tục 

Lấy người bệnh 
làm trung tâm 

 HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018  

1. Củng cố và kiện toàn Hệ thống QLCLBV 
 Thành lập Hội đồng Quản l{ chất lượng 
 Thành lập Mạng lưới Quản l{ chất lượng 

 

2. Nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị và chăm sóc toàn 
diện 
 Nâng cấp cơ sở vật chất: máy lấy số khám tự động, nhà S7 … 
 Đào tạo nhân viên “Hỗ trợ chăm sóc người bệnh theo yêu cầu. 
 Đào tạo liên tục và giám sát về quy tắc giao tiếp ứng xử của 
nhân viên làm việc tại bệnh viện 
Xây dựng bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám, chữa 
bệnh” áp dụng tại bệnh viện. 
 Xây dựng “Phiếu tóm tắt thông tin điều trị” cho 1 bệnh thường 
gặp tại khoa. 
 Nghiêm túc thực hiện cam kết không nằm ghép sau 48 giờ tính 
từ thời gian nhập viện 
 Cung cấp suất ăn dinh dưỡng đến trên 70% đối tượng NB 
(không bao gồm trẻ dưới 6 tháng tuổi) 

CÁC CAN THIỆP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
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3. Triển khai các biện pháp ATNB và NVYT
Báo cáo sự cố y khoa.
Giám sát việc áp dụng bảng kiểm PTTT
 Rà soát, cảnh bảo các vị trí có nguy cơ trượt ngã

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong QLCLBV
Triển khai hệ thống thông tin CTCLBV: có đầy đủ các
thông tin, dữ liệu về thời gian chờ đợi của người bệnh,
thời gian cấp phát thuốc,..
Ứng dụng CNTT trong các hoạt động giám sát đảm bảo
chất lượng.
Ứng dụng CNTT trong quản l{ HSBA.

CÁC CAN THIỆP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 

5. Triển khai các dịch vụ xã hội
 Dịch vụ Hỗ trợ chăm sóc người bệnh theo yêu cầu gồm đội ngũ
các nhân viên đã được đào tạo về ngành điều dưỡng và đào tạo về
các kỹ thuật đơn giản hỗ trợ chăm sóc người bệnh,. Trong năm 2018
đã có 221 lượt người bệnh thuê dịch vụ.
Dịch vụ Nhà trọ: Phòng trọ thoáng mát, sạch sẽ, có điều hòa, đảm
bảo an ninh với giá 50.000 /giường/ngày. Từ tháng 01/2018 đến
tháng 9/2018 đã có gần 1.250 lượt người thuê nhà trọ
Dịch vụ xe cứu thương với đầy đủ thiết bị y tế chuyên dùng, có
nhân viên y tế đi kèm hỗ trợ chăm sóc người bệnh trong suốt lộ
trình vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng.
Dịch vụ xe điện.
Dịch vụ giặt, là đồ vải cho người bệnh, người nhà người bệnh cũng
đã được triển khai ở Bệnh viện hỗ trợ rất nhiều cho người nhà
người bệnh trong quá trình chăm sóc người thân tại Bệnh viện.

CÁC CAN THIỆP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
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 6.  Một số hoạt động công tác xã hội 
 Vận động tiếp nhận tài trợ: Tiếp nhận rất nhiều nguồn 

tài trợ từ các cá nhân, tổ chức từ thiện vào tặng quà và 
động viên tinh thần người bệnh vào các dịp lễ tết. 

 Phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện, các 
nhà hảo tâm đến tặng quà cho người bệnh ở lại Bệnh 
viện điều trị trong kz nghỉ Tết, Ngày Tết thiếu nhi 01/6, 
Tết Trung thu.. 

 Tổ chức cắt tóc miễn phí cho người bệnh, người nhà 
người bệnh nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện. 

 Phát cơm, cháo miễn phí cho người bệnh: Hàng ngày, 
phát miễn phí từ 200 đến 650 suất cháo, cơm cho 
người bệnh. Ngoài hoạt động phát cơm, cháo, các 
nhóm từ thiện còn tặng thêm bánh, sữa cho người 
bệnh tại Bệnh viện 

CÁC CAN THIỆP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 

 7. Tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức về QLCL cho CBYT 
  Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng Đề án CTCL, phương pháp thực hành 

5S cho thành viên Mạng lưới QLCL. 
  Cử chuyên viên phòng QLCL tham gia các lớp tập huấn về quản l{ chất lượng, an 
toàn người bệnh, quản l{ sự cố y khoa ,…do Bộ Y tế tổ chức hoặc các cơ sở đào 
tạo được Bộ Y tế cấp phép. 

 

8. Xây dựng bộ chỉ số về chất lượng và đo lường chất lượng 
  Xây dựng các chỉ số cơ bản đo lường chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 

7051/QĐ-BYT ngày 29/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 
  Đo lường, giám sát các chỉ số đã xây dựng (60 chỉ số) 
 

9. Đánh giá chất lượng bệnh viện 
  Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện hàng qu{ và cuối năm. 
  Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế định kz hàng qu{. 

 

10. Khuyến khích ý tưởng sáng tạo 
 100% đơn vị xây dựng quy trình, quy chế làm việc. 
Đăng k{ bản quyền bộ nhận diện thương hiệu bệnh viện. 

CÁC CAN THIỆP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
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1. Xây dựng các quy trình cải tiến chất lượng cho các hoạt động ưu tiên. 
2. Tăng cường hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện cải tiến chất lượng 

của các đơn vị. 
3. Tiếp tục thực hiện dự án “Cải tạo nâng cấp BV giai đoạn 2016-2020” 

đã được phê duyệt. 
4. Nâng cao công tác thực hiện quản l{ chất lượng xét nghiệm (Căn cứ 

Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013). 
4.  Tiếp tục xây dựng hệ thống ghi nhận, tổng hợp, phân tích (nguyên 

nhân gốc rễ) và can thiệp giảm thiểu sự cố y khoa. 
5.  Xây dựng kế hoạch dài hạn cho các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh 

viện, đảm bảo nâng cao tỷ lệ các tiêu chí đạt mức 4 và mức 5 trên tổng 
số 79 tiêu chí đánh giá. 

KẾ HOẠCH CAN THIỆP CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Company Logo 

VI SINH CŨ LABO MỚI 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Company Logo 
NHÀ ĐIỀU HÀNH CŨ NHÀ ĐIỀU HÀNH MỚI 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Company Logo 

BIẾN AP-XL NƯỚC THẢI  XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỚI 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Company Logo 

CĐHA CŨ CĐHA MỚI 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Company Logo 

BIỂN CHI DẪN CŨ BIỂN CHỈ DÃN MỚI 

Company Logo KHO LƯU HSBA CŨ KHO LƯU HSBA MỚI 
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BÁO CÁO CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

BV ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 
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CÁC HÌNH THỨC THU THẬP [ KIẾN NGƯỜI BỆNH 

AN NINH TRẬT TỰ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 
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NHÂN VIÊN VÀ  QUẦY TIẾP ĐÓN  NGƯỜI BỆNH   

GIỜ THĂM NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC NIÊM YẾT RÕ RÀNG 
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LỊCH KHÁM NIÊM YẾT CÔNG KHAI  

LỊCH KHÁM NIÊM YẾT TRÊN FANPAGE  
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QUY TRÌNH KHÁM BỆNH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

NIÊM YẾT GIÁ CÔNG KHAI  
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CAM KẾT THỜI GIAN CHỜ ĐỢI  

SƠ ĐỒ BỆNH VIỆN  
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CHỈ DẪN NGƯỜI BỆNH  

 

ĐẦY ĐỦ PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH: 
NƯỚC UỐNG, TIVI, QUẠT , ĐIỀU HOÀ, GHẾ CHỜ 
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HƯỚNG DẪN – GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, 
NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN 

CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN KHẢO SÁT NĂM 2018 

BỆNH VIỆN K 
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I. HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG VÀ CÁC PHÁT HIỆN 
SAU KHẢO SÁT 

Các hoạt động khảo sát hài lòng đã tiến hành 

 Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú (6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối 

năm) 

 Khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú (cuối năm); 

 Khảo sát hài lòng NVYT (cuối năm). 

 Khảo sát được tiến hành dựa trên phiếu khảo sát hài lòng của Bộ Y tế. 
 

Các phát hiện sau khảo sát + { kiến thu nhận được 

 Bệnh nhân nội trú – 6 tháng đầu năm 

• Điểm trung bình của toàn bệnh viện là 4.1 đạt mức hài lòng (4 điểm). 

Người bệnh nội trú hài lòng cao nhất ở Khả năng tiếp cận đạt 4.31 

điểm. Thấp nhất ở nhóm tiêu chí Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 

người bệnh đạt 3.93 điểm. 

• Trung bình chất lượng bệnh viện đáp ứng được 82,5% so với kz vọng 

của người bệnh. 

• Có 92.69% người bệnh được hỏi trả lời rằng sẽ quay lại hoặc chắc chắn 

quay lại và giới thiệu cho người khác khi có nhu cầu điều trị ung thư. 
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I. HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG VÀ CÁC PHÁT HIỆN SAU KHẢO SÁT 
Tại cơ sở 1:  
[ kiến góp { người bệnh 
 Thang máy không được sử dụng, 
 Người bệnh phải chờ xét nghiệm lâu 
 Khuôn viên chưa sạch sẽ, phòng bệnh còn nóng bức 
 Chất lượng bữa ăn không đầy đủ 
 Hẹn giao giường không đúng giờ 
 Chế độ ăn phải tự hỏi không được bác sĩ tư vấn 
 Hết thuốc truyền khó gọi điều dưỡng, nhiều khi rất buốt 
 Đề nghị pha hóa chất cho BN sớm hơn khoảng 9h sáng là hợp l{ 

Ý kiến tích cực: 
 Bác sỹ tận tình, điều dưỡng chu đáo, vệ sinh sạch sẽ cẩn thận. 
 Thái độ dịch vụ ổn. 

 

 
 

I. HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG VÀ CÁC PHÁT HIỆN SAU KHẢO SÁT 

Tại cơ sở 2:  

[ kiến góp { người bệnh 

 Thủ tục hành chính rườm rà, chưa áp dụng công nghệ thông tin. 

 Đề nghị lắp điều hòa và tăng thời gian sử dụng điều hòa( bệnh viện có thể 

thu thêm tiền tùy bệnh viện). 

 Mong các bác sĩ cần tận tình với bệnh nhân hơn 

 Xin bỏ đệm thay bằng chiếu vào giường 

Ý kiến tích cực: 

 Rất hài lòng! 
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I. HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG VÀ CÁC PHÁT HIỆN SAU KHẢO SÁT 
Tại cơ sở 3:  
[ kiến góp { người bệnh 

•  Các khối nhà cần đánh số rõ ràng hơn (to hơn) 
•  Yêu cầu có thêm cây nước uống tại các khoa 
•  Bệnh viện dùng điện lãng phí 
• Số lượng thang máy không đủ dùng, chen lấn không thấy bảo vệ ở cầu thang 
• Cần trang bị dây phơi quần áo và không thu quần áo của bệnh nhân 
• Có hiện tượng trộm cắp vặt ở cầu thang 
• Đề nghị điều dưỡng có mặt tại phòng trực 24/24 để có thể gọi khi cần 
• Hộ lí đối xử thiếu tôn trọng bệnh nhân, tịch thu đồ đạc quá đáng 
• Yêu cầu trang bị chốt khóa cửa nhà tắm, vệ sinh 
• Mong điều dưỡng nhẹ nhàng đúng mực hơn 
 Ý kiến tích cực: 

• Tinh thần thái độ niềm nở, phục vụ tốt 
• Bác sĩ quan tâm tận tình rất hài lòng. 

II. GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT  

a) Với bệnh nhân: 

• Cung cấp nước uống cho bệnh nhân ở các khoa phòng 

• Tiến hành diệt gián, mối, muỗi tại các khoa phòng 

• Thiết kế và dán lại các mũi tên chỉ dẫn đến các khoa phòng, hợp l{, rõ ràng hơn 

• Trang bị thêm cây xanh cho các khoa phòng 

b) Với NVYT 

• Xây dựng thêm phòng truyền thống và thư viện để NVYT có không gian học tập 

• Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ cho NVYT 

• Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (dự kiến áp dụng từ tháng 01/2019 

 



36   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN

III. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỆNH VIỆN  
SAU KHI CAN THIỆP 

a) Với các { kiến của bệnh nhân: 

• Đã bổ sung thêm cây xanh tại các khoa, phòng 
• Đã cung cấp bình nước cho người bệnh tại các khoa, phòng 

• Đã tiến hành diệt gián, mối, muỗi tại các khoa phòng và đưa vào kế hoạch định kz 

• Đã thiết kế và dán lại các mũi tên chỉ dẫn đến các khoa phòng, hợp l{, rõ ràng hơn 

b) Với nhân viên y tế 

• Đã thêm phòng truyền thống và thư viện để NVYT có không gian học tập 

• Tổ chức giả bóng đá cho NVYT 

• Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng cho NVYT 
 

IV. HÌNH ẢNH THAY ĐỔI SAU CAN THIỆP 

Mũi tên chỉ dẫn đến các khoa, phòng 
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Sơ đồ chỉ dẫn tại bệnh viện 

Cây xanh tại các khoa, phòng 
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V. LỢI ÍCH VÀ HIỆU QUẢ SAU KHẢO SÁT 

a) Với bệnh nhân 
 Các { kiến của bệnh nhân được bệnh viện tiếp nhận, từ đó bệnh viện phần 
nào đề xuất các giải pháp và khắc phục những { kiến bệnh nhân chưa hài 
lòng 

 Năm 2018, thông qua khảo sát và { kiến bệnh nhân, đã cung cấp cây nước 
uống, diệt muỗi gián và cung cấp thêm cây xanh cũng như thiết kế biển chỉ 
dẫn tại các khoa phòng 

b) Với NVYT 
  Thông qua khảo sát, trình lên ban lãnh đạo bệnh viện những { kiến của 

NVYT như vấn đề phúc lợi tiền lương, bổ sung trang thiết bị cho công việc. 
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BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
KCB DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 

NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 
   

Hà Nội - Tháng 12 năm 2018 

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 
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STT Nội dung Người bệnh Nhân viên y tế 

1.  Thời gian bắt đầu triển khai khảo sát Năm 2012 Năm 2015 

2.  Tần suất khảo sát 2 – 3 lần/năm  
(2012 2015) 

4 lần/năm  
(2016nay) 

1 lần/năm 

3. Phương pháp khảo sát Phỏng vấn bằng phiếu 
khảo sát 

Phỏng vấn 
bằng phiếu 
khảo sát 

4. Đối tượng khảo sát NB ngoại trú 
NB nội trú 

Toàn bộ NVYT 

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG 

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG 
 Xây dựng mẫu phiếu khảo sát theo thực tế Bệnh viện (trước khi có mẫu của BYT) 
 Hướng dẫn cách thực hiện khảo sát 
 Tiến hành khảo sát  thu thập thông tin  Đưa ra các giải pháp can thiệp và cải 

tiến liên tục. 
 Thuận lợi:  
     - Ban Giám đốc quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. 
 - NVYT hợp tác trong quá trình khảo sát. 
 - Cải tiến liên tục dựa vào kết quả khảo sát 
 Khó khăn:  
     - Thiếu nhân lực khảo sát.  
     - NB và NNNB không hợp tác 
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 Khả năng tiếp cận: 
    - Tăng cường các vị trí đón tiếp người bệnh và người nhà người bệnh. 
 - Biển báo chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu. 
Minh bạch thông tin và thủ tục khám, điều trị: 
 - Công khai thời gian chờ các phân đoạn khám, chữa bệnh tại khoa Khám bệnh. 
 - Niêm yết thời gian làm việc, quy trình khám chữa bệnh tại nơi dễ thấy, dễ nhìn. 
 - Công khai danh sách chờ khám, chờ xét nghiệm, đọc kết quả xét nghiệm.  
 - Công khai tên BS, ĐD tại mỗi phòng khám. 
 Cơ sở vật chất: 
 - Khảo sát và bổ sung ghế ngồi chờ cho NB và NNNB. 
 - Cung cấp nước uống nóng lạnh. 
 - Phòng chờ có ti vi, tranh ảnh, tờ rơi cho NB và NNNB. 
 - Thêm khu vui chơi cho NB. 
 - Đảm bảo an ninh trật tự cho NB và NVYT 
 Thái độ ứng xử: 
 - Tập huấn nhiều lớp giao tiếp ứng xử cho NVYT nâng cao thái độ phục vụ NB. 

 

CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN 

THAY ĐỔI SAU CAN THIỆP 

Trước Sau 
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NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC CHỈ DẪN RÕ RÀNG, ĐÓN TIẾP VÀ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 

CHỈ DẪN RÕ RÀNG 
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CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH 

Trước Sau 

CÔNG KHAI CÁC DỊCH VỤ 
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CÔNG KHAI THỜI GIAN CHỜ 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
Khu vui chơi của người bệnh  
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PHÒNG KHANG TRANG, SẠCH SẼ 

CUNG CẤP NƯỚC UỐNG  
NÓNG, LẠNH 

Trước Sau 
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TỦ GIỮ ĐỒ CHO NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH 

Trước Sau 

KHÁM, TƯ VẤN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE 
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CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI BỆNH 

ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ 
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MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA NVYT 

Trước Sau 

ĐỜI SỐNG TINH THẦN CHO NVYT 
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BÁO CÁO  
KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

 VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ  
TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW NĂM 2018 

TỔ CHỨC KHẢO SÁT HLNB & NVYT NĂM 2018 

TT Đối tượng khảo sát Hình thức Thời gian Kết quả 

1 Người bệnh nội trú Lồng ghép trong cuộc 
họp Hội đồng người 
bệnh 

Hàng tháng 35 
Phiếu/tháng. 

Khảo sát qua điện thoại Tháng 11/2018 338/470 cuộc 
gọi thành công 

2 Người bệnh ngoại 
trú 

Phát vấn trực tiếp tại 
khoa khám bệnh 

Hàng tháng 60 Phiếu / 
tháng 

3 Nhân viên y tế Phát vấn trực tiếp Tháng 12/2018 184 Phiếu 
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KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT 
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NB Ngoại trú NB Nội trú NVYT

Hài lòng Không hài lòng

Biểu đồ 1: Tỷ lệ hài lòng theo nhóm người bệnh 

• Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú là 
cao nhất chiếm tỷ lệ: 91.8 %. 

• Tỷ lệ hài lòng của NVYT chỉ đạt  84.4%. 
• Trong thời gian qua bệnh viện tiến hành 

nhiều biện pháp can thiệp nhằm nâng 
cao chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh 
cho người dân. 

• Tuy nhiên do làm việc 2 cơ sở, cơ sở 
Đông Anh khá xa nhà NVYT, đời sống 
chung của cán bộ còn chưa cao. Do vậy 
dẫn đến tỷ lệ hài lòng của NVYT còn 
chưa cao. 

Biểu đồ 2: Tỷ lệ hài lòng theo nhóm tiêu chí của NB ngoại trú 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Tiểu chí A Tiêu chí B Tiêu chí C Tiêu chí D Tiêu chí E

4.45 4.43 4.45 4.5 4.46 

0.55 0.57 0.55 0.5 0.54 

Hài lòng Không hài lòng

• NB ngoại trú hài lòng về tiêu chí D 
(thái độ ứng xử và năng lực 
chuyên môn của NVYT) 

• NB ngoại trú kém hài lòng về tiêu 
chí B (Sự minh bạch thông tin và 
thủ tục khám chữa bệnh) 

• Sự không hài lòng này do cơ sở vật 
chất cơ sở mới Đông Anh rất rộng, 
người dân thường ít đọc biển chỉ 
dẫn và quan sát, chính vì vậy sự 
hài lòng của NB chưa cao. 
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Biểu đồ 3: Tỷ lệ hài lòng theo nhóm tiêu chí của NB nội trú 

0

0.5

1

1.5
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2.5

3

3.5

4

4.5

5

Tiểu chí A Tiêu chí B Tiêu chí C Tiêu chí D Tiêu chí E

4.62 4.6 4.52 4.63 4.63 

0.38 0.4 0.48 0.37 0.37 

Hài lòng Không hài lòng

 NB nội trú  trú hài lòng cao về tiêu 
chí A,D,E. 

 NB nội trú  kém hài lòng về tiêu chí C 
(Cơ sở vật chất và phương tiên phục 
vụ người bệnh.) 

 Tìm hiểu một số nguyên nhân do cơ 
sở vật chất cơ sở Giải Phóng chật 
hẹp, người bệnh chưa quen khám 
chữa bệnh tại cơ sở mới. Chính điều 
này làm cho sự kém hài lòng NB. 

Biểu đồ 4: Tỷ lệ hài lòng theo nhóm tiêu chí của NVYT 
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Tiểu chí A Tiêu chí B Tiêu chí C Tiêu chí D Tiêu chí E

4.19 4.31 
4.14 4.24 4.27 

0.81 0.69 
0.86 

0.76 0.73 

Hài lòng Không hài lòng

 NVYT hài lòng nhất về tiêu chí B ( Hài 
lòng về lãnh đạo trực tiếp và đồng 
nghiệp.) 

 Tuy nhiên NVYT kém hài lòng nhất về 
tiêu chí A,C ( Hài lòng về môi trường 
làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ, tiền 
lương, phúc lợi.) 

 Nguyên nhân do trong bệnh viện đặc 
biết cơ sở mới, còn xuất hiện nhiều 
điểm mất an ninh an toàn trong bệnh 
viện. Tiên lương và phúc lợi của NVYT 
so các bệnh viện bạn còn hạn chế.Chính 
vì vậy dẫn đến sự kém hài lòng trên. 
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Biểu đồ 5: Tỷ lệ hài lòng của NB đã ra viện (khảo sát qua điện thoại) 

88.17 

8.58 

3.25 

Rất hài  lòng Hài lòng Bình thường 

 Đa số người bệnh sau khi ra viên hài lòng và rất hài 
lòng chiếm 96.75%, chỉ có 3.25% người bệnh cảm 
thấy bình thường về dịch vụ.  

MỘT SỐ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG  
HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

Thông qua { kiến của người bệnh và nhân viên y tế, bệnh viện đã tiến hành 

một số hoạt động cải tiến chất lượng hướng đến sự hài lòng của người bệnh, 

của nhân viên y tế và đảm bảo cơ sở y tế xanh sạch đẹp như sau: 

 Lắp đặt hệ thống cây nước nóng lạnh cho tất cả các khoa phòng. 

 Nhà vệ sinh trang bị đầy đủ: giấy vệ sinh, dung dịch rửa tay. Có lịch vệ sinh và 

giám sát thường xuyên, chặt chẽ của cán bộ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. 

 Thành lập tổ chăm sóc khách hàng, ra mắt tổng đài tư vấn sức khỏe và 

phòng chống dịch 19003228. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Nhà vệ sinh tại bệnh viện 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Cây nước nóng lanh được lắp đặt 
tại các khoa, phòng 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Các tổng đài viên tận tình, chuyên nghiệp, phục vụ 24/7 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 
NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN 

19003228 
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HỌAT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT 
LƯỢNG KCB DỰA TRÊN KẾT QUẢ 

KSHLNB 

BV. TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG 
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HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HLNB ĐÃ TIẾN HÀNH 
• Xây dựng kế hoạch khảo sát HLNB hàng năm 
• Tiến hành khảo sát người bệnh theo qu{ 
• Bộ công cụ: Sử dụng bộ câu hỏi theo mẫu của BYT 
• Cỡ mẫu: Theo quy định của BYT, BV tiến hành khảo sát 100 BN ngoại trú và 

100 BN nội trú mỗi đợt 
• Tổng kết sau mỗi đợt khảo sát, đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp khắc 
phục kịp thời 

• Nhập phiếu khảo sát trên phần mềm trực tuyến của BYT 
• Tổng kết cuối năm để đánh giá hiệu quả các hoạt động đã triển khai, rút kinh 
nghiệm, đưa ra định hướng hoạt động 
 

Kết quả khảo sát năm 2018 
 BN ngoại trú: 
- Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân so với mong đợi trung bình là 83,04% 
- Tỷ lệ bệnh nhân sẽ quay trở lại là 98%. 
- Điểm hài lòng chung của BN là 4,22 
 BN nội trú: 
- Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi là 91,81% 
- Tỷ lệ bệnh nhân sẽ quay trở lại là 99% 
- Điểm trung bình hài lòng của bệnh nhân nội trú là 4,42 
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Các phát hiện sau khảo sát 
 BN ngoại trú: 
- Điểm hài lòng của BN tăng so với năm 2017 (3,92) 
- Khía cạnh bệnh nhân hài lòng nhất là Kết quả cung cấp dịch vụ (4,33 điểm) 
- Khía cạnh có điểm hài lòng thấp nhất là Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, 

điều trị (4,17 điểm) 
- Tiêu chí có điểm hài lòng thấp nhất là Thời gian chờ làm xét nghiệm, chiếu chụp và Thời 

gian chờ nhận kết quả xét nghiệm, chiếu chụp; cả 2 tiêu chí đánh giá này chỉ đạt 4,07 
điểm 

- Một số phản hồi của BN trong quá trình khảo sát: 
 Thông tin về giờ khám và cách thức đăng ky ́ khám bệnh của BV là rất hạn chế: Chỉ duy 

nhất hiện nay qua 2 kênh là đường dây nóng và số điện thoại của BV, bệnh nhân rất khó 
có thể tiếp cận được thêm thông tin từ mạng xã hội hoặc website của BV 

  Khó đăng k{ khám theo bác sĩ: Số lượng khám giáo sư và chuyên gia hằng ngày thường 
không đáp ứng đủ so với nhu cầu của bệnh nhân. Khi bệnh nhận có nguyện vọng muốn 
được khám lại bác sĩ đã từng hẹn khám lại cho BN từ lần trước nhưng không gặp được 

Các phát hiện sau khảo sát 

 BN nội trú: 
- Điểm khảo sát năm 2018 khá tương đồng với năm 2017 
- Khía cạnh được đánh giá cao nhất là Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám 

bệnh, điều trị (4,48 điểm) 
- Một số { kiến phản hồi của BN: 
 Nhân viên rất nhiệt tình và chu đáo 
 Việc sắp xếp lịch phẫu thuật còn lâu: Vào mùa đông bệnh nhân và tập trung chủ 

yếu tại khoa Ung bướu 
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Các giải pháp, sáng kiến đã triển khai 
1. Tại khu khám bệnh 
 Tiếp tục triển khai dịch vụ khám sớm vào mùa cao điểm 
 Triển khai phòng khám chuyên khoa tại Khoa Khám bệnh 
 Thường xuyên rà soát hệ thống bảng biển chỉ dẫn cho bệnh nhân, cập nhật tờ 
hướng dẫn HSBA để BN thuận tiện trong quá trình di chuyển, khám và điều trị tại 
BV 

2. Tại các khoa lâm sàng 
 Trao đổi, phản hồi trực tiếp với các khoa phòng có phản ánh của bệnh nhân trong 

quá trình khảo sát 
 Khuyến cáo tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe với người bệnh, 
tăng cường sự tham gia của người bệnh vào quá trình điều trị tại khoa 

 Hướng dẫn các bác sĩ giải thích và tư vấn cho bệnh nhân thực hiện phẫu thuật vào 
các mùa không đông BN với các chỉ định phẫu thuật không cần thiết phải thực 
hiện ngay 

 Tăng cường cung cấp thông tin cho BN 

Các giải pháp, sáng kiến đã triển khai 
3. Các hoạt động cải tiến chất lượng 
• Tăng cường hoạt động của Tổ Chăm sóc khách hàng:  
- Triển khai giai đoạn II của đề án thành lập tổ Chăm sóc khách hàng (tuyển nhân 
lực tổ CSKH làm việc 100% chuyên nghiệp) 

- Xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ đặt lịch khám qua điện thoại và chọn bác sĩ 
- Phát triển website BV, mở tổng đài tư vấn qua điện thoại 
• Tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới hài lòng người bệnh: Hệ thống biển 
bảng chỉ dẫn rõ ràng, giám sát thường xuyên hoạt động của Tổ Chăm sóc khách 
hàng đảm bảo việc hướng dẫn, tư vấn BN đạt hiệu quả cao nhất 

• Phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện tổ chức tập huấn về thay đổi 
phong cách, thái độ phục vụ hướng tới hài lòng người bệnh 
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Các giải pháp, sáng kiến đã triển khai 
3. Các hoạt động cải tiến chất lượng
• Phát động áp dụng 5S trong toàn BV
• Tiến hành đánh giá thời gian chờ tại các điểm làm các xét nghiệm, chỉ định cận
lâm sàng để ước tính thời gian chờ tới lượt, tìm ra vấn đề gốc rễ, đưa ra giải pháp
khắc phục để rút ngắn thời gian chờ của BN khi làm các chỉ định cận lâm sàng

• Chủ động nắm bắt những bức xúc, than phiền, không hài lòng của BN thông qua
các hoạt động hòm thư góp {, đường dây nóng, khảo sát HLNB, thường xuyên
khảo sát { kiến người bệnh tại khoa khám bệnh, phản ánh qua báo đài…

• Phối hợp các khoa, phòng có liên quan, chủ động xác minh và tìm nguyên nhân,
đề xuất giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện, đánh giá kết quả can thiệp và
công khai cho nhân viên BV.

• Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình chuyên
môn, ngoại cảnh, cơ sở vật chất để kịp thời nhắc nhở và bổ sung nếu cần

Những thay đổi của BV sau khi triển khai can thiệp 

 Triển khai gói khám sớm: Khám từ 5h30 vào mùa hè và 6h vào mùa đông
 Tăng số lượng phòng khám tại khoa Khám bệnh
 Thành lập phòng khám chuyên khoa tại khoa Khám bệnh
 Thay đổi giờ giao ban sang giờ chiều: Không ảnh hưởng tới lịch khám và
phẫu thuật của BS

 Triển khai giai đoạn 2 của Tổ Chăm sóc khách hàng: Tuyển nhân lực làm việc
100%, tăng cường các điểm tư vấn bệnh nhân, dự kiến triển khai các hoạt
động tư vấn và đặt lịch hẹn qua điện thoại

 Thường xuyên tổ chức tập huấn, các cuộc thi và tham gia các cuộc thi về
thay đổi phong cách phục vụ, hướng tới HLNB
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Những thay đổi của BV sau khi triển khai can thiệp 

 Tiến hành đánh giá thời gian chờ khu khám bệnh thường quy 
 Xây dựng kế hoạch đánh giá thời gian chờ khi BN làm các xét nghiệm cận 
lâm sàng 

 Tăng cường phối hợp giữa các khoa phòng nhằm ngày càng hoàn thiện 
quy trình khám chữa bệnh 

 Tập trung phát triển hệ thống marketing BV nhằm tạo thêm nhiều kênh 
để BN có thể tiếp cận với các thông tin về BV khi cần 

 Thay đổi trong nhận thức của lãnh đạo, nhân viên trong bệnh viện: Nhận 
thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của các quy tắc ứng xử khi tiếp xúc 
với BN và người nhà BN 

 

Những hình ảnh BV trước và sau can thiệp 

Công khai Quy trình KB tại Khoa Khám bệnh 
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Vạch chỉ dẫn màu tại khu nhà B 

 

114 

TRIỂN KHAI 5S TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH 
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Hội thi Đổi mới phòng cách, thái độ phục vụ của CBYT hướng tới HLNB 

B
C

 H
oạt động cải tiến chất lượng dựa trên kết 

quả K
S H

LN
B

 - B
V. Tai M

ũi H
ọng Trung ương 

(em
ail: bitit0709@

gm
ail.com

) 

Hoạt động hướng dẫn người bệnh tại BV 
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Những lợi ích người bệnh được hưởng  
 BN được tôn trọng, được đối xử công bằng trong quá trình KCB tại BV 
 BN thuận tiện trong quá trình tiếp cận dịch vụ: Hiện nay, tại BV sắp xếp các vị trí theo 

thứ tự từ ngoài cổng vào tới phòng khám 
 Thời gian chờ khám bệnh tại khoa khám bệnh được rút ngắn: Kết quả đánh giá cho thấy 

thời gian chờ của BN năm 2018 được rút ngắn hơn khoảng 10 phút so với năm 2017 
  Người bệnh được tiếp đón, tư vấn và hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo 
 Được khám và điều trị trong môi trường thân thiện và an toàn 
 Được hưởng cơ sở vật chất tốt nhất khi tới khám và điều trị tại BV: Phòng chờ có quạt 

điều hòa, nước uống miễn phí, phòng bệnh có điều hòa, wifi miễn phí... 
 BN được cung cấp các thông tin kịp thời vào thời điểm phù hợp: Về loại hình dịch vụ, 

chi phí cần chi trả, cách thức điều trị... 
 BN và người nhà BN được giải thích rõ ràng và cùng hợp tác tham gia vào quá trình điều 

trị tại BV 
 100% BN được nằm 1 BN/1 giường, BV không xẩy ra tình trạng nằm ghép 
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Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG 

BÁO CÁO  

CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KCB 

DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG  

NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 
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HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG NB, NVYT 

Tóm tắt kế hoạch khảo sát HLNB và NVYT năm 2018 
• Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú theo qu{. Cỡ mẫu khảo sát mỗi qu{ cho 

mỗi đối tượng: 120 phiếu 
• Khảo sát hài lòng nhân viên y tế: 1 lần/năm. 
• Cỡ mẫu: toàn bộ nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện có thời gian công tác ít nhất 

1 năm 
• Số liệu được nhập trên phần mềm của Bộ Y Tế 
• Số liệu được nhập riêng vào phần mềm EPI DATA để phân tích thêm một số vấn đề 

bệnh viện quan tâm 
• Sau mỗi đợt khảo sát, số liệu được báo cáo và gửi về tất cả các khoa/phòng trong bệnh 

viện 
• Công bố điểm khảo sát HLNB nội trú theo các khoa lâm sàng 
• Nhóm khảo sát làm việc với các khoa lâm sàng có điểm hài lòng thấp nhất 

 Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG NB, NVYT 

Lập kế hoạch cải tiến chất lượng  

• Sau mỗi đợt khảo sát, phát hiện các vấn đề người bệnh và nhân 

viên y tế  chưa hài lòng 

• Chọn các vấn đề ưu tiên cải tiến 

• Lập kế hoạch cải tiến, trình lãnh đạo phê duyệt 

• Thực hiện kế hoạch cải tiến 

• Báo cáo các vấn đề đã cải tiến được 

 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 
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CÁC PHÁT HIỆN SAU KHẢO SÁT HLNB, NVYT 

Vấn đề người bệnh chưa hài lòng 
• Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị không đồng bộ 
• Nhà vệ sinh xuống cấp, chưa sạch sẽ, còn tình trạng tắc, rác vứt không đúng 

nơi quy định. 
• Thời gian chờ lấy phiếu khám, lấy máu xét nghiệm lâu vào giờ cao điểm 
• Quy trình mượn trả đồ vải không thuận tiện 

  

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 

Vấn đề nhân viên y tế chưa hài lòng 
• Cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị không đồng bộ 
• Môi trường làm việc chưa khoa học 
• Bổ sung thu nhập chưa cao 

 

CÁC GIẢI PHÁP 

Vấn đề người bệnh chưa hài lòng 
• Cải tạo, sửa chữa các nhà vệ sinh xuống cấp, bố trí cây xanh trong nhà vệ 

sinh. 
• Tăng cường các biển hướng dẫn trong nhà vệ sinh 
• Thực hiện 5S tại tất cả các khoa/phòng, đảm bảo môi trường bệnh viện gọn 

gàng, sạch sẽ. 

• Thay đổi quy trình mượn trả đồ vải: 

 QT cũ: BN mượn và trả tại kho cấp phát đồ vải 

 QT mới: BN mượn tại kho cấp phát đồ vải và trả tại khoa lâm sàng. Hộ l{ ở 

khoa LS sẽ mang đồ vải bẩn xuống khoa KSNK 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 
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CÁC GIẢI PHÁP 

Vấn đề người bệnh chưa hài lòng 
• Thay đổi quy trình tiếp đón tại khoa khám bệnh: BN thường chờ đăng k{ khám rất 

đông từ 7h-8h, gây ùn ứ ở khâu này 
 QT cũ: Mỗi bàn tiếp đón có 1 NV tài chính và 1 nhân viên tiếp đón làm việc song 

song 
 QT mới: Vào tầm 7h-8h, chưa có bệnh nhân thanh toán, toàn bộ các cửa thanh 

toán chuyển sang cửa tiếp đón, giảm thời gian chờ lấy phiếu khám cho bệnh nhân. 
• Tăng số lượng bàn lấy máu trong giờ cao điểm 
 Giờ cao điểm: 7h30 -8h30 
 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 

CÁC GIẢI PHÁP 

Vấn đề NVYT chưa hài lòng 

• Thực hiện 5S tại tất cả các khoa/phòng, đảm bảo môi trường bệnh viện 

gọn gàng, sạch sẽ; Môi trường làm việc khoa học hơn, giảm thời gian 

tìm kiếm của NVYT 

• Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng các đề án xã hội hóa, cải tạo 

khoa khám bệnh, thành lập đơn nguyên khám chữa bệnh tự nguyện để 

thu hút bệnh nhân làm dịch vụ. 

 

 
Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Người bệnh hài lòng hơn 
1. Giảm thời gian người bệnh chờ lấy phiếu khám và chờ lấy máu xét nghiệm. 

2. 100% nhà vệ sinh mới cải tạo có cây xanh, người bệnh có { thức hơn khi 

giữ gìn vệ sinh chung, các nhà vệ sinh không còn mùi hôi, đỡ tắc hơn 

3. 98% khoa/phòng bố trí cây xanh tại các khu vực hành lang, phòng làm việc 

và được sắp xếp gọn gàng hơn, thay đổi bộ mặt của bệnh viện 

4. BN đổi trả đồ vải thuận lợi hơn 
 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Nhận thức của nhân viên y tế thay đổi 
1. 98% NVYT có kiến thức về 5S và cho răng có thể cải thiện được môi trường 

làm việc và thời gian tìm kiếm bằng cách thực hiện 5S. NVYT hài lòng hơn về 

môi trường làm việc 

2. Các đề án xã hội hóa NVYT phải thực hiện tốt để tăng thu nhập. Năm 2018 

khi bệnh viện tự chủ, Bệnh viện vẫn đảm bảo bổ sung thu nhập cho NVYT 

như năm 2017 trong khi một số BV khác không giữ được 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 
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Khu vực cấp phát tư trang người bệnh trước và sau 

TRƯỚC 

SAU 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 

 NHÀ VỆ SINH ĐƯỢC CẢI TẠO  

TRƯỚC SAU 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 
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MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA NVYT 

SAU TRƯỚC 

5S XE TIÊM 

TRƯỚC 

SAU 



   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN   71

5S PHÒNG LÀM VIỆC 

KHÔNG GIAN XANH CHO NGƯỜI BỆNH 

Sự hài lòng của người bệnh là uy tín của chúng tôi 
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5S PHÒNG KHÁM CHO NGƯỜI BỆNH 

PHÒNG TẬP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG PHÒNG ĐO ĐIỆN TIM 
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BÁO CÁO 
CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH  
NĂM 2018 

“Trao nhận niềm tin, khơi thêm nguồn hạnh phúc” 
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 Năm 2018: khảo sát 500 người/ qu{: 
+ Nội trú: 200 phiếu/qu{/8 khoa 
+ Ngoại trú: 300 phiếu/qu{/9 khoa 

 Triển khai ở tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng 

Năm  
Số phiếu theo kế hoạch Số phiếu đã thực hiện 

Tổng số phiếu 
đã thực hiện 

Nội trú Ngoại trú Nội trú Ngoại trú 

2017 
(Qu{ II,III,IV) 300 600 388 509 897 

2018 800 1200 818 1225 2043 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 
SO SÁNH NĂM 2017, 2018 

0

1

2

3

4

5

Bệnh viện Nội trú Ngoại trú 

4.13 4.22 4.03 4.35 4.39 4.3 

Năm 2017
Năm 2018
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TỶ LỆ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 
Từ Qu{ I đến Qu{ IV/2018 

4.42 4.42 4.42 
4.26 4.31 4.21 4.36 4.43 

4.27 4.35 4.39 4.3 

0

1

2

3

4

5

Bệnh viện  Nội trú  Ngoại trú  

Quý I/2018
Quý II/2018
Quý III/2018
Quý IV/2018

MỘT SỐ TỒN TẠI 
SAU KHI KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

 Thời gian chờ khám, siêu âm, xét nghiệm lâu 

 Phòng chờ nóng, thiếu ghế ngồi giờ cao điểm 

 Hệ thống biển báo, chỉ dẫn đường đến bệnh viện và đến các khoa, 
phòng trong bệnh viện chưa rõ ràng, chưa dễ tìm 

 Nhà vệ sinh chưa sạch sẽ, thiếu giấy 

 Thái độ nhân viên y tế chưa niềm nở, thiếu nhiệt tình khi tiếp xúc với 
người bệnh. 
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GIẢI PHÁP 

Tồn tại 

Triển khai hệ 
thống đặt lịch 

khám trực 
tuyến 

Bố trí thêm phòng 
lấy mẫu xét nghiệm 
và phòng siêu âm, 
phân luồng bệnh 

nhân 

Lắp đặt hệ 
thống biển 

báo, chỉ dẫn 
đường  

Cải tiến chất 
lượng nhà vệ 

sinh 

Thay đổi thái 
độ nhân viên y 

tế 

MỘT SỐ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN 

Triển khai hệ 
thống đặt lịch 
khám qua điện 
thoại-website 

Bố trí phòng lấy 
mẫu xét 

nghiệm và 
phòng siêu âm 

tại các khoa 
khám 

Giảm thời gian 
chờ khám của 

người bệnh 
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ĐẶT LỊCH KHÁM TRỰC TUYẾN 

• Sử dụng 01 số điện thoại duy nhất (19006922) và trang website: 
www.benhvienphusanhanoi.vn 

• Hotline và website chia nhánh theo từng khoa khám, người bệnh lựa chọn 
khoa khám phù hợp với mục đích khám bệnh. 

• Người bệnh được tiếp đón ưu tiên, chủ động và giảm thời gian chờ khám. 

• Bệnh viện phân luồng được người bệnh giờ cao điểm, tăng hiệu quả và 
năng suất làm việc. 

CẢI TIẾN ĐẶT LỊCH KHÁM QUA  
ĐIỆN THOẠI-WEBSITE 

KẾT QUẢ ĐẶT LỊCH KHÁM  
THÁNG 8/2018 ĐẾN 15/11/2018 
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BỐ TRÍ THÊM PHÒNG SIÊU ÂM VÀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM - PHÂN 
LUỒNG BỆNH NHÂN 

• Bệnh viện bố trí 2-3 phòng siêu âm và 1 
phòng lấy mẫu xét nghiệm tại mỗi khoa 
Khám. 

• Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Xét 
nghiệm cử nhân viên đến khoa khám. 

• Người bệnh tiết kiệm được thời gian di 
chuyển, tìm kiếm. 

• Giảm thời gian chờ đợi, xếp hàng chờ 
siêu âm, lấy mẫu xét nghiệm. 

Khoa khám 

Các phòng khám, 
thủ thuật Phòng siêu âm Phòng lấy mẫu 

xét nghiệm 

K.Chẩn đoán hình ảnh và K.Xét nghiệm 
cử nhân viên tới từng khoa khám 

Bệnh viện bố trí 2-3 phòng siê
u âm và 1 phòng lấy mẫu xét       
nghiệm tại mỗi khoa khám 

CẢI TIẾN HỆ THỐNG BIỂN, BẢNG CHỈ DẪN 

Cải tiến hệ 
thống biển 

báo, chỉ dẫn 
đường  

Thiết kế nội dung 
biển bảng hợp l{ 

Áp dụng bộ 
nhận diện 

thương hiệu 
Thay mới biển 
bảng cũ, bố trí 

biển mới tại vị trí 
hợp l{ 
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CẢI TIẾN HỆ THỐNG BIỂN, BẢNG CHỈ DẪN 

• Hoàn thiện “Hướng dẫn sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu”. 

• Thiết kế các biển bảng, chỉ dẫn đường, sơ đồ theo Bộ nhận diện 
thương hiệu. 

• Nội dung các biển bảng được chỉnh sửa hợp l{, đơn giản, dễ hiểu. 

• Khảo sát, thay thế toàn bộ hệ thống biển bảng, chỉ dẫn đường, sơ 
đồ cũ, bố trí, sắp xếp hệ thống mới tại các vị trí thích hợp 
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Trước khi thay đổi hệ thống biển bảng Sau khi thay đổi hệ thống biển bảng 
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Bảng giá dịch vụ cũ Bảng giá dịch vụ mới trên màn hình tivi theo bộ nhận 
diện thương hiệu 

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NHÀ VỆ SINH 
• Triển khai các cuộc họp bàn về chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện 

• Lên kế hoạch xây dựng mới nhà vệ sinh, sửa chữa nhà vệ sinh đã xuống cấp 

• Ban hành bảng kiểm kiểm tra chất lượng nhà vệ sinh, lịch trực nhật nhà vệ 
sinh hàng ngày 

• Xây dựng quy trình vệ sinh và quy trình giám sát, phân công người chịu 
trách nhiệm 

• Thành lập Tổ giám sát chất lượng nhà vệ sinh.   
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Sau cải tiến Trước cải tiến 

NÂNG CAO THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 

• Phổ biến “Quy tắc ứng xử”. 

• Ban hành và phổ biến quy chế thưởng – phạt liên quan “Quy tắc ứng 
xử”. Họp định kz hàng tháng xét duyện khen thưởng và kỷ luật 

• Đảm bảo 100% nhân viên mới được đào tạo về quy tắc ứng xử trước 
khi k{ hợp đồng lao động. 

• Tổ chức các lớp đào tạo về quy tắc ứng xử tại một số khoa/phòng 

• Triển khai cài đặt ‘Quy tắc ứng xử” trên màn hình chờ máy tính. 



   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN   83



84   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN

KẾ HOẠCH 2019 

• Tăng số phiếu khảo sát 

• Triển khai khảo sát sâu ở một số lĩnh vực 

• Triển khai khảo sát rộng thêm các khoa phòng khác trong bệnh viện 

• Đề xuất xây dựng Ban Hài lòng người bệnh, họp định kz hàng tháng, 
giải quyết tồn tại, đề xuất các giải pháp phù hợp và triển khai các hoạt 
động cải tiến. 

BÁO CÁO  
CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KCB  

DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

 HÀI LÒNG NGƯỜI  BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 
  
Mộc Châu, ngày  10 /01/2019 

SỞ Y TẾ SƠN LA 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẢO NGUYÊN 
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KẾ HOẠCH 2019 

• Tăng số phiếu khảo sát 

• Triển khai khảo sát sâu ở một số lĩnh vực 

• Triển khai khảo sát rộng thêm các khoa phòng khác trong bệnh viện 

• Đề xuất xây dựng Ban Hài lòng người bệnh, họp định kz hàng tháng, 
giải quyết tồn tại, đề xuất các giải pháp phù hợp và triển khai các hoạt 
động cải tiến. 

BÁO CÁO  
CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KCB  

DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

 HÀI LÒNG NGƯỜI  BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 
  
Mộc Châu, ngày  10 /01/2019 

SỞ Y TẾ SƠN LA 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẢO NGUYÊN 
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[ KIẾN CỦA NGƯỜI BỆNH 
NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 

 Nhà vệ sinh thiếu, bẩn, ố mốc 
 Buồng bệnh không có vách ngăn 

khi làm thủ thuật 
 Người bệnh chưa được hướng 

dẫn, tư vấn đầy đủ 
 NB phải nằm ghép 
 Không có buồng bệnh riêng nam 

và nữ 
 Bảng giá dịch vụ khó đọc 

NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 
 Khám bệnh còn phải chờ đợi 

lâu 
 Còn hiện tượng NVYT chen 

ngang 
 Phòng chờ không đủ ghế ngồi 
 Thanh toán chờ lâu 
 Không có nhân viên hướng 

dẫn khu khám 
 
 

161 

CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN SAU KHẢO SÁT - ĐỐI VỚI NỘI TRÚ: 

 Đã xây thêm khu nhà điều trị 5 
tầng bố trí thêm được  41  buồng 
điều trị 

 Kê thêm : 73 giường bệnh 
 Mua sắm thêm 150 giường và 

đệm 
 Kê thêm 150 ghế chờ tại khoa 

khám bệnh và các khoa 
 

 

 Hệ thống điều hòa trung 
tâm, thang máy 

 Bố trí buồng bệnh riêng nam 
và nữ 

 Nhà vệ sinh khép kín, có hệ 
thống tắm nóng lạnh 

 Bổ sung vách ngăn, rèm che 
đảm bảo không gian riêng tư 
khi thực hiện thủ thuật 
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Xây mới khu điều trị 5 tầng 

163 

Tạo không gian riêng khi thực hiện thủ thuật                                               

Buồng bệnh trước và sau cải tiến 
Trước                                                              Sau 

164 
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Tăng thêm bàn khám, kê thêm ghế khu chờ 
Trước                                                                      Sau 

165 

Buồng bệnh bố trí riêng nam và nữ 
 

166 
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Bảng giá dịch vụ khó đọc 
 

Trước                                                                                                    Sau 

167 

 
 
 
 
 

Nhà vệ sinh trước và sau cải tiến                                                                                                         

168 

Trước Sau 
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Cải cách thủ tục khám bệnh 

169 

Tăng cường công tác hướng dẫn 

170 
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Duy trì công tác GDSK 

171 

Hoạt động tổ CTXH hỗ trợ người bệnh 

172 
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 Trên đây là các hình ảnh của hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sau khảo sát hài 
lòng người bệnh 

 Hiện tại kết quả khảo sát hài lòng người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc 
Châu Sơn La đã tăng rõ rệt 

 Cụ thể: Những lợi ích và hiệu quả thiết thực mang lại cho người bệnh : 
 Không còn tình trạng nằm ghép, 
 Buồng bệnh được bố trí riêng nam và nữ 
 Có không gian riêng để làm thủ thuật 
 Tăng số lượng nhà vệ sinh khép kín, có hệ thống sen vòi, nước nóng lạnh 
 Cải tiến quy trình khám bệnh một chiều, kê thêm ghế phòng chờ 
 Tăng cường nhân viên hướng dẫn tại các vị trí trọng điểm, đông người qua lại, 
 Bố trí bàn tiếp đón tại các khoa tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận dễ dàng 

173 

BỘ Y TẾ 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 
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 Trên đây là các hình ảnh của hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sau khảo sát hài 
lòng người bệnh 

 Hiện tại kết quả khảo sát hài lòng người bệnh tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc 
Châu Sơn La đã tăng rõ rệt 

 Cụ thể: Những lợi ích và hiệu quả thiết thực mang lại cho người bệnh : 
 Không còn tình trạng nằm ghép, 
 Buồng bệnh được bố trí riêng nam và nữ 
 Có không gian riêng để làm thủ thuật 
 Tăng số lượng nhà vệ sinh khép kín, có hệ thống sen vòi, nước nóng lạnh 
 Cải tiến quy trình khám bệnh một chiều, kê thêm ghế phòng chờ 
 Tăng cường nhân viên hướng dẫn tại các vị trí trọng điểm, đông người qua lại, 
 Bố trí bàn tiếp đón tại các khoa tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận dễ dàng 

173 

BỘ Y TẾ 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 
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HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG  
Trong năm 2018 Bệnh viện tiến hành khảo sát:  
 Sự hài lòng người bệnh nội trú (1.150 phiếu) và ngoại trú (242 

phiếu) 
 Sự hài lòng của nhân viên y tế (292 phiếu) 

 

Nhân viên Phòng CTXH hướng dẫn người 
bệnh điền phiếu khảo sát 

Nhân viên y tế bệnh viện điền phiếu 
khảo sát sự hài lòng NVYT 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG  
 Tỷ lệ hài lòng chung người bệnh nội trú năm 2018: 94.81% 

(Qu{ I: 92.2%, Qu{ II: 99%, Qu{ III: 94%, Qu{ IV: 94%) 
 

Biểu đồ so sánh các quý 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG  
   Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú và ngoại 

trú ở các tiêu chí 
Tiêu chí  Nội trú (%) Ngoại trú (%) Chênh lệch 

(%) 
A - Khả năng tiếp cận 95 98.02 -3.02 

B – Sự minh bạch thông tin và thủ tục 
khám, chữa bệnh 

96.45 90.62 5.83 

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

91.84 91.58 0.26 

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

96.28 97.62 -1.34 

E – Kết quả cung cấp dịch vụ 96.01 98.04 -2.03 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG  
Biểu đồ so sánh sự hài lòng người bệnh ngoại trú  

và nội trú năm 2018 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG  
Tỷ lệ hài lòng chung NVYT năm 2018 

 Nội dung Tỷ lệ (%) 
A. Môi trường làm việc    87,4 
B. Lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp  96,8 

C. Quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi 91,0 

D. Công việc, cơ hội học tập, thăng tiến  94,2 

E. Hài lòng chung về BV 97,1 
TB chung 93,3 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG  
Mức điểm hài lòng chung NVYT của các nhóm tiêu chí 

Nội dung Điểm trung bình 

A. Môi trường làm việc    4,26 
B. Lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp  4,33 
C. Quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi 4,26 
D. Công việc, cơ hội học tập, thăng tiến  4,28 

E. Hài lòng chung về BV 4,32 
TB chung 4,29 
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GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN  
 Bệnh viện cải thiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện 
phục vụ người bệnh. 

 Duy trì đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, thực hiện quy tắc ứng xử 
của NVYT, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành của NVYT. 

• Tăng cường an ninh trật tự, phòng ngừa trộm cắp để người bệnh yên 
tâm khi nằm viện, NVYT an tâm công tác. 

• Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe, hỗ trợ, 
tư vấn cho người bệnh. 

• Nâng cao năng lực chuyên môn, áp dụng các kĩ thuật mới trong chẩn 
đoán và điều trị. 

• Quản l{ tốt các dịch vụ hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, cải cách thủ 
tục hành chính, giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. 

 
 

 

GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN  

 Bệnh viện đảm bảo các chế độ lương thưởng, phụ cấp công bằng, 
hợp l{, quy chế chi tiêu nội bộ công khai, rõ ràng. 

 Bệnh viện đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NVYT. 
 Công đoàn bệnh viện hoạt động tích cực, tổ chức các hoạt động 
thăm quan, nghỉ dưỡng, phong trào thể thao, văn nghệ thường 
xuyên cho NVYT. 

 Tạo điều kiện cho NVYT nâng cao trình độ chuyên môn, có cơ hội 
thăng tiến khi nỗ lực làm việc. 

 Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo dân chủ, công bằng. 
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NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỆNH VIỆN  
 

 

Trang thiết bị y tế trước  
can thiệp 

Trang thiết bị y tế sau  
can thiệp  

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỆNH VIỆN   

 

Buồng bệnh trước can thiệp Buồng bệnh khoa sau can thiệp  
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NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỆNH VIỆN  
 

 

 

Khuôn viên BV trước can thiệp Khuôn viên BV sau can thiệp  

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BỆNH VIỆN  

 

 

Môi trường làm việc NVYT trước can thiệp Môi trường làm việc NVYT sau can thiệp  
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NHỮNG LỢI ÍCH, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC  
 

 

Chăm sóc bệnh nhân tại giường bệnh Thăm khám bệnh nhi tại  
Trung tâm Nhi khoa  

Người bệnh hài lòng khi đến bệnh viện 

NHỮNG LỢI ÍCH, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC  
 

 

Thực hiện ca ghép thận thứ 21  

Người bệnh được hưởng thụ các kỹ thuật cao 
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NHỮNG LỢI ÍCH, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC   

 

NV Trần Thị Thu Hương trả lại 3 chỉ vàng 
cho người nhà người bệnh 

Quyết định về việc khen thưởng đột 
xuất  đối với cá nhân 

Người bệnh tin tưởng khi đến khám, điều trị tại bệnh viện 

NHỮNG LỢI ÍCH, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC  

  Đời sống tinh thần NVYT được nâng cao Phong trào TDTT cho NVYT gắn kết và rèn luyện sức khỏe 
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NHỮNG LỢI ÍCH, HIỆU QUẢ THIẾT THỰC   

  NVYT hài lòng, gắn bó, tin tưởng vào sự phát triển của bệnh viện 
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SỞ Y TẾ BẮC GIANG 
BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC GIANG 

BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN KẾT 

QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH 
VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2018 

 
 

 Bắc Giang, tháng 01 năm 2019  
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HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 
VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 

 Hàng năm Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang xây dựng Kế hoạch khảo sát sự 
hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế trong Bệnh viện nhằm: 

 Xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng khi đến khám bệnh và 
điều trị tại Bệnh viện để tiến hành cải tiến chất lượng, từng bước phục 
vụ người bệnh tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng và mong đợi của người 
bệnh. 

 Lấy { kiến và tìm hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân viên y tế qua 
đó cải tiến môi trường làm việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa 
bệnh và chăm sóc phục vụ người bệnh. 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2018    

LOẠI THỐNG KÊ KHẢO SÁT [ KIẾN NGƯỜI BỆNH NỘI 
TRÚ  

KHẢO SÁT [ KIẾN NGƯỜI BỆNH 
NGOẠI TRÚ  

KHẢO SÁT [ KIẾN NHÂN VIÊN 
Y TẾ  

1 Tổng điểm TB người dùng chọn 
từ A->E 4.59 4.30 4.09 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 96% 
 (23127/24087) 

96% 
 (9773/10199) 86% (14701/17160) 

3 Điểm TB theo từng phần A, B, C, 
D, E 

A: 4.64 
B: 4.62 
C: 4.48 
D: 4.65 
E: 4.62 

A: 4.25 
B: 4.28 
C: 4.33 
D: 4.32 
E: 4.31 

A: 4.07 
B: 4.19 
C: 3.97 
D: 4.11 
E: 4.18 

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong 
đợi 

94.77 92.63 

5 Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại 100% 100% 

6 E5. Sẽ gắn bó làm việc tại Bệnh 
viện lâu dài 91% (354/390) 

7 E6. Mức độ hài lòng nói chung 
về lãnh đạo Bệnh viện 93% (364/390) 



   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN   105

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2018 
(tiếp) 

LOẠI THỐNG KÊ 
KHẢO SÁT Ý KIẾN 
NGƯỜI BỆNH NỘI 

TRÚ  

KHẢO SÁT Ý KIẾN 
NGƯỜI BỆNH NGOẠI 

TRÚ  

KHẢO SÁT [ KIẾN NHÂN 
VIÊN Y TẾ  

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong 
đợi 94.77 92.63 

5 Tỷ lệ người bệnh sẽ 
quay trở lại 100% 100% 

2.1 E5. Sẽ gắn bó làm việc tại 
Bệnh viện lâu dài 91% (354/390) 

2.2 E6. Mức độ hài lòng nói 
chung về lãnh đạo Bệnh 
viện 

93% (364/390) 

CÁC [ KIẾN GÓP [ CỦA NGƯỜI BỆNH 
  

 Thời tiết nóng mong được bật, sử dụng điều hòa 
 Nên cho sử dụng thang máy nhiều hơn 
 Bố trí thùng rác ở chỗ khác phù hợp hơn 
 Cải thiện hệ thống nhà vệ sinh 
 Có hướng dẫn rõ ràng ở khu vực VS chung 
 Bệnh viện cải thiện khuôn viên sạch đẹp hơn 
 Váy viện rộng quá, buộc khó 
  Đề nghị có thêm nhà vệ sinh cho bệnh nhân 
 Khắc phục vòi nước sinh hoạt trong phòng bệnh 
 Có thêm khu vệ sinh, phơi quần áo tại khoa cho bệnh nhân 
 Cho giá treo quần áo vào hành lang sau phòng bệnh 
 Đề nghị lắp rèm phòng cấp cứu 
 Nhân viên, các bác sỹ hướng dẫn cụ thể về mọi thứ đến từng bệnh nhân 
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CÁC [ KIẾN GÓP [ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ  
 Cần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho nhân viên: Buồng vệ sinh chưa đủ số buồng cho 

nhân viên. Hiện tại nhân viên không có nhà vệ sinh nam, nữ riêng.  
 Đề nghị Lãnh đạo Bệnh viện: 
   - Bố trí cho nhân viên có nhà vệ sinh nam, nữ riêng.  
   - Nhân viên đi trực có nước nóng để tắm, vệ sinh cá nhân trong mùa đông giá rét. 
 Bệnh viện đã có kế hoạch luân chuyển cán bộ định kz. Tuy nhiên cần luân chuyển đồng bộ. 

Tránh trường hợp luân chuyển cá nhân với một số đối tượng cán bộ. Nếu không đề nghị Bệnh 
viện giữ nguyên nhân viên tại khoa, phòng cố định để nhân viên yên tâm công tác. 

 Đề nghị tạo cơ chế tích cực đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ yêu cầu, tăng thu nhập cho cán bộ y 
tế để khích lệ năng suất lao động sẽ cao, bền vững, cán bộ yên tâm gắn bó với nghề.  

 Lịch trực quá nhiều trong 1 tháng. Phân công công việc chưa hợp l{, điều kiện phòng trực nhà 
vệ sinh nhân viên chưa đáp ứng được.  

 Đề nghị xem xét chế độ độc hại cho khối hành chính điện nước vì luôn phải tiếp xúc với môi 
trường độc hại, nguy hại đến sức khỏe nhân viên. 

 Tạo điều kiện nâng cao thêm chất lượng cuộc sống và trình độ hơn nữa cho cán bộ nhân viên 
Bệnh viện 
 

 
 

 
 

CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP SAU KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 
1. Tăng cường các hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ 
người bệnh. 
2. Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh. 
3. Đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường Bệnh viện theo hướng xây dựng 
Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”. 
4. Đầu tư xây mới, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình vệ sinh như: nhà vệ 
sinh, vòi nước… 
5. Mua sắm thêm các dụng cụ, đồ dùng cá nhân phục vụ cho công tác chăm 
sóc, điều trị người bệnh tại Bệnh viện. 
6. Củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác chăm sóc 
khách hàng, tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán 
bộ, nhân viên y tế trong Bệnh viện. 
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CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP SAU KHẢO SÁT HÀI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ 

1. Bố trí, xắp xếp, luân chuyển cán bộ nhân viên y tế trong Bệnh viện theo 
đúng tinh thần của Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và tình hình thực 
tế tại Bệnh viện. 
2. Tích cực cử cán bộ đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, phát 
triển kỹ thuật mới thu hút người bệnh. 
3. Bố trí, sắp xếp các khu vệ sinh dành riêng cho nhân viên y tế, đảm bảo 
sinh hoạt tối thiểu cho CBVC trong thời gian làm việc tại BV. 
4. Lãnh đạo Bệnh viện lắng nghe { kiến đóng góp của nhân viên y tế. Duy trì 
các cuộc họp hội đồng thi đua, tiếp thu và giải đáp mọi { kiến thắc mắc của 
nhân viên một cách thoả đáng, theo đúng tinh thần dân chủ.  
5. Xem xét và đưa ra lấy { kiến tập thể tất cả các vấn đề thắc mắc, khiếu nại, 
đề nghị của tập thể, cá nhân trong Bệnh viện. 
 

 Môi trường Bệnh viện trong lành, cảnh quan đẹp mắt tạo tinh thần thoải 
mái cho người bệnh khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện.  

 Các khu vệ sinh được bảo dưỡng, gắn thêm biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh, 
biển cảnh báo trơn trượt, nội quy… tạo điều kiện thuận lợi cho người sử 
dụng. 

 Bố trí xắp xếp, điều chuyển nhân lực giữa các khoa, phòng hợp l{ đảm bảo 
cho người bệnh đến khám bệnh được thăm khám, chăm sóc, hướng dẫn 
chu đáo không để sảy ra sai sót chuyên môn. 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP 
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 
Bệnh viện thay đổi 

Công tác tiếp đón, hướng dẫn chuyên nghiệp 
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 
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Người bệnh được khám và điều trị trong một môi trường khang trang, sạch sẽ, đầy đủ 
tiện nghi 

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 

Người bệnh, gia đình người bệnh thường xuyên được tham gia các buổi truyền thông 
giáo dục sức khoẻ 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 
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Sinh hoạt Hội đồng người bệnh được duy trì hàng tháng để kịp thời tiếp thu các { kiến phản 
ánh của người bệnh. 

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 

Bệnh viện “Xanh – Sạch – Đẹp”như công viên 

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 
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Hình ảnh trước và sau khi thực hiện 5S 
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 

Nhân viên y tế được học tập và làm việc trong một môi trường lành mạnh, tiến bộ 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 
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 Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018 đạt 
3,71 điểm. 

 Kết quả thực hiện 5S năm 2018 đạt 4,4 điểm. 
 Kết quả chấm điểm tiêu chí Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp năm 2018 
đạt 98,5/100 điểm. 
 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP (tiếp) 
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BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ 

NHÂN VIÊN Y TẾ 
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1. Cải tiến phục vụ người bệnh ngoại trú:  
 Bổ sung nhiều hình thức đăng k{ khám cho người bệnh: đăng k{ khám online, đăng k{ khám qua điện 

thoại, đăng k{ khám qua kios đăng k{ tự động… 
 Các thông tin của bệnh viện được cập nhất trên Website, Fanpage của bệnh viện… 
 Mọi thắc mắc của người bệnh được giải đáp trực tiếp, qua điện thoại, qua facebook… bởi đội ngũ 

chăm sóc khách hàng của bệnh viện. 
 Trang bị giấy vệ sinh, nước rửa tay cho tất cả các nhà vệ sinh, tăng cường công tác vệ sinh, giám sát vệ 

sinh khu phòng khám, nhà vệ sinh trong bệnh viện. 
 Cung cấp kios lấy số tự động, quầy đăng k{ gọi số, các phòng khám, chẩn đoán hình ảnh, nội soi… đểu 

có máy gọi số tự động…. 
 Mỗi hành lang đều có màn hình hiển thị mật độ phòng khám, xét nghiệm, cận lâm sàng… 
 Bổ sung thêm ghế ngồi cho người bệnh ở tất cả các hành lang, lắp thêm quạt, điều hòa để phục vụ 

người bệnh 
 Sử dụng hóa đơn điện tử để thay thế cho hóa đơn giấy, mỗi người bệnh tới khám, điều trị đều có 

bảng kê thanh toán, cà được nhân viện y tế hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình.  
 Mỗi người bệnh tới khám được phát thẻ thông minh, sử dụng cho tất cả các lần đi khám, mỗi phòng 

đều có máy đọc thẻ, thông tin người bệnh được lưu giữ trong phần mềm, tự tra cứu kết quả xét 
nghiệm được tại website bệnh viện. 

2. Cải tiến phục vụ người bệnh nội  trú:  
- Bổ sung thêm giường bệnh, phòng yêu cầu cho người bệnh 

- Tăng cường công tác vệ sinh, giám sát vệ sinh khu phòng khám, nhà vệ sinh trong bệnh viện, sử 
dụng bảng kiểm đánh giá chất lượng vệ sinh tại buồng bệnh, hành lang, nhà vệ sinh. 

-  Khảo sát trực tiếp chất lượng căng tin, họp, góp { với căng tin về chất lượng đồ ăn, quy định công 
khai giá bán hàng tất cả các sản phẩm. 

- Mở lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế và cả nhân viện nhà sách, căng tin, bảo vệ. 

- Trong phòng bệnh trang bị thêm dèm che khi chăm sóc cá nhân người bệnh tại giường. 

- Cử bác sĩ đi học về dinh dưỡng để tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh 

- Thiết lập hệ thống máy thở trung tâm cho bệnh nhân nhi, đặc biệt tại đơn nguyên hô hấp tim 
mạch. 

- Thực hiện nhiều hình thức khảo sát đánh giá hài lòng người bệnh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng 
của bệnh nhân. 
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3.  Cải tiến phục vụ nhân viện y tế:  
- Sửa sang, xây dụng bổ sung thêm phòng trực cho Nhân viện y tế 
- Nghiên cứu cách phân chia thu nhập tăng thêm hợp l{ cho nhân viện bằng cách chấm 

điểm chất lượng cho nhân viện theo từng khối, tất cả các thành viện trong Bệnh viện của 
mỗi khối đều được chấm điểm cho nhau. 

- Có các khuyến cáo giúp giảm bức xúc của người bệnh, bảo đảm an toàn cho Nhân viện y 
tế 

- Mua bảo hiểm trách nhiệm cho mỗi Nhân viện trong Bệnh viện 
- Kế hoạch hoạt động, kết quả kiểm tra, khảo sát được công khai, tất cả nhân viện đều có 

quyền góp {. 
- Các khoa có tỷ lệ hài lòng nhân viên thấp cán bộ phòng tổ chứ, QLCL xuống tận khoa 

phòng tìm hiểu nguyên nhân, giải đáp thắc mắc, tâm tư nguyện vọng cho từng cá nhân 
nếu cần 
 

 

 

 

CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH 

Đăng k{ vào phòng khám  Xem kết quả trên mạng 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐĂNG K[ KHÁM 

Đăng k{ khám Online Xem kết quả online 
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MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP 

• Bố trí chậu hoa, cây cảnh tại các khu vực tiếp đón, phòng chờ, hành lang… 
Vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên. 
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MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP 

 Cơ sở y tế  có công viên/vườn  hoa/bãi có trong khuôn viên 

 
  

MÔI TRƯỜNG XANH SẠCH ĐẸP 
• Mỗi khoa/phòng có khu vệ sinh  riêng cho người bệnh, người nhà bệnh 

nhân và cán bộ y tế. Đối với trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh.. 
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www.sannhiquangninh.vn 
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SỞ Y TẾ NINH BÌNH 
BỆNH VIỆN PHỔI 

BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN KẾT 

QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN 
VIÊN Y TẾ NĂM 2018 

 
Ninh Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2019 
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PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CẢI TIẾN 
CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 

TRONG BỆNH VIỆN 
1. Đối với NB: theo từng tháng với 2 phương pháp: 
+ Khảo sát theo phương pháp mô tả cắt ngang; theo mẫu quy định của Bộ Y tế 

đã được in sẵn; mỗi tháng khảo sát 100 phiếu NB nội trú, 100 phiếu NB 
ngoại trú; xử l{ số liệu trên phần mềm trực tuyến. 

+ Thông qua việc thu thập { kiến NB trong các buổi sinh hoạt Hội đồng NB. 
2. Đối với nhân viên Y tế một năm 2 lần đánh giá theo mẫu của Bộ Y tế đã 

được in sẵn. 

KẾT QUẢ TIẾN HÀNH KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI 
LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG BỆNH VIỆN 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Kết quả hài lòng NB thông qua họp Hội đồng NB 
- 100% cán bộ Y tế cởi mở, phục vụ NB tận tình chu đáo. 
- 100% NB yên tâm ở trình độ chuyên môn của các bác sỹ, điều dưỡng. 
- Bệnh viện đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng phục vụ NB. 
* Ý kiến NB: Công trình vệ sinh xuống cấp; cầu thang lên xuống bất tiện, 

không an toàn; giá cả cho một xuất ăn chưa phù hợp. 
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2. Kết quả hài lòng của NB thông qua việc khảo sát 602 NB nội trú trong đó: NB 
có thẻ BHYT 96,4%, NB không có thẻ BHYT là 4,6%. 

TT Nội dung Kết quả [ kiến khác 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A - E 4.59 BV cần lắp cầu thang máy 
cho NB 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 97% (18127/18662) Công tác vệ sinh cần trú 
trọng hơn 

3 Điểm TB theo từng phần A,B,C,D,E A: 4.62 
B: 4.62 
C: 4.52 
D: 4.64 
E: 3.58 

Nâng cấp công trình phụ,  

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi 95.53% (57724/597) Công tác khám, chữa bệnh 
cần nhanh, gọn hơn 

5 Tỷ lệ NB sẽ quay trở lại 100% (602/602). 

3. Kết quả hài lòng của NB thông qua việc khảo sát 600 NB ngoại trú trong đó: 
NB có thẻ BHYT 97%, NB không có thẻ BHYT 3%. 

TT Nội dung Kết quả [ kiến khác 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A - E 4.59 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 98% (18131/18507) 

3 Điểm TB theo từng phần A,B,C,D,E A: 4.55 
B: 4.58 
C: 4.60 
D: 4.62 
E: 3.61 

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi 96.69% (57724/597) 

5 Tỷ lệ NB sẽ quay trở lại 100% (597/597). 
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4. Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên Y tế trong bệnh viện 

TT Nội dung Kết quả [ kiến khác 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A - E 4.03 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 81% (500/616) 

3 Điểm TB theo từng phần A,B,C,D,E A: 4.02 
B: 4.07 
C: 4.04 
D: 4.03 
E: 3.98 

4 Nhân viên Y tế sẽ gắn bó làm việc lâu 
dài tại bệnh viên 

79% (11/14). 
 

5 Mức độ hài lòng chung về lãnh đạo 
bệnh viện 

79% (11/14). 

    
* Nhận xét: 
    Nhìn vào kết quả trên cho thấy tỷ lệ của nhân viên Y tế và NB hài lòng là rất 

cao nhưng bệnh viện cũng cần phải có chính sách ưu tiên cải tiến chất lượng 
một số vấn đề sau: 
    1. Cải tiến chất lượng phục vụ ăn uống của nhà ăn trong bệnh viện. 
    2. Cải tiến chất lượng nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng 

tốt, an toàn. 
    3. Môi trường bệnh viện luôn xanh, sạch, đẹp 
    4. Các lối đi trong bệnh viện, hành lang bằng phẳng, cầu thang lên xuống 

dễ dàng và an toàn hơn. 
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NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
1. Bệnh viện đã cho xây lắp thêm cầu thang máy để thuận tiện đi lại, vận chuyển NB 

khi lên, xuống giữa các tầng đảm bảo an toàn. 
2. Mua sắm thêm trang thiết bị để cải tạo nâng cấp và xây thêm một số công trình 

phụ hợp vệ sinh và an toàn cho NB cao tuổi và người tàn tật. 
3. Tổ chức các buổi sinh hoạt Hội đồng NB, các buổi tập huấn cho NVYT để giáo dục, 

tuyên truyền cho NB có { thức giữ gìn vệ sinh môi trường bệnh viện luôn đảm 
bảo xanh, sạch, đẹp. 

4. Phát động phong trào cán bộ viên chức trồng thêm cây xanh tạo bóng mát và cây 
cảnh đặt ở hành lang, phòng làm việc tạo không khí môi trường làm việc luôn 
thoải mái bớt đi cái cảm giác lo âu, mệt mỏi. 

5. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường thu gom, vận 
chuyển, xử l{ chất thải theo đúng quy định ban hành của Bộ Y Tế, Bộ Tài nguyên 
va Môi trường; định kz quan trắc để đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn Bệnh 
viện. 

6. Tổ DD –TC kiểm tra, giám sát thường xuyên việc nhập, lưu giữ, chế biến 
thực phẩm tại nhà ăn hàng ngày để đảm bảo về chất lượng cũng như chế 
độ ăn của NB 

7. Quy trình khám bệnh được niêm yết và treo ở ngay tại nơi tiếp đón người 
bệnh.  
 Triển khai thêm 2 bàn khám bệnh.  
 Tại nơi tiếp đón bố trí nhân viên thường xuyên túc trực để hướng dẫn 

NB làm các thủ tục khám bệnh một cách nhanh nhất tránh gây bức xúc, 
phiền hà. 

 Tại quầy thu viện phí bố trí 2 đồng chí kế toán trực tiếp thu và làm các 
thủ tục thanh toán cho NB khi ra viện. 

NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
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KẾT QUẢ CẢI TIẾN SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN 
VIÊN Y TẾ 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Kết quả hài lòng NB thông qua họp Hội đồng NB 
- 100% cán bộ Y tế cởi mở, phục vụ NB tận tình chu đáo. 
- 100% NB yên tâm ở trình độ chuyên môn của các bác sỹ, điều dưỡng. 
- Bệnh viện đáp ứng đầy đủ các trang thiết bị y tế, cơ sở hạ tầng phục vụ NB. 
- Công tác vệ sinh môi trường bệnh viện đảm bảo khang trang, xanh, sạch, 

đẹp. 
- Thủ tục khám, điều trị, thanh toán ra viện nhanh, gọn và làm NB rất hài lòng. 

2. Kết quả hài lòng của NB thông qua việc khảo sát 586 NB nội trú trong đó: NB 
có thẻ BHYT 97.3%, NB không có thẻ BHYT là 1.3%. 

 TT Nội dung Kết quả [ kiến khác 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A - E 4.63 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 98% (17742/18166) 

3 Điểm TB theo từng phần A,B,C,D,E A: 4.62 
B: 4.64 
C: 4.54 
D: 4.70 
E: 3.68 

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi 97.01% (56845/586) 

5 Tỷ lệ NB sẽ quay trở lại 100% (584/584). 
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3. Kết quả hài lòng của NB thông qua việc khảo sát 601 NB ngoại trú trong đó: 
NB có thẻ BHYT 100%, NB không có thẻ BHYT là 0%. 

TT Nội dung Kết quả [ kiến khác 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A - E 4.71 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 98% (18215/18631) 

3 Điểm TB theo từng phần A,B,C,D,E A: 4.67 
B: 4.74 
C: 4.69 
D: 4.74 
E: 4.74 

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi 96.45% (57669/601) 

5 Tỷ lệ NB sẽ quay trở lại 100% (601/601). 

4. Kết quả cải tiến những vấn ưu tiên mà NB chưa hài lòng ở mức độ TB, kém, 
rất kém đối với NB nội trú 

TT Nội dung đánh giá 6 tháng 
đầu năm 

(%)  

6 Tháng 
 cuối năm 

 (%)  

Tỷ lệ  
 (%) 

1 
(A4) 

Các lối đi trong bệnh viện, hành lang có bằng phẳng 
và dễ đi  

2,8 1.0 1.8 

2 
(C3) 

Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ sử dụng tốt 9.3 5.5 3.8 

3 
(C8) 

Căng tin phục vụ ăn uống và nhu cầu sinh hoạt thiết 
yếu đầy đủ và chất lượng  

8.1 9.4 1.3 

4 
(C9) 

Môi trường khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp  3.0 2.2 0.8 
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5. Kết quả cải tiến những vấn ưu tiên mà NB chưa hài lòng ở mức độ TB, kém, 
rất kém đối với NB ngoại trú 

TT Nội dung đánh giá 6 tháng 
đầu năm 

(%)  

6 Tháng 
 cuối năm 

 (%)  

Tỷ lệ  
 (%) 

1  
(A4) 

Các lối đi trong bệnh viện, hành lang có bằng phẳng 
và dễ đi  

1.8 1.3 0.5 

2 
(B4) 

Nhân viên tiếp đón, hướng dẫn người bệnh làm các 
thủ tục đầy đủ, nhiệt tình và mau lẹ  

1.5 1.2 0.3 

3  
(C7) 

Môi trường khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp 5 2 3 

 6. Kết quả tự thực hiện CSYT  “Xanh, sạch, đẹp’’ 

Nội dung  Điểm chuẩn Điểm tự chấm 

Nội dung xanh 15 10 

Nội dung sạch 35 33,5 

Nội dung đẹp 15 13 

Nội dung về quản l{ chất thải y tế 25 24 

Nội dung về tổ chức triển khai 5 4 

Nội dung cộng điểm 5 2 

Tổng 100 86.5 
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7. Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên Y tế trong bệnh viện 6 tháng cuối năm 

TT Nội dung Kết quả [ kiến khác 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A - E 4.18 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 87% (653/748) 

3 Điểm TB theo từng phần A,B,C,D,E A: 4.10 
B: 4.24 
C: 4.22 
D: 4.18 
E: 4.10 

4 Nhân viên Y tế sẽ gắn bó làm việc lâu dài tại 
bệnh viên 

82% (14/17). 
 

5 Mức độ hài lòng chung về lãnh đạo bệnh viện 76% (14/17). 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA TRƯỚC VÀ SAU KHI CẢI TIẾN 
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KHU VỰC KHÁM BỆNH – TIẾP ĐÓN NGƯỜI BỆNH 

LẮP ĐẶT CẦU THANG MÁY- NHÀ VỆ SINH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
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CẢI TIẾN XANH SẠCH ĐẸP HÀNH LANG - BUỒNG BỆNH 

  

THỰC HIỆN 5S BUỒNG THỦ THUẬT 
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Nhận xét: 
 Nhìn vào kết quả trên cho thấy sau 6 tháng cuối năm  bệnh viện đã cải tiến một số vấn đề ưu tiên 

theo kế hoạch thì tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đã được cải thiện rất nhiều (đạt 98%) phù 
hợp với kết quả thực tế mà bệnh viện đã đạt được.  

 Song bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề người bệnh nội trú chưa hài lòng ở mức C8 mà việc 
đánh giá của người bệnh có phần tăng hơn trước là do giá cả thực phẩm trên thị trường tăng nên 
suất ăn của người bệnh cũng tăng theo dẫn đến không đáp ứng được một số người bệnh nghèo 
còn khó khăn về kinh tế. 

 Đối với sự hài lòng chung của nhân viên y tế mới đạt 87%, gắn bó lâu dài đạt 82%, hài lòng với 
Lãnh đạo đạt 76% điều đó chứng tỏ điều kiện làm việc cũng như mức thu nhập của cán bộ viên 
chức chưa đáp ứng được nguyện vọng của NVBV. 

* Kết luận: 
 Qua việc khảo sát của NB và NVYT để đánh giá mức độ hài lòng thì trong năm tới bệnh viện cần 

tiếp tục cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh của NB tốt hơn nữa từ đó đời sống của NVYT cũng 
sẽ được đảm bảo và đáp ứng được sự hài lòng của mọi người. 
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HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH 
DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2018 

SỞ Y TẾ  NAM ĐỊNH 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
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PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 
 Phát phiếu và phỏng vấn người bệnh hoặc người nhà người bệnh ( 

Theo mẫu phiếu khảo sát của BYT trong tiêu chí đánh giá chất 
lượng Bệnh viện) 

 Khảo sát viên trực tiếp hướng dẫn người bệnh hoặc người nhà 
người bệnh tự điền thông tin trên phiếu khảo sát 

 Chu kz khảo sát:  
+ Người bệnh: 1 qu{/ lần 
+ Nhân viên y tế: 6 tháng/ lần 

ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 
1. Người bệnh nội trú 
 Người bệnh nội trú tại các khoa lâm sàng trong toàn bệnh viện 
 Người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đáp ứng được việc trả lời phỏng vấn 

có thời gian nhập viện từ 3 ngày trở lên hoặc người nhà người bệnh 
 18 tuổi trở lên 
2. Người bệnh ngoại trú: Người bệnh đến khám bệnh ngoại trú tại khoa 
Khám bệnh 
3. Nhân viên y tế: Tất cả nhân viên trong toàn bệnh viện 
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THÀNH PHẦN TỔ KHẢO SÁT 
 Phòng Quản l{ chất lượng 
 Đại diện Ban thanh tra nhân dân 
 Phòng Điều dưỡng 
 Tổ công tác xã hội 
 Mạng lưới Quản l{ chất lượng 
 Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định  

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHẢO SÁT 
- Lập kế hoạch khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 
- Chuẩn bị phiếu khảo sát theo quy định ( Mẫu của Bộ y tế trong tiêu chí 

đánh giá chất lượng Bệnh viện) 
- Tiến hành chọn mẫu khảo sát tại các khoa theo kế hoạch 
-  Tiến hành khảo sát theo số lượng mẫu đã chọn 
- Sau khi khảo sát xong tập trung số lượng phiếu về phòng Quản l{ chất 

lượng 
- Phòng Quản l{ chất lượng nhập số liệu trên phần mềm báo cáo khảo sát 

hài lòng của BYT 
- Đánh giá kết quả hài lòng của người bệnh, tìm ra những vấn đề người bệnh 

và nhân viên y tế chưa hài lòng để tìm giải pháp khắc phục 
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CÁC PHÁT HIỆN SAU KHẢO SÁT 
• Người bệnh đến khám bệnh phải chờ đợi lâu 
• Trang thiết bị khoa HSTC-CĐ còn thiếu, người bệnh chưa được chăm 

sóc toàn diện 
• Nhà vệ sinh chưa đầy đủ thiết bị,chưa đảm bảo vệ sinh, còn có mùi 

hôi 
• Bệnh nhân phải nằm ghép, buồng bệnh nóng. 
•  Phương tiện phục vụ người bệnh như cáng, xe đẩy thiếu, kém về chất 
lượng 
•  Khuôn viên bệnh viện ít cây xanh  
•  Bệnh viện chưa có căng tin để phục vụ người bệnh 

 

CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
Các vấn đề người bệnh 
chưa hài lòng 

Nội dung các giải pháp, sáng kiến cải tiến dựa vào kết quả khảo sát 

1. Người bệnh đến 
khám phải chờ đợi lâu 

- Xây dựng quy trình khám bệnh phù hợp điều kiện thực tế 
- Trang bị hệ thống lấy số tự động, màn hình hiển thị thứ tự khám 
- Sắp xếp các phòng khám, bố trí dây truyền khám bệnh hợp l{, phù hợp 
- Tăng cường thêm bàn khám 
- Mở rộng khu vực ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả xét nghiệm 
-  Kẻ vạch chỉ dẫn cho người bệnh 
- Đặt bàn hướng dẫn và tăng cường người hướng dẫn cho người bệnh 
- Bố trí thêm ghế ngồi, quạt, cây nước uống nóng lạnh phục vụ người bệnh  

2. Trang thiết bị của 
khoa Hồi sức tích cực- 
Chống độc còn thiếu, 
bệnh nhân chưa được 
chăm sóc toàn diện 

*Triển khai tiếp Đề án cải tiến chất lượng tại khoa HSTC-CĐ 
- Thực hiện 5S . 
- Bổ sung nhân lực điều dưỡng 
- Thay toàn bộ giường HSTC 
- Bổ sung thêm trang thiết bị: Máy Monitoring, máy thở, bơm tiêm điện, máy 

truyền dịch. 
- Toàn bộ người bệnh chăm sóc cấp 1 được điều dưỡng đánh giá, xác định 

nhu cầu và lập kế hoạch, thực hiện chăm sóc 
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CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
Các vấn đề người bệnh chưa hài 
lòng 

Nội dung các giải pháp, sáng kiến cải tiến dựa vào kết quả khảo sát 

3.Nhà vệ sinh chưa đầy đủ thiết 
bị,chưa đảm bảo vệ sinh, còn có 
mùi hôi 

- Khảo sát thực trạng 
- Sửa chữa và sung hệ thống vệ sinh theo khảo sát như: Vòi hoa 

sen,hộp đựng giấy vệ sinh, móc treo quần áo, xà phòng rửa tay, 
giấy vệ sinh, thùng đựng chất thải 

- Quy định về thời gian làm vệ sinh trong ngày cho nhân viên vệ 
sinh 

- Điều dưỡng trưởng khoa kiểm tra hàng ngày 
- Đoàn kiểm tra Bệnh viện, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn giám sát 

việc thực hiện vệ sinh 
4. Bệnh nhân phải nằm ghép, 
phòng bệnh nóng. 

- Bố trí khoa, phòng hợp l{ . 
- Kê thêm giường bệnh. 
- Lắp rèm che 
- Bổ sung thêm quạt, điều hòa tại các buồng bệnh 

CÁC GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 

Các vấn đề người bệnh chưa hài 
lòng 

Nội dung các giải pháp, sáng kiến cải tiến dựa vào kết quả khảo sát 

5.Phương tiện phục vụ người bệnh 
như cáng, xe đẩy còn thiếu và kém 
về chất lượng 

- Khảo sát lại thực trạng toàn bộ xe đẩy và cáng phục vụ người 
bệnh 

- Sửa chữa những phương tiện bị hư hỏng 
- Trang bị thêm cáng và xe đẩy phục vụ người bệnh 
- Trang bị đệm và ga cho cáng nằm 

6. Khuôn viên bệnh viện ít cây xanh - Quy hoạch lại khu vực trồng cây xanh 
- Trồng thêm cây xanh và hoa trong khuân viên bệnh viện 
- Phát động các khoa đặt thêm cây xanh tại khoa phòng, buồng 

bệnh 
- Chăm sóc cây xanh thường xuyên tạo môi trường xanh, sạch, 

đẹp trong bệnh viện 
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KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
1. Giảm thời gian chờ đợi của người bệnh tại khoa khám bệnh 
- Khám lâm sàng đơn thuần: 45 phút 
- Khám lâm sàng + xét nghiệm huyết học: 120 phút 
- Khám lâm sàng + xét nghiệm sinh hóa: 120 phút 
- Tỷ lệ hài lòng người bệnh với thời gian chờ khám, xét nghiệm : 2017:  82.4%; 2018: 84% 
2. Cải tiến chất lượng Khoa HSTC- CĐ 
- Thực hiện 5S tại khoa HSTC- CĐ: bố trí phòng làm việc, tủ thuốc và dụng cụ CC của khoa gọn gàng ngăn 

nắp, dễ thấy, dễ lấy 
- Bổ sung 03 điều dưỡng, 02 hộ l{ 
- Thay toàn bộ giường (20 giường) đảm bảo đáp ứng phục vụ cho người bệnh cấp cứu và điều trị tích 

cực 
- Bổ sung thêm trang thiết bị: 02 Máy Monitoring, 05 máy thở, 06 bơm tiêm điện, 06 máy truyền dịch 
- Người bệnh được điều dưỡng, hộ l{ vệ sinh thân thể, răng miệng, thay quần áo, ga trải giường, ăn 

uống tại giường 
- Toàn bộ người bệnh chăm sóc cấp 1 được điều dưỡng đánh giá, xác định nhu cầu và lập kế hoạch, thực 

hiện chăm sóc. 
 

3. Cải thiện nhà vệ sinh Bệnh viện 
- Đã khảo sát toàn bộ nhà vệ sinh trong toàn Bệnh viện 
- Sửa chữa và bổ sung thêm vòi tắm hoa sen, hộp đựng giấy vệ sinh, móc treo quần áo, xà phòng 

rửa tay, giấy vệ sinh cho 234 phòng vệ sinh 
4. Cải thiện buồng bệnh 
- Kê thêm giường bệnh: năm 2017 thực kê:  858 giường, năm 2018 thực kê: 893 giường ( giường 

kế hoạch : 700 giường) 
- Trang bị thêm  quạt và 105 điều hòa mới cho các buồng bệnh 
5. Phương tiện phục vụ người bệnh 
- Rà soát, sửa chữa tất cả xe đẩy và cáng vận chuyển người bệnh 
- Trang bị thêm đệm, ga bọc đệm trên cáng nằm 
- Trang bị thêm 41 xe đẩy ngồi, 18 cáng nằm 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
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6. Khuân viên Bệnh viện còn ít cây xanh 
- Cải tạo vườn trồng hoa 
- Trồng thêm hoa, đặt thêm các chậu cảnh ở khuân viên bệnh viện cũng như tại các khoa 

phòng 
7. Bệnh viện phát động thực hiện 5S trong toàn bệnh viện 
Kết quả 
+ Số khoa phòng thực hiện: 38 khoa/ phòng 
+ Tổng số người than gia: 518 người 
+ Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trước khi thực hiện: 80.5% 
+ Tỷ lệ hài lòng sau khi thực hiện: 85% 
+Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế trước khi thực hiện 76.5% 
+ Tỷ lệ hài lòng sau khi thực hiện 80% 
+ Kết quả trung bình điểm giám sát 6S trước can thiệp 3.5, sau can thiệp 3.7 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

KẾT LUẬN 
1. Cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh đem đến nhiều lợi 

ích cho người bệnh; 
2. Thời gian chờ khám bệnh tại khoa Khám bệnh được rút ngắn 
3. Hệ thống bốc số tự động đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh 
4. Người bệnh được chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm và kết quả trong không gian rộng rãi 

hơn, có đủ ghế ngồi, quạt mát và nước uống 
5. Người bệnh được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ hơn, đủ trang thiết bị 
6. Người bệnh được đảm bảo an toàn trong quá trình nằm viện 
7. Người bệnh được chăm sóc trong môi trường xanh, sạch, đẹp 
8. Người bệnh được nhân viên y tế giao tiếp đúng mực, đối xử công bằng, quan tâm 

hơn 
9. Kết quả điều trị đáp ứng phần lớn nguyện vọng người bệnh đến khám, chữa bệnh tại 

bệnh viện 
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Nơi để phương tiện vận chuyển  
người bệnh khoa cấp cứu 

Thêm bàn khám để giảm thời gian 
chờ đợi của người bệnh 

Góc tủ đựng đồ cho người bệnh Vạch chỉ dẫn 
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PHÒNG CHỜ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƠI THANH TOÁN CHO NGƯỜI BỆNH  

THỰC HÀNH 5S TRONG BỆNH VIỆN 
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TRUYỀN THÔNG CHO NGƯỜI BỆNH 

TRANG BỊ ĐIỀU HÒA CHO BUỒNG BỆNH 
LÀM THÊM NHÀ CẦU GIỮA CÁC KHỐI NHÀ 
ĐỂ TRÁNH MƯA NẮNG CHO NGƯỜI BỆNH 
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THAY QUẦN ÁO, CHĂN GA CHO NGƯỜI BỆNH MỖI BUỔI SÁNG TẠI KHOA 
HSTC –CĐ, CHĂM SÓC DD 

NHÀ VỆ SINH KHU KHÁM BỆNH 
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THÊM CÂY XANH TẠO MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT 
LƯỢNG DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT  

HÀI LÒNG 

Đổi mới toàn diện – Phát triển bền vững – Hài lòng người bệnh 

BỆNH VIỆN ĐKTP VINH NGHỆ AN 
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- KS Ngoại Trú: 4.258 
- KS Nội Trú: 5.773 
- KS NVYT: 310 

Thống kê số người KS 

BV giao cho Phòng Công tác xã 
hội triển khai khảo sát trực 
tiếp người bệnh hàng tuần 

Phương thức triển khai 
- KS trực tiếp phiếu của BYT 
- KS qua Tổng đài 
- KS qua Wifi 
- Hòm thư góp { 
- Đường dây nóng 

 

Các kênh tiếp nhận { kiến: 

Hình thức Báo cáo 
- Báo cáo SLIDE hàng tuần 
- Báo cáo định kz theo Quí 
- Họp các khoa có tỷ lệ HLthấp 

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT ĐÃ TIẾN HÀNH BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Thuận lợi: 
- Nhận được sự quan tâm từ ban lãnh 

đạo bệnh viện, đặt hoạt động cải tiến 

chất lượng là một trong các hoạt động 

trọng tâm. 

- Đội ngũ khảo sát được hướng dẫn và 

nắm rõ bộ câu hỏi khảo sát. 
 

Khó khăn: 
- Bảng hỏi nhiều câu hỏi, khai thác nhiều 

vấn đề khiến người bệnh nhàm chán 

không muốn trả lời. 

- Người bệnh đang trong quá trình điều 

trị mang tâm l{ sợ liên lụy, người mệt 

nhọc không muốn nói chuyện. 
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Đào tạo 
  - Tăng cường tập huấn, hướng dẫn công cụ khảo sát hài lòng cho tổ CSKH 

Đa kênh tiếp nhân Khảo sát 
  - Mở thêm các KI-ỐT khảo sát hài lòng người bệnh 
  - Khảo sát người bệnh qua IPad 
 

 
. 

Rút gọn 
- Trong quá trình đi khảo sát hài lòng NB, bệnh nhân phán ánh bộ câu hỏi dài 

quá. Vì vậy nên rút gọn bớt bộ câu hỏi để khảo sát được chất lượng hơn 
- Ngoài áp dụng bộ câu hỏi khảo sát của BYT thì nên khuyến khích các bệnh viện 

có thể tự xây dựng bộ câu hỏi khảo sát hài lòng tùy vào tình hình thực tế của 
mỗi bệnh viện 

  

GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN CẢI TIẾN BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Về khả năng tiếp cận 
(Kết quả KS: Chưa có sơ đồ bệnh viện, khối nhà 
cầu thang chưa đánh số rõ ràng) 

Lắp đặt sơ đồ 
 tại khoa/phòng 

Đánh số cầu thang 

CẢI TIẾN: 
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HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Về khả năng tiếp cận 
(Kết quả KS: Thông tin Wesb còn hạn chế, việc 
tiếp cận chưa cao) 

Cập nhật website, thay 
đổi giao diện 

CẢI TIẾN: 

HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Các quy trình, thủ tục KCB 
(Kết quả KS: Thời gian chờ đợi đăng k{ 
khám bệnh lâu, kết quả chờ đợi lâu) 

Kết quả cận lâm sàng  
được in ngay tại  
phòng khám/các 
 khoa lâm sàng  

Ứng dụng chữ k{ số 

CẢI TIẾN: 

Bệnh nhân chờ lấy kết quả tại 
nơi làm cận lâm lâm sàng 
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HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 
(Kết quả KS: sảnh chờ không đủ ghế, môi trường bệnh 
viện bức bối)  

Sảnh chờ  
thoáng mát, sạch sẽ 

Môi trường y tế  
xanh – sạch – đẹp 

CẢI TIẾN: 

HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Về cơ sở vật chất và phương tiện phục 
vụ 
(Kết quả KS: Chưa có nước nóng, phòng bệnh 
chưa đạt yêu cầu) 

Nước nóng  
phục vụ  

người bệnh 

Phòng  
bệnh 

 tiện nghi 

CẢI TIẾN: 
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HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 
(Nội dụng chưa hài lòng: chưa yên tâm về an ninh, trật tự, 
phòng ngừa trộm cắp tại bệnh viện) 

CẢI TIẾN: 

Truyền thông chống trộm Hệ thống Camera an ninh Cảnh sát cơ động trực 24/24 

HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 
Nội dụng chưa hài lòng: Chất lượng nhà ăn chưa đáp ứng nhu cầu 
người bệnh 

CẢI TIẾN: 
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HÀNH TRÌNH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐKTP VINH 

Về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 
Nội dụng chưa hài lòng: Nhà vệ sinh bẩn, hôi, chưa có móc treo quần áo) 

CẢI TIẾN: 

K{ cam kết nhà vệ sinh sạch – không mùi 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ 
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ 

Báo cáo hoạt động cải tiến chất lượng  
tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế 

Huế, 2019 
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1. Hoạt động khảo sát, các phát hiện sau khảo sát 

Thực hiện theo Quyết định 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 và công văn 1356/KCB-QLCL 

ngày 21/11/2016; trong suốt thời gian qua, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã tiếp 

tục triển khai các hoạt động khảo sát sự hài lòng của người bệnh định kz 3 tháng/lần.  

•Kết quả khảo sát đã phản ánh được tình hình thực tế của Bệnh viện, từ thái độ phục vụ 

của nhân viên y tế đối với người bệnh, đến thực trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị và phương tiện phục vụ người bệnh. 

•Từ những { kiến tổng hợp được qua kết quả khảo sát. Bệnh viện đã có những đề xuất cải 

tiến nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã 

hội đối với ngành y tế 

1.1 Hoạt động khảo sát  

1. Hoạt động khảo sát, các phát hiện sau khảo sát 

Khảo sát { kiến bệnh nhân định kz 1 qu{/ lần. 
Theo mẫu phiếu của Bộ Y tế  

Mỗi qu{ tiến 
hành khảo sát 
200 bệnh nhân 

nội trú và  
200 bệnh nhân 

ngoại trú 

1.1 Hoạt động khảo sát  
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-Thời gian chờ đợi làm thủ tục 
đăng k{ khám, chữa bệnh 
-Thời gian chờ xét nghiệm, X-
Quang, v.v 
- Thời gian khám và tư vấn 

-Thái độ của nhân viên tiếp 
đón 
-Thái độ của Bác sĩ, điều 
dưỡng phòng khám 

- Hành lang, lối đi, các khoa 
phòng 
- Cảnh quang, nhà vệ sinh, 
trang thiết bị, quạt máy, v.v 

Thời gian chờ đợi 

Thái độ phục vụ 

Cơ sở vật chất 

 

NHỮNG KHÍA 
CẠNH PHẢN 

ÁNH CHỦ YẾU 
TỪ NGƯỜI 

BỆNH 
 

1. Hoạt động khảo sát, các phát hiện sau khảo sát 

1.2 Các phát hiện sau khảo sát 

1. Hoạt động khảo sát, các phát hiện sau khảo sát 

Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 

• Lối đi lên khoa ung bướu còn dốc, 
cần chỉnh sửa lại cho bệnh nhân dễ 
dàng đi lại hơn 

• Các cô, chú ngồi tại bàn hướng 
dấn, đón tiếp rất nhiệt tình, hướng 
dẫn cụ thể, nếu chưa hiểu rõ thì 
dẫn bệnh nhân đến tận khoa 
phòng 

• Một số bệnh nhân còn thiếu { thức 
khi sử dụng nhà vệ sinh nhưng vẫn 
luôn có người dọn dẹp. Cần phát 
huy thêm nữa 

Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NGOẠI 
TRÚ 

• Thời gian chờ đợi làm thủ tục đăng 
k{ khám, chữa bệnh ngày càng 
được cải thiện và có tăng cường 
thêm bác sĩ khám và nhân viên 
phục vụ khi đông bệnh 

• Các bác sỹ trẻ khám và tư vấn rất 
nhiệt tình, nhiều lần thắc mắc 
nhưng vẫn giải thích vui vẻ 

• Máy lấy số tự động thuận tiện cho 
bệnh nhân, tuy nhiên còn tình 
trạng một bệnh nhân lấy nhiều số, 
cần có giải pháp khắc phục 

1.2 Các phát hiện sau khảo sát 
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2. Giải pháp, sáng kiến cải tiến chất lượng 

- Bệnh viện đã bố trí thêm phòng khám tăng cường và nhân viên phát 

thuốc trong trường hợp bệnh nhân quá tải. 

- Đã sửa chửa lối đi lại tại Khoa Ung bướu cho bệnh nhân 

- Tăng cường kiểm tra, sửa chửa và thay thế giường bệnh, cửa nhà vệ 

sinh bị hư hỏng và làm vệ sinh thường xuyên. 

- Lắp toàn bộ hệ thống điều hòa cho bệnh nhân 

- Lắp toàn bộ máy lọc nước uống nóng, lạnh trên toàn Bệnh viện 
 

 

Các khoa phòng đã trang trí thêm các chậu cây xanh tại khu vực làm việc. Tạo không gian sinh 
hoạt cho bệnh nhân thân thiện, xanh, sạch, đẹp. 

         Hình ảnh trước can thiệp                    Hình ảnh sau can thiệp 

   3. Một số hình ảnh trước – sau can thiệp 
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   3. Một số hình ảnh trước – sau can thiệp 

    Hình ảnh trước can thiệp                         Hình ảnh sau can thiệp 

   3. Một số hình ảnh trước – sau can thiệp 

          Hình ảnh trước can thiệp                                    Hình ảnh sau can thiệp 
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   3. Một số hình ảnh trước – sau can thiệp 

    Hình ảnh trước can thiệp                       Hình ảnh sau can thiệp 

   3. Một số hình ảnh trước – sau can thiệp 

    Hình ảnh trước can thiệp                       Hình ảnh sau can thiệp 
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   4. Lợi ích, hiệu quả mang lại sau khảo sát 

Trên thực tế cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người bệnh tăng theo từng qu{ được thể hiện 
trong biểu đồ sau đây: 

4. Lợi ích, hiệu quả mang lại sau khảo sát 
 

Nhiều bệnh nhân đã có những phản hồi tích cực sau khi Bệnh viện tiến 
hành cải tiến: 
Trường hợp: Anh Phạm Cao Thiện, 25 tuổi, nằm điều trị tại Khoa Ngoại 
Tiêu hóa cho biết. Giường bệnh sau khi được thay vạt giường mới nằm 
thoải mái hơn.  

“Tôi cảm thấy hài lòng sau 
khi sửa giường” 
 - Anh Thiện nói. 
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   4. Lợi ích, hiệu quả mang lại sau khảo sát 
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Tỷ lệ hài lòng chung (Hài lòng và rất hài lòng):  
đánh giá chung 31 tiểu mục trong một phiếu khảo sát 

Hình thức 
điều trị 

Tổng số tiểu 
mục đánh giá 

Tổng số tiểu mục hài 
lòng và rất hài lòng 

Tỷ lệ hài 
lòng 

Nội trú 
n = 1507 

46717 46331 99,2% 

Ngoại trú 
n= 501 

15531 15467 99,6% 

TỶ LỆ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN 

Số phiếu 
khảo sát 

Tổng số tiểu 
mục đánh giá 

Tổng số tiểu mục hài 
lòng và rất hài lòng 

Tỷ lệ  
hài lòng 

n = 178 7832 7761 99,1% 

TỶ LỆ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ 
Tỷ lệ hài lòng chung (Hài lòng và rất hài lòng):  

đánh giá chung 44 tiểu mục trong một phiếu khảo sát 



162   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN

Cung cấp đầy đủ nước uống nóng 
lạnh cho bệnh nhân 

100% các khoa có nước nóng 
để bệnh nhân tắm 

Tất cả bệnh nhân được cung cấp 
các vật dụng cần thiết khi đến 
điều trị như: Chăn, chiếu, gối, 
màng, giấy vệ sinh. 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 

Xây dựng và triển khai quy trình báo 
động đỏ nội viện để huy động viên 
chức trong các trường hợp bệnh nặng, 
cấp cứu hàng loạt cần có sự hỗ trợ 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
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Công khai quyền và nghĩa vụ của người bệnh 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 

Công khai giá dịch vụ y tế Công khai dịch vụ y tế đầu giường 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
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Đảm bảo ghế ngồi chờ cho bệnh nhân 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 

Nhà vệ sinh đạt chuẩn 100% phòng bệnh có điều hòa 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
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Phân luồng người bệnh Phiếu hướng dẫn xét nghiệm 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 

Công khai các khoản thu nhập của tất cả nhân viên y tế trên trang web thông tin nội bộ 

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 
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Quan trắc môi trường lao động 

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 

Thường xuyên tuyên truyên, phổ biến 
pháp luật cho nhân viên y tế 

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 

Cải cách hình thức giải quyết nghỉ phép 
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Tham quan du lịch Thể dục, thể thao 

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 

Hợp đồng đào tạo lớp QLBV 100% (56/56) người quản lý được đào tạo 
quản lý bệnh viện 

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 
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Hỗ trợ chế độ đào tạo sau đại học 
Hỗ trợ theo trình độ chuyên môn 

cho các bác sĩ 

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 

Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 
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• Giảm thời gian chờ đợi 
• Đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân 
• Quyền lợi của người bệnh được tôn trọng 

Người bệnh 

• Nâng cao trình độ chuyên môn 
• Thoải mái, yên tâm công tác 
• Hiệu quả công việc được phát huy 

Nhân viên 
 y tế 

• Giải quyết công việc dễ dàng, nhanh chóng và 
thuận tiện 

Nhà quản l{ 

Góp phần vào sự phát triển của đơn vị 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  
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BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG 
BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN  

CHẤT LƯỢNG KCB DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 
NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ 

NĂM 2018 
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Điểm hài 
lòng 

Tỷ lệ hài 
lòng chung 

HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 4.42/5 88% 

HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 4.27/5 85% 

HÀI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ 4.44/5 87.4% 

KẾT QUẢ TỰ KHẢO SÁT NĂM 2018  

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KSHLNB NỘI TRÚ 
STT Loại thống kê Kết quả khảo sát { kiến người bệnh nội 

trú 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A-
>E 

4.42 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 88% 

3 Điểm TB theo từng phần A, B, C, D, E A: 4.46 
B: 4.47 
C: 4.26 
D: 4.50 
E: 4.48 

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi 92.52 
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PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KSHLNB NỘI TRÚ 

4.46 4.47 

4.26 

4.50 
4.48 

4.42 

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

A. Khả năng tiếp 
cận 

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

C.  Cơ sở vật chất và 
phương tiện phục vụ 

người bệnh 

D. Thái độ ứng xử, 
năng lực chuyên 

môn của nhân viên y 
tế 

E. Kết quả cung cấp 
dịch vụ 

Tổng điểm TB 

STT Loại thống kê Kết quả khảo sát { kiến người 
bệnh nội trú 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E 4.27 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 85% 

3 Điểm TB theo từng phần A, B, C, D, E A: 4.23 
B: 4.23 
C: 4.21 
D: 4.37 
E: 4.38 

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi 89.91 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KSHLNB NGOẠI TRÚ 
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STT Loại thống kê Kết quả khảo sát { kiến người 
bệnh nội trú 

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E 4.44 

2 Tỷ lệ hài lòng chung 87.4% 

3 Điểm TB theo từng phần A, B, C, D, E A: 4.30 
B: 4.49 
C: 4.47 
D: 4.45 
E: 4.53 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT NVYT 

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

HLNB Nội trú HLNB Ngoại trú HL Nhân viên y tế 

87% 

81% 

87% 

88% 

85% 

87.4% 

Năm 2017

Năm 2018

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG 
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CÁC [ KIẾN, PHÁT HIỆN SAU KHẢO SÁT 
 Phòng bệnh nhỏ, nhiều giường trong một phòng dẫn tới chật, nóng.  
 Vệ sinh môi trường bệnh viện, phòng bệnh cần sạch sẽ hơn, thường 
xuyên được lau dọn; thiết bị nhà vệ sinh cần được sửa chữa kịp thời. 

 Tổ chức tư vấn thường xuyên về chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ đang 
nằm viện và sau khi ra viện. 

 Nâng cấp, sửa chữa nhà giữ xe. 
 Thời gian chờ khám còn dài. 

 

CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH  

Trước cải tiến  Sau cải tiến  
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Nhân viên BV hướng dẫn NB quy trình khám bệnh mới 
 

NÂNG CẤP NVS DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH 

Thực hiện cải tạo  Sau khi cải tạo  
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NHÀ VỆ SINH TẠI KHU KHÁM SAU KHI ĐƯỢC  
NÂNG CẤP, CẢI TẠO 

KHÁM NHI KHÁM SẢN – PHỤ KHOA 

TRIỂN KHAI ĐẶT LỊCH KHÁM QUA ĐIỆN THOẠI/WEBSITE 
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MÁY ĐĂNG KÍ KHÁM TỰ ĐỘNG 

NB có BHYT đúng tuyến được đăng k{ trực tiếp tại máy tự động, giảm thời gian chờ đăng k{ 

Thời gian chờ của NB giảm đáng kể: 
Năm 2017  Tháng 4: 

 

33,4 (phút) 

Tháng 8: 
 

30,8 (phút) 
 

Năm 2018  
 

Tháng 3:  
 

24,7 (phút) 

Tháng 7: 
 

18,0 (phút) 
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LỚP TƯ VẤN GDSK ĐƯỢC TỔ CHỨC HẰNG TUẦN TẠI CÁC KHOA 
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BÁO CÁO BV TỈNH 
QUẢNG NGÃI 

 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI 

TIẾN CHẤT LƯỢNG KCB DỰA 
TRÊN KHẢO SÁT SỰ  

HÀI LÒNG 

2 

3 Khó khăn, vướng mắc 

Hoạt động cải tiến 
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HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ  

Phiếu tóm tắt thông tin điều trị  

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN NGƯỜI BỆNH 

Hệ thống báo cáo sự cố  Diễn tập phòng cháy chữa cháy  Cập nhật danh mục  
thuốc LASA 
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NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO NVYT 

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ 

Trước cải tiến  Sau cải tiến  
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CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ 

Trước cải tiến  Sau cải tiến  

DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN 5S 
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TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC ĐỊNH KZ  

CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO 
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CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN  

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KSHLNB 

Người bệnh:  
- Sợ ảnh hưởng đến quá trình điều trị. 
•- Ngại chia sẽ 
•- Không muốn cung cấp số điện thoại cá nhân 
•-“Nhàm chán”. 
•-Nhiều người bệnh hài lòng nhưng vẫn chọn mức 
3với l{ do để bệnh viện phấn đấu 
- Nhiều người bệnh đánh giá sơ sài. 

Bộ Y tế khuyến khích BV cung cấp tên truy cập 
và mật khẩu để nhân viên y tế tự điền phiếu trên 

phần mềm trực tuyến. Tuy nhiên, dữ liệu trên 
phần mềm là dữ liệu có thể sửa được, nếu cung 
cấp tên truy cập và mật khẩu cho nhân viên sẽ 

khó kiểm soát dữ liệu trên phần mềm, đặc biệt dữ 
liệu khảo sát hài lòng người bệnh. 

NVYT  
- Ngại điền phiếu. 
- Nội dung điền phiếu không đúng với { kiến thật 
sự của NV 

Mẫu phiếu 
- Hơi khó hiểu, đôi khi gây hiểu nhầm: 
- Phần E: không đánh giá được về chuyên môn, hiệu quả 
điều trị… 
Từ “bồi dưỡng” hay hiểu nhầm thành “tư vấn dinh 
dưỡng” 
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BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH 

DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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- Đổi mới về quan điểm: Lấy người bệnh làm trung tâm. 
- Đổi mới về chuyên môn và chất lượng cán bộ y tế. 
- Đổi mới về phương pháp quản l{: tăng cường kiểm tra việc tuân 

thủ các quy trình, … 
- Đổi mới về phương pháp đánh giá: thay kiểm tra BV hàng năm 

bằng đánh giá CLBV theo 83 tiêu chí mới. 
- Đổi mới về cách làm: xây dựng và hoàn thiện các quy trình, giảm 

thủ tục hành chính. 
- Đổi mới về phong cách, trang phục y tế và thái độ phục vụ. 
- Đổi mới cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế. 
- Tăng cường công tác KSNK và quản l{ chất thải y tế. 

HÀNG LOẠT ĐỔI MỚI ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI 

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch CTCL BV 
năm 2018. Kết quả, bệnh viện đã thực hiện 99/110 tiêu 
chí đạt 90% kế hoạch đề ra.  
         Kết quả kiểm tra CLBV năm 2018: 
         Tổng số điểm đạt được: 275 điểm. 
         Điểm trung bình: 3,36 (năm 2017: 3,17) 
- Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch CTCL chăm 
sóc và điều trị HIV/AIDS năm 2018. Thực hiện vượt kế 
hoạch 02 chỉ số CTCL đã đề ra.  

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2018: 



188   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI LÒNG NĂM 2018 
- Bệnh viện tiến hành khảo sát mỗi qu{/lần.  

- Khắc phục các yếu kém, tồn tại. 

- Duy trì phát triển chất lượng dịch vụ ở những mặt tốt. 

- Tuy nhiên, việc khảo sát theo cách lấy mẫu thuận tiện, phi xác suất nên kết quả đôi 
lúc chưa chính xác. 

- Bệnh nhân còn chưa đọc kỹ khi đánh phiếu nên kết quả đôi lúc chưa chính xác.  

- Một số bệnh nhân không hợp tác trong quá trình khảo sát. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên 
y tế năm 2018. Kết quả hài lòng chung năm 2018:  
+ Tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú: 73% 

+ Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú: 85% 

+ Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế: 52% 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NĂM 2018 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
- Triển khai bốc số tự động và máy quét đọc mã vạch tại KK nhằm rút ngắn thời gian chờ 
khám của BN. Mỗi BN được cấp một mã thẻ khi vào BV để tiện quản l{ hồ sơ điều trị của BN. 
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Cải tiến và công khai quy 
trình KCB ngay từ khoa 
Khám, rút ngắn thời gian chờ 
đợi của NB. 
 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 

Triển khai cửa đăng k{ khám 
bệnh ưu tiên (có danh mục 
các đối tượng ưu tiên) đã 
làm tăng sự hài lòng. 

- Nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. 
- Nơi vệ sinh tay cho NB và TNNB 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
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Trang bị sơ đồ BV, các biển báo, hướng dẫn cho BN. 
 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 

Trang bị các góc truyền thông, thông 
tin y tế, giáo dục sức khỏe 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
Cung cấp đầy đủ nước uống và các vật 
dụng cá nhân trong quá trình điều trị. 
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Có dải phân cách cứng, đảm bảo tính 
công bằng, trật tự. 
Cung cấp đầy đủ ghế ngồi, tại các PK và 
khu CLS. 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 
Cung cấp các nhu cầu thiết yếu của NB và TNNB 

  - BV tổ chức thành công Hội thi tay nghề giỏi cho BS, DS trẻ giỏi lần thứ II vào 
ngày 23-24/5/2018.  
  - Tổ chức thành công Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh giỏi bằng hình thức “Rung 
chuông vàng” vào 12/5/2018  

HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN Y TẾ  



192   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN

AN TOÀN NGƯỜI BỆNH 
Thực hiện tiêm an toàn: Xe tiêm gọn gàng, sạch, 

đẹp có đủ túi, thùng để phân loại chất thải 
Tăng cường công tác ATNB: thực hiện vòng đeo tay 
để nhận diện NB, thực hiện tốt bảng kiểm ATPT. 

- Triển khai phòng chống té ngã trong BV. 
- Triển khai hệ thống báo cáo và xử l{ Sự cố y khoa. 
   (Chưa hoạt động hiệu quả) 

AN TOÀN NGƯỜI BỆNH 
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KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 
Khu vực lưu giữ chất thải và hệ thống xử 

l{ chất thải 
Cải tiến chất lượng khử khuẩn, tiệt khuẩn 

- K{ kết chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) giữa BV Từ Dũ TP. HCM và BV cho 
khoa Phụ Sản.  

- Chuyển giao kỹ thuật PT di tật tiết niệu phức tạp ở trẻ em từ BV Nhi Đồng I TP. HCM. 
- Chuyển giao kỹ thuật PT dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa từ BV Nhi Đồng II TP. HCM. 
- Tiếp tục triển khai đề án BV vệ tinh của BV Thống Nhất và BV Ung Bướu TP. HCM. 
- Mời các BS đầu ngành ở BV Hà Nội, TP HCM tổ chức Hội thảo KH, hỗ trợ chuyên môn cho đội 

ngũ bác sĩ tại BV. 

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT, PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN 
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Thực hiện tốt trực 24/24 đường dây nóng BV và duy trì hiệu quả hòm thư góp {: 
- Tiếp nhận 113 TH gọi đến đường dây nóng. Trong đó đường dây nóng của Bộ Y tế (37 TH) 
và BV (76 TH). 
- Tiếp nhận 126 thư góp {. Trong đó có 85 thư cảm ơn, 28 thư góp {, 13 thư vừa cảm ơn 
vừa góp {.  
Giải quyết kịp thời các phản ánh, góp { của NB và TNNB 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG, HỘP THƯ GÓP [ 

- Thành lập P. CTXH: đã tổ chức 03 đợt “Chia sẻ yêu thương” cho 300 BN có hoàn cảnh khó 
khăn, bệnh nặng nguy kịch.  
- Vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện tổ chức phát 13.245 phần quà và 365.500.000 đ 
cho BN nghèo, nguy kịch. 
- Tổ chức ngày 1/6, Tết Trung thu cho các bệnh nhi với 520 phần quà và 52.000.000 đ. 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 
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- Duy trì và tăng cường tư vấn, GDSK cho NB đến khám và điều trị tại BV. 
- Nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức và tạo môi trường làm việc tích cực cho 
nhân viên y tế. 

TƯ VẤN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

- Triển khai phiếu “Phiếu tóm tắt thông tin điều trị” cho NB tại các khoa LS giúp NB 
theo dõi và cùng tham gia vào quá trình điều trị. 

THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ 
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- Kiểm tra theo bảng kiểm việc thực hiện các tiêu chí CL tại tất cả các 
khoa, phòng nhằm đạt kế hoạch CTCL đã đề ra.  

KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

- Bệnh viện đã duy trì hoạt động của 04 tổ kiểm 
tra, giám sát ở khối nội và ngoại về việc thực hiện 
quy chế chuyên môn, bình bệnh án, kê đơn thuốc, 
chẩn đoán và điều trị theo phác đồ mà Bệnh viện 
đã xây dựng,…giúp hạn chế vượt trần, vượt quỹ 
BHYT tại BV. 

- Phòng TCCB, KHTH, QLCL, ĐD định kz và đột xuất 
giám sát việc thực hiện giao tiếp, ứng xử, giờ giấc 
làm việc của nhân viên BV trong K-CB tại các 
phòng khám nhằm đáp ứng sự hài lòng của NB. 

- Duy trì khảo sát { kiến của NVYT và { kiến của NB/TNNB theo mẫu khảo sát 
của Bộ Y tế nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NVYT về môi trường làm 
việc và nguyện vọng hợp l{ của NB/TNNB để có biện pháp CTCL phù hợp. 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, NVYT 
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Trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ cấp cứu bệnh nhân. 
-Tâm l{ tiếp xúc của nhân viên y tế được cải thiện trong phục vụ bệnh nhân. 
- Bệnh nhân được tôn trọng, được tư vấn đầy đủ khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện. 

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 

TRIỂN KHAI VÀ DUY TRÌ 5S 
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SỞ Y TẾ TIỀN GIANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT  
SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI, NGOẠI TRÚ & 

NHÂN VIÊN Y TẾ 
Từ ngày 01/02/2018 – 31/8/2018 
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PHẦN A  
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG  

NGƯỜI BỆNH 

PHƯƠNG PHÁP & THỜI GIAN 
Thời gian, địa điểm: 
• Thực hiện từ ngày: 01/02/2018 → 31/8/2018. 
• Địa điểm: tại các khoa LS & K.KB, Dược (Phát thuốc BHYT), các khu CLS. 
• Thực hiện khảo sát: nhân viên Phòng QLCL + ĐD Trưởng các khoa. 
• Tổng số phiếu khảo sát: 1493. 
 

Phương pháp: 
• Khảo sát/phỏng vấn ngẫu nhiên NB/người nhà đến khám &  tại BV theo bộ câu 

hỏi của BYT. 
 

Đối tượng khảo sát & cỡ mẫu: 
• Nội trú:    650 NB trên 15 tuổi (khả năng giao tiếp tốt) đang  tại các khoa LS.  

                  Thời gian nằm viện tối thiểu là 3 ngày. 
• Ngoại trú: 843 NB đang chờ hoặc đã hoàn thành việc khám bệnh. 
 

Phần mềm xử l{: SPSS 16.0  & Excel 2007. 
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THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC  

Nội 
trú 
(n = 
650) 
44% 

Ngoạ
i trú 
(n = 
843) 
56% 

N = 1493 

Na
m (n 

= 
681) 
46% 

Nữ 
(n = 
812) 
54% 

N = 1493 

TỶ LỆ  NB NỘI TRÚ &  
NGOẠI TRÚ 

GIỚI TÍNH 

15 - 
35 

tuổi (n 
= 360) 
24% 36 - 

65 
tuổi (n 
= 991) 
66% 

66 - 
84 

tuổi (n 
= 142) 
11% 

N = 1493 

Có (n 
= 

1396) 
93% 

Khôn
g (n = 

97) 
7% 

N = 1493 

TỶ LỆ ĐỘ TUỔI TỶ LỆ NB SỬ DỤNG 
BHYT 

Nội trú: 
• Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong BV rõ ràng, dễ hiểu, 

dễ tìm. 
• Thời gian vào thăm NB được thông báo rõ ràng. 
• Các lối đi trong BV, hành lang bằng phẳng, dễ đi. 
• NB hỏi và gọi được NVYT khi cần thiết. 
• Được công khai và cập nhật thông tin về dùng thuốc và chi phí điều trị. 
• BS, ĐD có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. 
• Nhân viên phục vụ (hộ l{, bảo vệ, kế toán…) có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. 
• Được NVYT tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ. 
• BS, ĐD hợp tác tốt và xử l{ công việc thành thạo, kịp thời. 
• NVYT không có biểu hiện gợi { bồi dưỡng. 
• Cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất lượng. 
• Kết quả điều trị đáp ứng được nguyện vọng. 

KHÍA CẠNH NGƯỜI BỆNH HÀI LÒNG  
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Ngoại trú: 
• Các biển báo, chỉ dẫn đường đến BV rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm. 
• Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong BV rõ ràng, dễ 

hiểu, dễ tìm. 
• Các lối đi trong BV, hành lang bằng phẳng, dễ đi. 
• NVYT tiếp đón, hướng dẫn NB làm các thủ tục niềm nở, tận tình. 
• Có phòng/sảnh chờ khám sạch sẽ, thoáng mát. 
• Phòng chờ có ti-vi, tranh ảnh, tờ rơi, nước uống. 
• Môi trường trong khuôn viên BV xanh, sạch, đẹp. 
• NVYT, nhân viên phục vụ có lời nói, thái độ, giao tiếp đúng mực. 
• Được NVYT tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ. 
• Năng lực chuyên môn của BS, ĐD đáp ứng mong đợi. 
• Kết quả khám bệnh đáp ứng được nguyện vọng. 

KHÍA CẠNH NGƯỜI BỆNH HÀI LÒNG  

Nội trú: 
• Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt. 
• Được bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp, yên tâm khi nằm 

viện. 
• Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh. 

Ngoại trú: 
• Thời gian chờ đợi làm thủ tục đăng k{ khám. 
• Thời gian chờ nhận KQ xét nghiệm, chiếu chụp. 
• Nhà vệ sinh thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt. 
• Khu khám bệnh bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp cho người dân. 

VẤN ĐỀ NGƯỜI BỆNH ÍT  HÀI LÒNG  
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Stt Khoa [ kiến đóng góp Nguyên nhân Giải pháp cải tiến 

1 Nội TK Tăng cường lực 
lượng Bảo vệ về đêm 
đề phòng trộm cắp 
gây hoang mang cho 
NB. 

Còn bán hàng rong, vé số 
và trộm cắp trong các 
buồng bệnh. 

- Khoa đã trang bị cửa rào có khóa nhằm hạn 
chế người ra vào. 
- Họp Hội đồng NB: nhắc nhở NB & NN nâng 
cao cảnh giác, không mua hàng rong. 
- Tổ Bảo vệ tăng cường tuần tra, giám sát. 

2 Nội TM Khen ngợi các Y, BS 
phục vụ và chăm sóc 
NB rất tốt. 

Nhân viên thực hiện tốt 
việc đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ làm hài 
lòng NB. 

- Khoa tiếp tục duy trì và phát huy. 

3 Chấn thương 
– Chỉnh hình 

NB muốn được BS tư 
vấn về tình trạng 
bệnh, nhưng chưa 
kịp thời trao đổi vì 
thời gian BS đến 
thăm khám nhanh. 

Do NB đông, BS phải thăm 
khám nhanh nhằm đưa ra 
biện pháp kịp thời và thực 
hiện thuốc đúng giờ cho 
tất cả NB. 

Họp Hội đồng NB: ĐD trưởng khoa giải thích 
về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị với 
NB/NN trực tiếp chăm sóc để họ cùng tham 
gia điều trị. 

[ KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ  

[ KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ  

 

Stt Khoa [ kiến đóng góp Nguyên nhân Giải pháp cải tiến 

4 Khoa Khám Tập thể nhân viên phục vụ NB 
rất tốt. 

Nhân viên khoa thực hiện tốt 
việc đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ làm hài lòng NB. 

Khoa tiếp tục duy trì và phát 
huy. 

5 Xét nghiệm Đề nghị gắn quạt trần ở giữa cho 
thông thoáng, mát đều. 

Khu vực hành lang chờ kết 
quả XN nóng bức. 

Hiện tại, khoa đã trang bị 02 
máy quạt công nghiệp lớn đặt 
trước hành lang phục vụ NB. 

6 Phục hồi chức 
năng 

- Xin trang bị thêm máy tập kéo 
lưng. 
- Xin trang bị thêm máy siêu âm. 

- Do NB đến tập đông, thời 
gian đợi lâu. 

- Khoa đã có kế hoạch mua 
sắm gửi Phòng Trang thiết bị 
để trình BGĐ phê duyệt. 

7 TMH Nhà vệ sinh cho NB cần được 
dọn dẹp sạch sẽ hơn. 

NVS dơ, do: 
- NB/NN sử dụng nhiều, nhân 
viên vệ sinh chưa lau dọn kịp 
thời. 
- Ý thức giữ vệ sinh chung kém 
của một số NB/NN. 

- ĐD trưởng khoa phối hợp 
Kiểm soát nhiễm khuẩn giám 
sát nhân viên vệ sinh, đôn đốc 
tăng cường quét dọn, giữ NVS 
sạch sẽ. 
- Họp Hội đồng NB: khoa nhắc 
nhở NB/NN phải có { thức giữ 
gìn vệ sinh chung. 
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ICU Đông Y Nhi ICU
Nhi Nhiễm Nội A Nội TK Nội tiết Nội 

TM Nội B CT-CH Ngoại 
TQ RHM TMH Ngoại 

TK 
Ung 
bướu 

PT-
GMHS Khám Dược CĐHA XN PHCN

Hài lòng 95.0% 94.6% 95.5% 98.1% 93.8% 94.8% 95.0% 95.7% 92.2% 84.3% 86.5% 92.8% 90.6% 91.3% 89.0% 95.3% 93.3% 87.5% 89.8% 84.9% 91.7% 95.2%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

SO SÁNH KẾT QUẢ KSHLNB GIỮA CÁC KHOA 

PHẦN B  
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NHÂN VIÊN Y 

TẾ 
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Thời gian, địa điểm: 
• Thực hiện từ ngày: 01/02/2018 → 31/8/2018. 
• Địa điểm: tại các khoa/phòng trong BV. 
• Thực hiện khảo sát: nhân viên Phòng QLCL + Phòng TCCB và ĐD Trưởng các khoa. 
• Tổng số phiếu khảo sát: 596. 
 

Phương pháp: 
• Khảo sát/phỏng vấn ngẫu nhiên NVYT đang công tác tại BV theo bộ câu hỏi của 

BYT. 
 

Đối tượng khảo sát & cỡ mẫu: 
• Khảo sát/phỏng vấn ngẫu nhiên: 596 NVYT đang công tác tại BV. 
 

Phần mềm xử l{: SPSS 16.0  & Excel 2007. 

PHƯƠNG PHÁP & THỜI GIAN 

THÔNG TIN NHÂN KHẨU HỌC  
TỶ LỆ  ĐỘ TUỔI NVYT GIỚI TÍNH CHUYÊN MÔN  

SỐ NĂM CÔNG TÁC 
TẠI BV  

23 - 35 
tuổi 
51% 

36 - 48 
tuổi 
30% 

49 - 57 
tuổi 
20% 

N = 596 

Nam 
33% 

Nữ 
67% 

N = 596 

1 - 10 
năm 
52% 

11 - 20 
năm 
28% 

21 - 30 
năm 
14% 

31 - 39 
năm 
6% 

N = 596 
Bác 
sỹ 

15% 

Điều 
dưỡn

g 
67% 

KTV 
6% 

Khác 
12% 

N = 596 
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Hài lòng 
60% 

Không hài lòng 
1% 

Bình thường 
39% 

TỶ LỆ HÀI LÒNG CHUNG CỦA NVYT 

SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC  

53.4% 

50.5% 

57.9% 

63.1% 

52.9% 

48.3% 

44.0% 

42.0% 

46.1% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

A1. Phòng làm việc khang trang, sạch sẽ, thoáng mát 

A2. Trang thiết bị văn phòng, bàn ghế làm việc… đầy đủ; các thiết bị cũ, lạc hậu được thay 
thế kịp thời 

A3. Có bố trí phòng trực cho NVYT 

A4. Phân chia thời gian trực và làm việc ngoài giờ hành chính hợp lý 

A5. Các trang bị bảo hộ cho NVYT (quần áo, khẩu trang, găng tay…) đầy đủ, không bị cũ, 
nhàu nát, không bị hạn chế sử dụng 

A6. Môi trường học tập tạo điều kiện cho NVYT cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ: thư 
viện, phòng đọc, tra cứu thông tin, truy cập internet… 

A7. Môi trường làm việc bảo đảm an toàn cho NVYT 

A8. BV bảo đảm an ninh, trật tự cho NVYT làm việc 

A9. NB & NN có thái độ tôn trọng, hợp tác với NVYT trong quá trình điều trị 
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• Lãnh đạo có năng lực xử l{, điều hành, giải quyết công việc hiệu 
quả. 

• Lãnh đạo phân công công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo 
của nhân viên. 

• Lãnh đạo quan tâm, tôn trọng, đối xử bình đẳng với các NVYT. 
• Đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong công việc. 
• Tự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc tại BV. 

KHÍA CẠNH NVYT HÀI LÒNG  

Stt Vấn đề tồn tại Giải pháp cải tiến 

1 A7. Môi trường làm việc bảo 
đảm an toàn cho NVYT 

- Mỗi khoa/phòng trang bị hệ thống cửa chắc chắn nhằm kiểm soát, hạn chế NB/NN hoặc 
người lạ ra vào tự do. 
- Bảo đảm lực lượng Bảo vệ luôn thường trực và can thiệp kịp thời các vụ việc hành hung, gây 
rối hoặc đập phá tài sản, đồ đạc của NB/NN hoặc NVYT. 
- Cung cấp đầy đủ trang phục bảo hộ lao động liên quan đến an toàn và không bị hạn chế sử 
dụng cho NVYT. 
- Tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức tốt công tác bảo hộ lao động, phòng chống bệnh nghề 
nghiệp. 
- NVYT được cập nhật các thông tin mới hoặc tập huấn về vệ sinh an toàn lao động; lưu { 
phòng tránh các tình huống, vấn đề mới phát sinh như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm… 

2 A8. BV bảo đảm an ninh, trật tự 
cho NVYT làm việc 

3 A9. NB/NN có thái độ tôn trọng, 
hợp tác với NVYT trong quá trình 
điều trị 

Họp Hội đồng NB: ĐD Trưởng khoa thông báo các nội quy BV, khoa/phòng và giải thích rõ cho 
NB/NN hiểu rằng phải tôn trọng, hợp tác với NVYT; như thế sẽ đạt được hiệu quả điều trị cao, 
NB nhanh hồi phục. 

4 C6. Chế độ phụ cấp nghề và độc 
hại xứng đáng so với cống hiến 

- BV đã xây dựng các quy định và triển khai các hình thức thi đua, khen thưởng, động viên, 
khuyến khích NVYT thực hiện tốt công việc. 
- Thực hiện khen thưởng, bổ nhiệm công bằng cho đúng các đối tượng hoạt động thực sự tích 
cực, hiệu quả. 
- Xây dựng các tiêu chí cụ thể xét nâng lương trước hạn cho những NVYT tiêu biểu, có nhiều 
thành tích và cống hiến. 

5 C8. Cách phân chia thu nhập 
tăng thêm công bằng, khuyến 
khích NVYT làm việc tích cực 

VẤN ĐỀ NVYT ÍT HÀI LÒNG  
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Trước kia Hiện nay 

Cải tiến quy trình KCB → 
rút ngắn thời gian chờ 
đợi của NB/NN 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CẢI TIẾN  

Quầy phát số và khu  
tiếp nhận bệnh 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CẢI TIẾN  

Đơn vị chăm sóc khách hàng,  
hỗ trợ NB đến khám & điều trị 
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Trang bị máy nước uống nóng, 
 lạnh: phục vụ NB/NN Nhà vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CẢI TIẾN  

Khu vui chơi, giải trí 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CẢI TIẾN  

Truyền thông – Giáo dục sức khỏe 
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Hoạt động 5S 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CẢI TIẾN  

Hệ thống cửa chắc chắn tại các khoa lâm sàng  
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BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TPHCM 
 

BÁO CÁO  
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KCB 
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Khắc phục mảng sơn tường cũ 

Quản l{ việc trả kết quả xét nghiệm bằng máy 
quét code 
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Nâng chiều cao lan can đảm bảo an toàn 
 

Lắp thêm các quầy tiếp nhận, thu ngân 
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Lắp thêm tay vịn trong toilet và hành 
làng  

Thay các dãy ghế chờ cũ bằng ghế inox mới và tăng 
ghế chờ  
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Bố trí nhà chờ tin cho thân nhân các bệnh nhân nặng 
nằm hồi sức lâu ngày 

Triển khai các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại 

Siêu âm ARFI CT scan 
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Tăng cường mảng xanh cho bệnh viện, thực hiện đậu xe đúng 
nơi quy định 

Trước Sau 

Lắp thang máy mới tại 
khu vực điều trị nội trú 

Lắp đặt bàn ghi chép tại 
khu vực tiếp nhận 
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Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng 
Nhân viên thực hiện khảo sát sự hài lòng người bệnh 

  

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN  
CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT 

LƯỢNG 
DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI 
LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y 

TẾ 
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Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng 
Nhân viên thực hiện khảo sát sự hài lòng người bệnh 

  

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN  
CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT 

LƯỢNG 
DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI 
LÒNG NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y 

TẾ 
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Hoạt động khảo sát 
hài lòng 
định kz 

NVYT 

Ngoại 
trú 

Nội 
trú 

1 lần/năm 
1038 nhân viên 

3 tháng/lần 
Đợt 1: 200 khách hàng 
Đợt 2: 206 khách hàng 
Đợt 3: 330 khách hàng 

3 tháng/lần 
Đợt 1: 301 khách hàng 
Đợt 2: 302 khách hàng 
Đợt 3: 300 khách hàng 

Sự cần thiết duy trì, đa dạng kênh 
tiếp nhận phản hồi 

Ưu nhược điểm của 5 kênh tiếp nhận phản 
hồi chính: 
1. Đường dây nóng Bộ Y tế 
2. Đường dây nóng Bệnh viện 
3. Hộp thư góp { 
4. Sổ góp { 
5. Ghi nhận trực tiếp 

 
 
 Ứng dụng SWOT để xác định nên duy trì hoặc định hướng lại 

kênh tiếp nhận nào, cũng như cần đưa ra sáng kiến gì cần thiết để giúp 
kiện toàn các kênh tiếp nhận. 
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1. Sổ tay góp ý và đơn thư: chia sẻ sâu lắng và lời cảm ơn. 

2.  Ghi nhận trực tiếp: Nhanh chóng, giải quyết “nóng”. 

Lưu {: Kỹ năng giao tiếp khách hàng 

3. Đường dây nóng bệnh viện: Nhanh chóng  

4. Đường dây nóng Bộ Y tế: Không thể xử l{ nhanh vấn đề của người 

bệnh. 

 
Như vậy… 

Lấy { kiến 
nhanh 

Hỗ trợ kịp 
thời 

Nâng cao 
sự hài lòng 

Live chat 24/24 
 

 Trả lời thắc mắc 
về dịch vụ, thủ tục 

 Tìm hiểu nhu cầu 
khách hàng 

 Hỗ trợ đặt hẹn 
trực tuyến 
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KI-ỐT KHẢO SÁT 
[ KIẾN KHÔNG HÀI LÒNG 

Thời gian chờ đăng k{ khám bệnh, chờ xét 

nghiệm lâu 

Nhà vệ sinh chưa tốt 

Cơ sở vật chất chưa đủ: máy lạnh, máy nước 

nóng… 

Hộ l{ chưa phục vụ chu đáo 
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??? Nguyên nhân Giải pháp 

Màn hình gọi số thứ tự 
vào phòng khám 

Màn hình điều phối 
cấp số thứ tự tập trung 

Giảm thời gian chờ, thời gian di chuyển 

Một số thứ tự duy nhất cho quy trình khám bệnh Theo dõi, điều tiết, tránh quá tải cục 
bộ 
Hạn chế “cò” số thứ tự, đảm bảo an ninh 
trật tự 
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Tại khoa Niệu A… 

Tại khoa Nội tổng hợp… 



   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN   223

Tại khoa Nội tổng hợp… 

POSTER 
CẢI TIẾN 

CHẤT 
LƯỢNG 
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MÔ HÌNH CHĂM SÓC TOÀN DIỆN TẠI KHOA 
HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC 

Đảm bảo môi trường vô khuẩn, hạn chế 
lây nhiễm chéo 

NB được NVYT chăm sóc toàn diện: ăn 
uống, tắm gội, tập VLTL... 

NB hồi phục nhanh, người nhà yên 
tâm, hài lòng 

SỞ Y TẾ TP. HCM 
công nhận 

ĐIỂM SÁNG VỀ 
CẢI TIẾN CHẤT 

LƯỢNG 

12 1 bệnh viện có điểm trung bình 
trên 4.0 của Tp.HCM năm 2018 trong  

12 
Xếp thứ 

trên  102 bệnh viện được SYT  
TP.HCM đánh giá 

[VALUE] [VALUE] [VALUE] 
[VALUE] 

1

2

3

4

5

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Điểm TB kết quả kiểm tra bệnh viện 
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Phòng Quản l{ chất lượng 
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PHẦN 1 - KHẢO SÁT HÀI LÒNG NVYT 
 Trong năm 2018, phòng Quản l{ chất lượng đã nhận 2915 
phiếu khảo sát hài lòng nhân viên y tế của 30 khoa phòng trong 
Bệnh viện theo mẫu phiếu của Bộ Y tế. 

 Thời gian Số phiếu khảo sát 

Qu{ 1/2018 730 

Qu{ 2/2018 724 

Qu{ 3/2018 738 

Qu{ 4/2018 723 

Tổng cộng 2915 

Điểm khảo sát hài lòng nhân viên y tế  
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Nội dung 
Quý 

4/2017  
Quý 

1/2018 
Quý 

2/2018 
Quý 

3/2018 
Quý 

4/2018 

Môi trường làm việc 4,32 4,37 4,40 4,34 4,40 

Lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp 4,38 4,56 4,49 4,42 4,49 

Quy chế nội bộ, tiền lương, phúc 
lợi 4,37 4,46 4,48 4,23 4,47 

Công việc, cơ hội học tập và thăng 
tiến 4,35 4,32 4,44 4,38 4,46 

Hài lòng chung về bệnh viện 4,48 4,55 4,56 4,50 4,57 
Điểm trung bình 4,38 4,46 4,47 4,41 4,48 

Bảng điểm hài lòng NVYT ở các nội dung khảo sát 

Biểu đồ điểm hài lòng NVYT ở các nội dung 

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

Quý 1/2018 Quý 2/2018 Quý 3/2018 Quý 4/2018

Môi trường làm việc 

Lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp 

Quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi 

Công việc, cơ hội học tập, thăng 
tiến 

Hài lòng chung về bệnh viện 
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HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHO NVYT 
Cải tiến môi 
trường làm việc: 
đo quan trắc môi 
trường để kiểm 
tra điều kiện môi 
trường làm việc, 
bổ sung thêm đèn 
chiếu sáng nơi làm 
việc 

Tổ chức họp đối thoại giữa Ban Giám đốc với 
viên chức, người lao động trong qu{ 4/2018 

Ban Giám đốc tổ chức họp với các khoa 
có điểm hài lòng NVYT thấp: 
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Khoa Xét nghiệm: bố trí thêm phòng 
nghỉ cho nhân viên 
Trước can thiệp: 

Sau can thiệp: 

Hiệu quả đạt được: 
Điểm hài lòng về môi trường làm việc 

Khoa Xét 
nghiệm 

Quý 1/2018 Quý 2/2018 Quý 3/2018 Quý 4/2018 

3.82 3.67 3.87 4.11 

Tạo dựng văn hóa an toàn người bệnh 
• Huấn luyện, giảng dạy 
• Giao ban ATNB từng khoa 
• Dạy giao tiếp ứng xử cho lãnh đạo, quản lý, nhân viên 

(1)Thay đổi nhận thức 

• Báo cáo sự cố, phân tích và giải quyết nguyên nhân gốc 
• Cải tiến: sáng kiến và đề án 
• Khen thưởng 

(2) Khuyến khích  

• Báo cáo online 
• Báo cáo qua phần mềm cài đặt trên điện thoại (3) Lập thêm nhiều kênh báo 

cáo 

• Kiểm tra hàng tuần 
• Giám sát qua chỉ số chất lượng (4) Kiểm tra giám sát 

• Tuyển dụng thêm nhân sự 
• Trang bị thêm máy móc hiện đại 
• Xây dựng tòa nhà mới 

(5) Đầu tư nguồn lực 
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PHẦN 2- KHẢO SÁT HLNB  
1. Khảo sát qua phiếu giấy tự điền: 
 Trong năm 2018, phòng QLCL đã thực hiện khảo sát hài lòng 
người bệnh theo mẫu phiếu của Bộ Y tế hàng qu{. 

 Hình thức khảo sát: Khảo sát chéo giữa các khoa 

Loại phiếu Đối 
tượng 

Số 
phiếu Điểm TB Tỷ lệ HL 

chung 

Mẫu phiếu  
của Bộ Y tế 

Nội trú 847 4.65/5 98% 

Ngoại trú 822 4.33/5 92% 

STT Nội dung khảo sát hài lòng nội trú Qu{ 

I/18 

Qu{ 

II/18 

Qu{ 

III/18 

1 Khả năng tiếp cận 4.53 4.67 4.61 

2 Sự minh bạch thông tin, thủ tục KCB 4.55 4.75 4.63 

3 Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 4.54 4.69 4.62 

4 Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn 4.61 4.80 4.72 

5 Kết quả cung cấp dịch vụ 4.59 4.76 4.69 

Điểm trung bình 4.56 4.73 4.65 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HLNB NỘI TRÚ   
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Điểm trung bình hài lòng ngoại trú 
Qu{ 

1/2018 
Qu{ 

2/2018 
Qu{ 

3/2018 

Khả năng tiếp cận 4.41 4.28 4.24 

Sự minh bạch thông tin và thủ tục KCB 4.40 4.29 4.17 

Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ 4.34 4.36 4.18 

Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của NVYT 4.50 4.45 4.28 

Kết quả cung cấp dịch vụ 4.45 4.38 4.25 

Trung bình 4.42 4.35 4.22 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HLNB NGOẠI TRÚ   

Khảo sát qua kiosk không hài lòng người bệnh của Sở Y tế 
STT Nội dung câu hỏi Qu{ 1/2018 Qu{ 2/2018 Qu{ 3/2018 Qu{ 4/2018 Tổng 

1 Thời gian chờ làm xét nghiệm, siêu âm, chụp phim 38 63 59 23 183 

2 Nhà vệ sinh phục vụ người bệnh của bệnh viện 33 66 60 21 180 

3 Khâu làm thủ tục đăng k{ khám 32 64 52 27 175 

4 Thái độ ứng xử, giao tiếp của nhân viên 33 56 41 19 149 

5 Cách hỏi bệnh và thăm khám của bác sĩ 32 50 44 18 144 

6 Chổ ngồi chờ khám, chờ xét nghiệm 26 41 41 20 128 

7 Dịch vụ giữ xe khi đến bệnh viện khám bệnh 20 49 45 14 128 

8 Khâu mua thuốc, cấp phát thuốc bảo hiểm y tế 31 39 29 22 121 

9 Khâu thanh toán chi phí khám chữa bệnh 26 46 25 11 108 

10 Chăm sóc người bệnh của điều dưỡng 26 40 28 13 107 

11 Công khai giá các dịch vụ trong bệnh viện 20 35 30 11 96 

12 Thông tin, hướng dẫn cho người bệnh 20 30 32 9 91 

13 Khâu làm thủ tục khám bảo hiểm y tế 20 37 21 11 89 

14 An ninh, trật tự bệnh viện 19 20 27 8 74 

15 Các dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh 18 25 25 5 73 

  Tổng 394 661 559 232 1846 
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Đề án “Triển khai dịch vụ cung cấp thông tin người bệnh đang nằm cách 
ly tại Phòng sanh và Phòng mổ qua tin nhắn SMS” 

   90% tỷ lệ thời gian tin nhắn được gửi đến 
khách hàng trong vòng 5 phút  

(khi Hsoft đổi trạng thái) 

≥ 80% khách hàng hài lòng 

95% tỷ lệ tin nhắn được gửi đến khách hàng 
có nội dung chính xác  

KẾT QUẢ 

94% 

99% 

87% [VALUE] 

6.1 
6.8 Hài lòng Tạm chấp nhận 

Không hài lòng

Tin nhắn SMS 

Triển khai đề án Cải tiến chất lượng hoạt động  
chăm sóc khách hàng tại bệnh viện Hùng Vương năm 2018   

 Khảo sát nhu cầu của người bệnh về những thông 
tin cần thiết cần cung cấp  

Xây dựng Quy trình hoạt động Chăm sóc khách 
hàng tại khu nhận sanh và chờ sanh  

Bố trí nhân sự tại khu vực nhận sanh và khu vực 
chờ sanh 

Tập huấn nhân viên chăm sóc khách hàng  

Thiết kế mẫu thông tin cung cấp cho khách hàng 
tại khu vực nhận sanh và chờ sanh 

Mục tiêu  
90% khách hàng là sản phụ/ 
người nhà sản phụ có chỉ 
định nhập viện không có 
nguy cơ được hỗ trợ, hướng 
dẫn, cung cấp thông tin về 
thủ tục hành chính, chi phí và 
những thắc mắc liên quan 
đến chuẩn bị trước khi sanh 
tại khu vực nhận sanh và chờ 
sanh trong giờ hành chính.  
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Các hoạt động cải tiến HLNB ngoại trú 
 

 
 Cải tiến khâu đăng k{ khám bệnh: 

Kiosk lấy số thứ tự tự động cho bệnh 
nhân tái khám 

Cải tiến nhà vệ sinh phục vụ người bệnh: 
Cung cấp đầy đủ giấy vệ sinh, xà phòng, tạo mảng xanh 
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Xây dựng bảng kiểm giám sát nhà vệ sinh 

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT NHÀ VỆ SINH TẠI KHOA… 

Ngày giờ giám sát: 

Người giám sát: 

STT Nội dung Có Không Ghi chú 

1 Sàn nhà sạch sẽ    

2 Sàn nhà khô ráo    

3 Bồn cầu sạch sẽ    

4 Bồn rửa tay sạch sẽ    

5 Xà phòng rửa tay đầy đủ    

6 Thùng rác đầy đủ    

7 Thu gom rác kịp thời    

8 Nhà VS có mùi hôi    

9 Giấy vệ sinh đầy đủ    

10 Nhân viên VS có mặt thường xuyên    

 

Đổi mới phong cách, thái độ giao tiếp của nhân viên: 

Mời 
chuyên 

gia huấn 
luyện kỹ 
năng 

giao tiếp 
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Cải tiến khâu chi phí khám chữa bệnh và trải nghiệm của NB  
Triển khai thẻ khám bệnh đa năng tích hợp với thẻ ATM của ngân hàng từ tháng 4/2018 giúp thanh 
toán chi phí khám bệnh nhanh chóng, không cần quay lại quầy để được hoàn tiền dư sau khi khám 
như trước đây 

Xây dựng phần mềm khảo sát với bộ câu hỏi chi tiết cho từng khu vực, chỉ rõ chi tiết vấn đề tồn tại 
để hoạt động cải tiến thiết thực và sâu sát hơn 
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BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG 

BÁO CÁO  
CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA 
BỆNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

NGƯỜI BỆNH, NHÂN VIÊN Y TẾ 
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NỘI DUNG 
 Từ kết quả khảo sát thực tế tại Bệnh viên Nguyễn Tri Phương tình trạng 

bị phản ánh nhiều nhất: 
 1. Nhà vệ sinh công cộng phục vụ người bệnh. 
 2. Khâu mua, cấp phát thuốc BHYT. 
 3. Thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế. 
 4. Khâu thủ tục đăng k{ khám. 
 Nhận được sự phản ánh từ phía người bệnh, bệnh viện đã có những 

giải pháp, sáng kiến cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát nhằm 
khắc phục kịp thời những bất cập khi cung cấp dịch vụ khám chữa 
bệnh hướng đến sự hài lòng cho người bệnh. 

TRIỂN KHAI CAN THIỆP  
 1. Nhà vệ sinh phục vụ người bệnh: 
 Nguyên nhân của không hài lòng: Nhà vệ sinh đã qua nhiều năm cũ, 

cơ sở vật chất xuống cấp dẫn đến có mùi khó chịu không được sạch 
sẽ. 

 Hoạt động cải tiến: Bệnh viện khảo sát xây mới thêm nhà vệ sinh ngay 
khu vực thuận tiện cho người bệnh đồng thời sửa chữa lại các nhà vệ 
sinh đã xuống cấp nhằm nâng cao sự hài lòng cho người bệnh. 
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HÌNH ẢNH CẢI TIẾN, XÂY THÊM MỚI PHỤC VỤ 
NGƯỜI BỆNH 
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2. Khâu mua cấp phát thuốc BHYT: 
 Hoạt động cải tiến:  
 Trước khi can thiệp đưa ra giải pháp cho khâu cấp phát thuốc 

BHYT bị phản ánh nhiều do thời gian chờ và thủ tục phức tạp. 
 Sau khi bệnh viện can thiệp triển khai hệ thống phần mềm 

thông minh mới, toa thuốc trực tiếp từ phòng khám của bác sỹ 
được chuyển thẳng qua khâu cấp phát bệnh nhân chỉ cần ra 
quầy cấp phát thuốc đã được soạn sẵn, bệnh nhân chờ đọc tên 
lên lãnh thuốc, giảm thiểu các thủ tục và thời gian chờ cấp 
phát thuốc BHYT cho người bệnh.  
 

 
 

HÌNH ẢNH CẢI TIẾN KHÂU CẤP PHÁT THUỐC BHYT 
 Thuốc được soạn sẵn theo toa từ phòng khám chuyển qua bằng 

phần mềm thông minh, bệnh nhân chỉ cần đợi đọc tên lấy thuốc. 
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 Cử nhân viên túc trực ngay tại quầy cấp phát thuốc nhằm giải 
đáp các vấn đề thắc mắc của người bệnh 

3. Thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế: 
 Nguyên nhân của không hài lòng: Số lượng bệnh nhân đông, quá tải dẫn đến 

tình trạng cách ứng xử giao tiếp của nhân viên chưa được tốt, chưa tạo được 
cảm giác thân thiện cho người bệnh. 

 Hoạt động cải tiến: Bệnh viện thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn “Giao 
tiếp ứng xử” cho công nhân viên chức đang làm việc tại bệnh viện nhằm nâng 
cao năng lực cảm xúc, thái độ ứng xử chuẩn mực của nhân viên y tế với người 
bệnh. 

4. Khâu thủ tục đăng k{ khám: 
  Nguyên nhân của không hài lòng: Đăng k{ khám phải thông qua nhiều bước 

dẫn đến thời gian làm thủ tục khám cho người bệnh kéo dài. 
 Hoạt động cải tiến: Nhận thấy vấn đề trên bệnh viện đã xây dựng hệ thống 

phần mềm mới nhằm rút ngắn các bước làm thủ tục giúp cải thiện thời gian 
chờ làm thủ tục đăng k{ cho người bệnh. 
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HÌNH ẢNH ÁP DỤNG PHẦN MỀM CHO KHÂU ĐĂNG KÝ KHÁM 
Phần mềm và bảng điện tử thông tin đọc số thứ tự đăng ký khám 

bệnh 
 

Quầy tiếp đón hỗ trợ rút số và hướng dẫn người bệnh  
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NHỮNG LỢI ÍCH CỤ THỂ VÀ HIỆU QUẢ SAU KHI 
CAN THIỆP 
Dựa trên sự khảo sát không hài lòng người bệnh qua máy Kios thì 
số phiếu đánh giá không hài lòng giảm xuống đáng kể qua các khâu 
như: 
1. Nhà vệ sinh công cộng phục vụ người bệnh. 
2. Khâu mua, cấp phát thuốc BHYT. 
3. Thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế. 
4. Khâu thủ tục đăng k{ khám. 
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BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115  
BÁO CÁO 

 HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH, 

NHÂN VIÊN 
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1. HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI 
- Thực hiện khảo sát và tổng hợp số liệu báo cáo sự hài lòng người bệnh (nội trú, 
ngoại trú) và nhân viên y tế trực tuyến của Bộ Y Tế mỗi Quí/lần. 
- Thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh khi ra viện. 
- Thực hiện khảo sát hài lòng trực tuyến ban lãnh đạo, Trưởng các phòng chức 
năng. 
- Thực hiện khảo sát hài lòng qua điện thoại (cung cấp danh sách thông tin người 
bệnh ra viện cho Viện Sáng Kiến Việt Nam phối hợp Bộ Y Tế) khảo sát. 
- Thực hiện khảo sát sự không hài lòng người bệnh qua Kios không hài lòng. 
- Họp Hội đồng người bệnh/ thân nhân người bệnh cấp viện tại khoa mỗi 
tuần/lần, cấp bệnh viện mỗi tháng/lần lấy { kiến không hài 

 

1. HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI 
- Họp Hội đồng người bệnh/ thân nhân người bệnh cấp viện tại khoa mỗi 
tuần/lần, cấp bệnh viện mỗi tháng/lần lấy { kiến không hài lòng của người bệnh 
nội trú. 
- Hộp thư góp {. 
- Website bệnh viện:  
• http://www.benhvien115.com.vn 
• Facebook: https://vi-vn.facebook.com/benhviennhandan115 
- Đơn vị Chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác 
xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, 
chữa bệnh. 
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Ý KIẾN 
• Máy lạnh trong buồng bệnh cũ,hư, (chảy

nước, không mát…).
• Nhà vệ sinh cũ kỹ, xuống cấp, tường nhà vệ

sinh bong tróc, thấm nước, thiếu nhà vệ
sinh công cộng.

GIẢI PHÁP 
• Sửa nâng cấp máy lạnh tại Khu B, thay mới

150 cái tại các khoa Nội Thận – Miễn Dịch
Ghép, Bệnh Nhiệt Đới,..

• Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, xây thêm 1
nhà vệ sinh công cộng Khu A, xây mới nhà
vệ sinh tại các buồng bệnh của các khoa có
nhà vệ sinh xuống cấp.

2. [ KIẾN VÀ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

Ý KIẾN 

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết 
yếu của người bệnh tăng cao, Căng tin 

chưa đáp ứng đủ các nhu yếu phẩm cần 
thiết cho NB.  

Bệnh nhân đông, TNBN ra vào thường  
xuyên , chưa đảm bảo an toàn, an ninh 

trật, phòng ngừa trộm cắp. 

Sơ đồ, biển báo, bảng chỉ dẫn bị mờ, 
khuất… 

Một số khu công cộng trong Bệnh viện 
còn thiếu cây xanh 

GIẢI PHÁP 

Bệnh viện xây thêm “Mini Shop” nhằm 
bổ sung các nhu yếu phẩm  cần thiết 

đáp ứng cho NB/TNNB. 

Bệnh viện lắp toàn bộ các cửa từ tại các 
khoa  trong toàn viện nhằm kiểm soát 

người ra vào, lực lượng bảo vệ tuần tra, 
gác tại các trọng điểm góp phần đảm bảo 

an ninh trật tự.  

Tăng  cường thêm các biển báo tại khu 
công cộng và nhiều bảng biểu, bảng chỉ 

dẫn bị khuất. 

Bệnh viện đã cải tạo những mảng xanh 
như đường nội bộ cổng số 1, đường 

thanh niên, các khu công cộng. 

2. [ KIẾN VÀ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (TT)
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     3. NHỮNG THAY ĐỔI VÀ HÌNH ẢNH SAU CAN THIỆP 
Thay mới máy điều hòa tại các phòng bệnh 

Trước can thiệp  Sau can thiệp  

Nâng cấp nhà vệ sinh, xây mới, sạch, đẹp 
Trước can thiệp  Sau can thiệp  

 

 
Xây thêm 1 nhà vệ sinh công cộng Khu A giải quyết quá tải khi bệnh đông  NB/TNNB không phải 

chờ đợi lâu  
 Trước can thiệp  Sau can thiệp  

     3. NHỮNG THAY ĐỔI VÀ HÌNH ẢNH SAU CAN THIỆP (TT) 

 
 
 
 
 
 

Bệnh viện lắp toàn bộ các cửa từ tại các khoa  trong toàn viện nhằm kiểm soát người ra vào, lực 
lượng bảo vệ tuần tra, gác tại các trọng điểm  góp phần đảm bảo an ninh trật tự 
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Tăng  cường thêm các biển báo tại khu công cộng và nhiều bảng biểu, bảng chỉ dẫn bị 
khuất  giúp NB/TNNB dễ nhìn thấy 

 
 
 
 

Bảng biểu chữ “B” tại Khu B bị khuất 

Trước can thiệp  Sau can thiệp  

     3. NHỮNG THAY ĐỔI VÀ HÌNH ẢNH SAU CAN THIỆP (TT) 

Tăng cường nhiều Bảng biểu,Bảng chỉ dẫn và Không gian xanh tại khu công cộng 

     3. NHỮNG THAY ĐỔI VÀ HÌNH ẢNH SAU CAN THIỆP (TT) 
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    4. NHỮNG LỢI ÍCH CỤ THỂ VÀ HIỆU QUẢ THIẾT THỰC CHO NGƯỜI 
BỆNH 

- Người bệnh thoải mái khi nằm viện với đầy đủ tiện nghi: máy điều 
hòa, nhà vệ sinh mới sạch sẽ, thoáng mát,… 
- Các nhu cầu NB được đáp ứng đầy đủ tại Mini Shop. 
- Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng ngừa trộm cắp cho NB an 
tâm nằm viện với các cửa từ và lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt chẽ. 
- Môi trường Bệnh viện cảnh quan sạch đẹp với nhiều cây xanh đảm 
bảo người bệnh thấy dễ chịu, thân thiện. 
- Tỷ lệ hài lòng NB năm 2018 là 99.25% tăng 0.67 % so với năm 2017 
(98.58%). 
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BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH  
 

BÁO CÁO  
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT HÀI 

LÒNG NGƯỜI BỆNH- NHÂN VIÊN Y TẾ CỦA 
NGƯỜI BỆNH 

 
Năm 2018 
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1 

2 

3 

Quá trình triển khai 1 

2 

3 

CÁC VẤN ĐỀ NGƯỜI BỆNH KHÔNG HL 

1. Chưa được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh. 
2. Chưa được bảo đảm sự riêng tư khi nằm viện như thay quần áo, khám bệnh, đi vệ 

sinh tại giường có rèm che, vách ngăn hoặc nằm riêng. 
3. Buồng bệnh nằm điều trị chưa được khang trang, sạch sẽ. 
4. Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu chưa đầy đủ và 

chất lượng. 
5. Nhà vệ sinh, nhà tắm chưa được thuận tiện, sạch sẽ. 
6. Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong bệnh viện chưa rõ 

ràng, khó tìm. 
7. Các biển báo, chỉ dẫn đường đến bệnh viện chưa rõ ràng, khó tìm. 
8. Các khối nhà, cầu thang, buồng bệnh được đánh số chưa rõ ràng, khó tìm. 
9. Chưa thể tìm hiểu các thông tin và đăng k{ khám qua điện thoại, trang tin điện tử. 

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN 
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TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 

TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH 
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CẢI TẠO BUỒNG BỆNH 

CẢI TẠO NHÀ VỆ SINH 
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TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

THUẬN LỢI 
1. Sự chỉ đạo sát sao của SYT
2. Sự quyết tâm của BGĐ và tập thể nhân viên BV thực hiện hoạt động cải

tiến chất lượng BV
3. Nhân viên tự nguyện thay đổi phong cách, thái độ phục vụ người bệnh

phù hợp với tình hình mới

KHÓ KHĂN 
1. Cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp
2. Thiếu trang thiết bị hiện đại, đồng bộ
3. Nguồn nhân lực hạn chế
4. Tình trạng quá tải
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 CAM KẾT CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 

 TẦM NHÌN 
 
 

Là bệnh viện đa 
khoa hạng đặc biệt, 
giữ vị trí hàng đầu 
trong các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe 
và đào tạo 

 y khoa 

GIÁ TRỊ  
CỐT LÕI 

 
 

An toàn - Hiệu 
quả - Trách 

nhiệm 
 

SỨ MỆNH 
 
 

Mang lại các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe 

và đào tạo  chất 
lượng cao hướng 
tới sự hài lòng của 

người bệnh và 
nhân     viên y tế 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 
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Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP. Hồ Chí Minh 
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Ý kiến từ khách hàng 

Nhu cầu & 
Mong đợi 

Lo lắng về 
phẫu thuật 

Lo lắng liên 
quan đến 

thuốc 

Thời gian chờ 

Giao tiếp, ứng xử, 
thông tin điều trị 

Tiện nghi 
cơ bản 

An ninh,  
trật tự 

Top-10 (2014): 
 

• Giao tiếp, ứng xử 
• Thông tin về điều trị 
• Thời gian chờ khám, CLS 
• Lo lắng về thuốc 
• Lo lắng về phẫu thuật 
• Nằm ghép 
• Nhà vệ sinh 
• An ninh, trật tự, bãi xe 
• Công khai giá dịch vụ 

Mong đợi từ nhân viên 

 Điều kiện làm việc 
 Yếu tố động viên 
 “Sân chơi” nhân viên 
 “Ngoại hình chưa đẹp” 
 Ghi chép nhiều, trùng 

 

 “Người đẹp công sở” 
 Cải tạo phòng làm việc 
 Gương điển hình 
 “Duyên dáng áo dài” 
 Phiếu chăm sóc mới 

Tồn tại Hành động 
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Quyết định cải tiến: đa chiều & lồng ghép 

Chọn 
lựa ưu 
tiên cải 

tiến 

Đánh giá 
chất lượng 

Khuynh 
hướng chỉ số 
chất lượng Kênh khảo 

sát hài lòng 
NB&NV 

Lồng ghép 
Nguồn lực khả thi 
Hệ thống & đặc thù 
Dựa vào bằng chứng  
“Vết dầu loang” 

[1] An toàn phẫu thuật 
 Đã triển khai: từ 2003 
 Tái cấu trúc chương trình: 2012 
 Đổi mới & số hóa: 2018 

Sản phẩm sáng kiến & công 
cụ hỗ trợ cải tiến: 

• Bộ công cụ giám sát 
(ONA/Enketo) + Phân tích 
số liệu (Excel) 

• Ứng dụng số hóa quản l{ 
ATPT + Cơ sở dữ liệu quản 
l{ thời gian thực 
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[2] Thông tin, tư vấn: gắn hài lòng NB với tuân thủ QTKT 
Trực quan hóa hướng dẫn 

[3] An toàn sử dụng thuốc 

Jan 2019 

Tiêu chuẩn hóa hướng dẫn sử dụng thuốc 
Cảnh báo thuốc LASA 

Chương trình 5S tủ thuốc trực 
Cập nhật hướng dẫn pha tiêm & bảo quản. 

Giám sát trên ứng 
dụng ONA/Enketo 

“Offline giám sát 
Online vận hành” 
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[4] Cải tiến phiếu chăm sóc: 3 trong 1 

• “Định lượng hóa” chuẩn đánh giá 
• Kết hợp quy trình theo dõi & cảnh báo sớm 
• Tích hợp: Chức năng sống, chăm sóc, kế 

hoạch chăm sóc 

[5] Giảm thời gian chờ của người bệnh 

 Giảm thời gian chờ truyền máu định kz [SXH] 
 Giảm thời gian chờ XN hóa sinh [XN Sinh Hóa] 
 Giảm thời gian chờ thủ tục ra viện [khoa SXH] 

Nhóm 
“Hướng 
Dương” 

Nhóm  
“XN Sinh Hóa” 

Hệ thống vận chuyển 
mẫu xét nghiệm 
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Hình ảnh cải tiến về thời gian chờ 

¾ người bệnh xuất viện NGAY 
TRONG NGÀY 

Giảm thời gian chờ xét nghiệm 
sinh hóa 

Giảm thời gian chờ  
thủ tục ra viện 

[6] Cải tạo & quản l{ bãi giữ xe 
Bãi giữ xe mới 2 tầng 

 Xây mới bãi xe 2 tầng 
 Quy định bãi xe dành cho 

khách bệnh viện 
 Tăng cường giám sát đối 

tượng gửi xe 
 Làm việc nhà thầu (TNXP) 

tăng cổng phục vụ giờ cao 
điểm 

Cải tiến quản l{ bãi xe 
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[7] Câu chuyện “cái nhà vệ sinh” 

Hưởng ứng phong trào “nhà 
vệ sinh có sao  
của Sở Y tế” Ảnh: Nhà vệ 

sinh khu E 

[8] Hội thi Duyên dáng áo dài công sở 
Thiết kế “Áo dài đặc trưng” mỗi khoa, 
phòng: ảnh áo dài Phòng Chỉ đạo tuyến 

Hội thi “Duyên dáng áo dài công sở năm 
2016” 

100% khoa, phòng thiết 
kế mẫu áo dài đặc trưng 
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[9] Bình chọn gương điểm hình trong tháng 

Khoa  Hội đồng Thi đua 

Giải thưởng: Phần thưởng + Tuyên 
dương tại buổi  

Chào cờ đầu tuần 

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hùng trao giải 
thưởng tại Lễ chào cờ 

[10] Cải tiến dịch vụ tiện ích cho người bệnh 

Lấy số thứ 
tự đăng 
k{ khám 

& xét 
nghiệm 

Tra cứu giá dịch vụ 
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[11] Can thiệp tim mạch ở trẻ sơ sinh cực nhẹ cân 

Trẻ sơ sinh non tháng cực nhẹ cân 
850g bị hẹp eo động mạch chủ 
nặng được PT thành công (ảnh 
2017). 

Ca phẫu thuật tim hở đầu tiên: 29/05/2007 
Can thiệp tim mạch kín từ năm 2009 
 
Số lượt can thiệp tăng nhanh: 161 (2007)  1076 (2018) 
Trường hợp can thiệp nhẹ cân nhất: 500gr 
Trường hợp PT tim nhẹ cân nhất: 850gr 

Bài học kinh nghiệm 

Huy động 
sự tham 

gia 

Chuẩn 
hóa & 

giám sát 

Yêu cầu & 
ưu tiên 

Chọn đúng ưu tiên. 

Huy động nguồn lực. 

Đảm bảo sự tham gia. 

Duy trì kết quả. 
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BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG  
 

HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT 
HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

NĂM 2018 



   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN   265

3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

A

B

CD

E

ĐIỂM SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 
(Theo mẫu Khảo sát của BYT) 

QUÝ I QUÝ II QUÝ III QUÝ IV

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ  

Nội trú: ĐTB: 4,29 ± 0,54 (năm 2017: 4,26)  
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ĐIỂM SỐ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 
(Theo mẫu Khảo sát của BYT) 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ  
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Dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh Nội Trú năm 2018 cho thấy các vấn đề cần ưu 
tiên cải tiến: 
Điểm hài lòng chung: 4,29 tăng so với năm 2017: 4,26 điểm. 
- Đánh giá khả năng quay lại sử dụng dịch vụ của Bệnh viện: 68,43 tăng so 68,40 
- Các khoa có điểm hài lòng chung >4 điểm tăng so với năm 2017 các nội dung sau: 

+ Khả năng tiếp cận điểm hài lòng chung: 4,24 tăng so 4,23 
+ Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị: 4,35 tăng so 4,30 
+ Cơ sở vật chất và phương tiện phụ vụ người bệnh: 4,10 giảm so 4,14 
+ Thái độ ứng xử năng lực chuyên môn của nhân viên y tế: 4,46 tăng so 4,37 
+ Kết quả cung cấp dịch vụ: 4,33 tăng so 4,30 

   Trong năm 2018 Bệnh viện đã thực hiện cải tiến các vấn đề còn tồn tại trong năm 2017: 
+ Trang bị giường bệnh mới cho một số khoa lâm sàng 
+ Nâng cấp cơ sở hạ tầng (sơn, sửa phòng bệnh) 
+ Trang bị quần áo mới cho bệnh nhân. 

Nhìn chung các vấn đề người bệnh không hài lòng đã được cải thiện so với năm 2017.  

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ  
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ĐIỂM TRUNG BÌNH HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 
(Theo mẫu Khảo sát BYT) 

QUÝ I QUÝ II QUÝ III QUÝ IV

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ  
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Ngoại trú:  ĐTB: 3,90 ± 0,45 (năm 2017: 3,95) 
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Quý I Quý II Quý III Quý IV

ĐIỂM TRUNG BÌNH HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 
(Theo mẫu Khảo sát BYT) 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ  

Dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh Ngoại Trú năm 2018 cho 
thấy các vấn đề cần ưu tiên cải tiến: 
- Khả năng tiếp cận: Các biển báo, chỉ dẫn đường đến BV, sơ đồ, biển 

báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng, các khối nhà, cầu thang được 
đánh số rõ ràng, dễ tìm, lối đi trong bệnh viện, hành lanh bằng phẳng, 
dễ đi, tìm hiểu các thông tin và đăng ký khám qua điện thoại, trang tin 
điện tử của bệnh viện thuận tiện 

- Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị: thời gian chờ tới 
lượt bác sỹ khám, thời gian được bác sỹ khám và tư vấn, thời gian chờ 
làm xét nghiệm, chiếu chụp, thời gian chờ nhận kết quả 

- Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh: Nhà vệ sinh thuận 
tiện, sử dụng tốt, sạch sẽ. 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ  
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Bệnh viện tiến hành nhiều biện pháp cải tiến, các vấn đề năm 2017 đã 
khắc phục như bổ sung thêm ghế ngồi, bổ sung quạt máy cho người bệnh đợi 
tiếp nhận, cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, tập huấn nâng cao năng lực 
giao tiếp và quy tắc ứng xử của nhân viên y tế, và xây dựng nhà vệ sinh mới 
phục vụ người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện ứng dụng phương pháp Lean – Six 
Sigma trong tìm kiếm các thao tác thừa và sai lỗi, ngoài ra xác định các điểm ứ 
đọng để đảm bảo giảm thời gian chờ và di chuyển của người bệnh, áp dụng 
thực hiện cải tiến quy trình khám, chữa bệnh ngoại trú thành 1 chiều, ứng 
dụng công nghệ thông tin, đăng k{ khám bệnh qua 1 tổng đài, trang bị máy 
bấm số thứ tự tự động, sử dụng màn hình hiển thị thông tin, tăng cường hoạt 
động tổ chăm sóc khách hàng trong hướng dẫn người bệnh. 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ  

1875 

1380 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

T5-T11/2017 T1-T10/2018

SO SÁNH SỐ LƯỢT Ý KIẾN KHÔNG HÀI LÒNG  
QUA KHẢO SÁT KIOS NĂM 2017-2018  

KHẢO SÁT KHÔNG HÀI LÒNG QUA KIOS   



   BÁO CÁO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CỦA CÁC BỆNH VIỆN   269

KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ 
NĂM 2018 

Khảo sát 932 nhân viên y tế bệnh viện 
ĐTB: 3,58 ± 0,56  (Năm 2017: 3,59 ± 0,64) 
+ Hài lòng về môi trường làm việc: 3,50 ± 0,59,  
+ Về lãnh đạo trực tiếp, đồng nghiệp: 3,73 ± 0,61 
+ Về quy chế nội bộ, tiền lương, phúc lợi: 3,49 ± 0,62 
+ Về công việc, cơ hội học tập và thăng tiến: 3,61 ± 0,63 
+ Hài lòng chung về bệnh viện: 3,59 ± 0,63 

 
[ kiến với Bộ Y tế và lãnh đạo bệnh viện: như năm 2017, tập trung vào tăng thu nhập 

cho nhân viên y tế: 48/932; nâng cao cơ sở vật chất, đầu tư tốt hơn 15/932, đề ra cơ chế 
bảo vệ môi trường làm việc NVYT: 8/932, cần có chính sách ưu đãi để thu hút nhân sự cho 
bệnh viện: 6/932 

CẢI TIẾN PHÁT SỐ 
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CẢI TIẾN TIẾP NHẬN 

CẢI TIẾN PHÒNG KHÁM BỆNH– CẤP, PHÁT THUỐC 
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ĐỔI MỚI PHONG CÁCH PHỤC VỤ 

CẢI TẠO, XÂY THÊM NHÀ VỆ SINH 
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KẾT QUẢ CẢI TIẾN 

KẾT QUẢ CẢI TIẾN 
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Trang bị giường cấp cứu chuyên 
dụng 

Tập huấn sử dụng TTB 

TRANG THIẾT BỊ 

 
Cải tiến quy trình khám chữa bệnh ngoại trú 
 

Phát triển kỹ thuật mới 

 
Hoàn thiện phần mềm phục vụ công tác quản l{  
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦN ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
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Công việc 
2018 2019 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lập Kê ́ hoạch 

Cải tiến chất 

lượng Bệnh 

viện 

Thực hiện các 
giải pháp CTCL 

Kiểm tra 

Sơ kết 

Tổng kết 

GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, 
THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 

Giải pháp 
 Dựa vào thực 

trạng, xác 
định vấn đề 
ưu tiên, lập kế 
hoạch, mục 
tiêu cải tiến 
chất lượng 
năm 2019 

 Tăng cường 
phối hợp các 
bộ phận thực 
hiện các giải 
pháp, đặc biệt 
ưu tiên phát 
triển công 
nghệ thông tin 
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BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TPHCM 
 

BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT 
LƯỢNG KCB DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT  

HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 

TP.HCM, Năm 2019 
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI KHẢO SÁT HÀI LÒNG 

 Hàng năm, Hội đồng Quản l{ chất lượng Bệnh viện Truyền máu Huyết học đã 
tiến hành xây dựng kế hoạch khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú 

 Bệnh viện thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú, nội trú định kz 
hàng qu{ (trên 200 phiếu/qu{) 

 Kết quả KSHL phản ánh đúng thực tế, giúp BV xác định được những vấn đề NB 
chưa hài lòng để cải tiến 

 Tổ KSHL tiến hành họp nội bộ với những khoa lâm sàng có tỷ lệ hài lòng thấp 
nhất để bàn giải pháp CTCL. 

CÁC PHÁT HIỆN SAU KHẢO SÁT 
Các vấn đề người bệnh thường xuyên phàn nàn: 
  Đối với người bệnh ngoại trú 
• Khâu thủ tục đăng k{ khám 
• Chỗ ngồi chờ khám bệnh, xét nghiệm 
• Thời gian chờ đợi khám bệnh, xét nghiệm 
• Thái độ giao tiếp, ứng xử của NVYT 
• Nhà vệ sinh phục vụ người bệnh 
 Đối với người bệnh nội trú: 
 Thủ tục khám và nhập viện trở lại của người bệnh nội trú còn kéo dài. 
 Cơ sở vật chật còn chật hẹp. 
 Cải thiện chế độ ăn theo bệnh l{ huyết học. 
 Hướng dẫn cho người bệnh và thân nhân NB nội trú về dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, 

nội quy khoa, sử dụng trang thiết bị,… 
 Chế độ Bảo hiểm Y tế cho NB. 
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CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP SAU KHẢO SÁT 

 Cải tiến Quy trình khám bệnh ngoại trú. 
 Thống nhất quy trình lấy số qua tổng đài 1080 theo khung giờ. Tăng tiếp nhận đăng k{ 

khám trong khung giờ. 
 Xây dựng và triển khai kênh tiếp nhận nhanh tại quầy Hướng dẫn cho đối tượng bệnh 

Hemophilia, Thalassemie, tiêm truyền hóa chất trong ngày, NB tái khám nhập viện trở 
lại điều trị tiếp phác đồ.  

 Tuyển thêm 02 cộng tác viên hướng dẫn, điều tiết NB đăng k{ và phục vụ ghế ngồi cho 
NB từ 6h đến 9h mỗi ngày. BP.CSKH tăng cường ghế ngồi nhựa di động cho NB. 

 Phòng Công tác xã hội tại bệnh viện cũng đã có những hoạt động rất tích cực như 
hướng dẫn cho người bệnh thủ tục khám chữa bệnh qua nhiều kênh thông tin trực 
tiếp, gián tiếp, hỗ trợ kịp thời cho người bệnh gặp khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động 
có { nghĩa.  

 

CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP SAU KHẢO SÁT 

 Tăng cường thêm 1 bàn lấy máu. 
 Nâng cấp khoa Khám bệnh, mở thêm 1 cửa ra cho phòng lấy mẫu xét nghiệm đi theo 1 

chiều. 
 Sửa chữa nhà vệ sinh khoa Khám bệnh. 
 Tổ chức các Hội thi tuyên truyền giao tiếp ứng xử cho nhân viên. 
 Nâng cấp, sửa chữa các khoa điều trị nội trú: Trẻ em, Người lớn, Ghép tế bào gốc, Cấp cứu 

– Hồi sức tích cực,…  
 Xây dựng chế độ ăn súp xay phù hợp với bệnh l{ huyết học. 
 Thiết kế Sổ tay hướng dẫn dành cho người bệnh và thân nhân người bệnh nội trú. 
 Ban hành Sổ tay hướng dẫn BHYT cho người bệnh. 
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BV trang bị thêm ghế ngồi (di động) để phục vụ chỗ 
ngồi cho NB khi bệnh đông 

HÌNH ẢNH SAU CẢI TIẾN 

Nhân viên hướng dẫn, giúp đỡ 
người bệnh từ 6h đến 9h hằng 

ngày 

Tăng cường thêm 01 bàn lấy mẫu xét nghiệm, bố trí nhân viên khoa Huyết Sinh học nhận mẫu 
tại chỗ và mở thêm cửa ra tạo lối đi thông thoáng một chiều cho NB 

HÌNH ẢNH SAU CẢI TIẾN 
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HÌNH ẢNH SAU CẢI TIẾN 

Màn hình hiển thị hàng đợi số khám bệnh và Tivi phát những chương trình giáo dục sức 
khỏe cho NB khi ngồi chờ khám bệnh  

Tổ chức cuộc thi “Văn hóa Giao tiếp ứng xử” thông qua  
Hội thi Chúng tôi - Người cán bộ Y tế 

HÌNH ẢNH SAU CẢI TIẾN 
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CẢI TẠO KHOA PHÒNG, SỬA CHỮA NHÀ VỆ SINH 

Cải tiến Quy trình khám chữa bệnh 

Quy trình Khám chữa bệnh ngoại trú hiện còn 
4 bước (sát nhập được 01 bước Cấp số thứ tự 

khám bệnh vào bước Thủ tục đăng ký) 

Triển khai kênh tiếp nhận cho các đối tượng NB 
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Thiết kế và ban hành Sổ tay hướng dẫn NB & 
TNNB nội trú 

Thiết kế và ban hành Sổ tay hướng dẫn BHYT 

Tỷ lệ hài lòng Người bệnh qua các năm 

4.18 
4.31 

4.44 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

HLNB NỘI TRÚ 

ĐIỂM TRUNG BÌNH KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH 
NỘI TRÚ 
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CÁC LỢI ÍCH VÀ HIỆU QUẢ SAU CẢI TIẾN 

Với diện tích nhỏ hẹp, hạn chế về cơ sở vật chất nhưng bệnh viện đã 
rất nổ lực trong việc sửa chữa, nâng cấp các khoa phòng, sắp xếp gọn 
gàng ngăn nắp và hiện đại, đảm bảo người bệnh được chờ đợi, khám 
và điều trị bệnh trong điều kiện tốt nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ. 
Những thay đổi tích cực đó đã giúp gia tăng sự hài lòng của người 
bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. 
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551 

 
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 
 

BÁO CÁO  
CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG  

DỰA TRÊN KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG  
CỦA NGƯỜI BỆNH NĂM 2018 
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Năm 2018: Khảo sát 360 người bệnh/tháng 

Khoa Nội trú: 9 khoa  
(Sản H; Sản G; Sản N1; Sản N2; Sản A; Nội soi; Phụ; 
UBPK; Hậu phẫu). 

Khoa Ngoại trú: 5 khoa  
(CĐHA; Hiếm muộn; KHGĐ; CSTS; KPK 

227; KPK 191. 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂM 2018 

Nội trú 

• Số phiếu khảo sát: 2.160 phiếu 
• Điểm hài lòng: 4,59 điểm 

Ngoại trú 

• Số phiếu khảo sát: 2.160 phiếu 
• Điểm hài lòng: 4,35 điểm 

TỔNG SỐ 
PHIẾU 

• NĂM 2018: 4.320 phiếu 
• Điểm hài lòng: 4,47 điểm 
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4.45

4.50

4.55

4.60

4.65

4.70

Qu{ 1 Qu{ 2 Qu{ 3 Qu{ 4 Năm

4.54 
4.53 

4.59 

4.69 

4.59 

Điểm hài lòng của người bệnh Nội trú năm 2018 

4.34 

4.51 

4.59 4.60 

4.45 

4.68 4.66 

4.74 

4.29 

4.54 

4.27 

4.48 

4.58 
4.61 

4.26 

4.89 

4.60 4.61 

4.46 

4.53 

4.45 
4.37 

4.47 

4.74 

4.27 

4.88 

4.71 

4.83 

4.62 4.59 

4.45 

4.64 4.67 
4.58 4.61 

4.92 

4.71 
4.78 

4.84 

4.69 

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00

Sản N1 Sản H Sản N2 Sản G Sản A Phụ Hậu phẫu UBPK Nội soi Bệnh viện 

So sánh điểm hài lòng giữa các khoa Nội trú năm 2018 
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4.52 
4.54 

4.46 

4.58 
4.60 

4.53 
4.55 

4.44 

4.56 4.56 

4.62 4.62 

4.48 

4.61 
4.63 

4.68 4.69 

4.62 

4.73 4.72 

4.59 4.60 

4.50 

4.62 4.63 

4.25

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

4.60

4.65

4.70

4.75

4.80

A. Thuận lợi trong việc 
tiếp nhận thông tin 

B. Sự minh bạch thông 
tin và thủ tục khám 

bệnh, điều trị 

C. Cơ sở vật chất và 
phương tiện phục vụ 

người bệnh 

D. Thái độ ứng xử, 
năng lực chuyên môn 

của nhân viên y tế 

E. Kết quả cung cấp 
dịch vụ 

So sánh điểm hài lòng của người bệnh Nội trú đối với từng yếu tố khảo sát năm 
2018 

Qu{ 1

Qu{ 2

Qu{ 3

Qu{ 4

Năm

4.34 

4.20 

4.35 

4.50 

4.38 

4.24 

4.34 

4.27 
4.29 

4.31 
4.34 

4.51 

4.31 
4.34 

4.45 

4.23 

4.28 

4.43 

4.13 

4.32 4.31 

4.36 

4.26 

4.35 

4.42 4.40 

4.32 
4.35 

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

4.60

4.70

CSTS KPK 227 KPK 191 HM KHGĐ CĐHA BV

So sánh điểm hài lòng giữa các khoa Ngoại trú trong 4 qu{ 

Qu{ 1 Qu{ 2 Qu{ 3 Qu{ 4 Năm
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4.34 

4.27 

4.30 

4.38 

4.40 

4.35 

4.26 

4.31 

4.35 

4.41 

4.33 

4.23 

4.27 

4.34 

4.38 

4.40 4.39 
4.41 

4.44 
4.47 

4.10

4.15

4.20

4.25

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

A. Khả năng tiếp cận B. Sự minh bạch thông tin 
và thủ tục khám bệnh, điều 

trị 

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

bệnh 

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

viên y tế 

E. Kết quả cung cấp dịch 
vụ 

So sánh Điểm hài lòng trên các yếu tố khảo sát  
4  qu{ năm 2018 

Qu{ 1 Qu{ 2 Qu{ 3 Qu{ 4

Xác định các vấn đề ưu tiên cải tiến  
nhằm nâng cao sự hài lòng người bệnh 

Căn cứ kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh qu{ 2 
năm 2018, Bệnh viện lựa chọn các vấn đề sau để ưu tiên 
cải tiến: 
- Đối với khu vực Ngoại trú: mức hài lòng dưới 85%; 
- Đối với khu vực Nội trú: mức hài lòng dưới 90%;  
- Hoặc có { kiến rất không hài lòng (mức 1) ở các nội 

dung khảo sáo trên 0.5%. 
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Hành động cải tiến 
Bệnh viện tập trung giải quyết 2 vấn đề: 
Khu vực Nội trú: Phòng HCQT có kế hoạch sửa chữa, khắc phục các sự cố nhà vệ sinh ở 
các khoa. P.HCQT xây dựng kế hoạch trình BGĐ duyệt và gửi các khoa để theo dõi thực 
hiện. 

Khu vực Ngoại trú: Các khoa ngoại trú phối hợp với phòng KHTH, QLCL, CTXH tiến hành 
rà soát quy trình khám chữa bệnh ngoại trú để có giải pháp cải tiến, rút ngắn thời gian 
chờ của người bệnh. 

Các khoa tiếp tục có kế hoạch cải tiến cụ thể tại khoa, tập trung vào các khoa có điểm 
thấp hơn điểm trung bình của bệnh viện và các khoa chia sẽ kinh nghiệm cải thiện 
điểm sau cải tiến. 

Cải tiến giảm thời gian chờ 
 Bệnh viện đã dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng của người

bệnh, khảo sát không hài lòng, đo lường các yếu tố trải nghiệm
của người bệnh để xây dựng Đề án giảm thời gian chờ tại khoa
Khám phụ khoa.
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Cải tiến cơ sở vật chất 

563 

Sửa chữa nhà vệ sinh 
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