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BÁO CÁO
Kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại và nội trú
quý III năm 2019
Thực hiện theo kế hoạch số 164/KH-YTVN ngày 20 tháng 02 năm 2019 của
Trung tâm Y tế Vạn Ninh về việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh
đến khám bệnh và điều trị nội trú.
Trung tâm Y tế Vạn Ninh báo cáo kết quả thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài
lòng của người bệnh đến khám bệnh và điều trị nội trú quý III năm 2019 như sau:
I.Thời gian khảo sát:
Khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại và nội trú: tháng 9/ 2019
II. Kết quả khảo sát:
( phụ lục đính kèm )
III. Nhận xét:
1. Sự hài lòng của người bệnh đến khám bệnh: ( đính kèm phụ lục 1 )
- Dựa trên kết quả khảo sát đã thống kê được: Người bệnh và người nhà
người bệnh rất hài lòng và hài lòng là 86.94% (điểm trung bình là 4.35/5 điểm);
hài lòng ở mức trung bình là 11.94%; không hài lòng là 0.98% và rất không hài
lòng là 0.14% với các tiêu chí được đưa ra khảo sát trong công tác phục vụ khám
chữa bệnh.
- Kết quả này tương đương với lần khảo sát trước tháng 6/2019 (đạt 86.78%).
- Người bệnh và người nhà người bệnh chưa hài lòng chủ yếu tập trung vào
tiêu chí như:
+ Có thể tìm hiểu các thông tin và đăng ký khám qua điện thoại, trang thông
tin điện tử của bệnh viện (website) thuận tiện: Đạt 74.8%; điểm trung bình là 3.74/5
điểm.
+ Quy trình khám bệnh được niêm yết rõ ràng, công khai, dễ hiểu: Đạt
79.8%; điểm trung bình là 3.99/5 điểm.
+ Đánh giá thời gian chờ đợi làm thủ tục đăng ký khám: Đạt 79.6%; điểm
trung bình là 3.98/5 điểm.

- Tiêu chí đánh giá chung bệnh viện đã đáp ứng được bao nhiêu % so với
mong đợi trước khi tới khám.
Trong 100 phiếu khảo sát người bệnh ngoại trú của bệnh viện kết quả là
người bệnh hài lòng. Cụ thể đã đáp ứng được 86.68%.
- Trong tiêu chí nếu có nhu cầu khám, Ông/ Bà có thể quay trở lại hoặc
giới thiệu cho người khác đến không?
Trong 100 phiếu khảo sát người bệnh ngoại trú của bệnh viện kết quả đạt là
chắc chắn quay lại. Cụ thể điểm trung bình là 4.48/5 điểm.
* Trong 100 phiếu khảo sát :
+ Có 86 người bệnh ngoại trú có sử dụng thẻ BHYT trong đó tỷ lệ người
bệnh rất hài lòng và hài lòng chiếm 88.12%
+ Có 14 người bệnh không có thẻ BHYT trong đó tỷ lệ rất hài lòng và hài
lòng chiếm 79.54%
2. Sự hài lòng người bệnh của người bệnh điều trị nội trú: ( đính kèm
phụ lục 2, 3 )
- Dựa trên kết quả khảo sát đã thống kê được: Người bệnh và người nhà
người bệnh rất hài lòng và hài lòng là 87.44% ( điểm trung bình là 4.37/5 điểm );
hài lòng ở mức trung bình là 12.28%; không hài lòng là 0.24% và rất không hài
lòng là 0.04% với các tiêu chí đưa ra trong công tác điều trị và chăm sóc tại 7 khoa
lâm sàng.
- Kết quả khảo sát tháng này tăng hơn so với tháng 6/2019 ( đạt 86.34%)
- Người bệnh và người nhà người bệnh chưa hài lòng ở tiêu chí:
+ Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh: Đạt 77.6%; điểm trung bình
là 3.88/5 điểm.
+ Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt: Đạt 78.2%; điểm
trung bình là 3.91/5 điểm.
- Tiêu chí đánh giá chung, bệnh viện đã đáp ứng được bao nhiêu % so
với mong đợi của Ông/Bà trước khi nằm viện?
Trong 100 phiếu khảo sát người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng
đạt kết quả là người bệnh hài lòng. Cụ thể đã đáp ứng được 87.93%.
- Tiêu chí nếu có nhu cầu khám, chữa những bệnh tương tự, Ông/Bà có
quay trở lại hoặc giới thiệu cho người khác đến không?
Trong 100 phiếu khảo sát người bệnh điều trị nội trú taị các khoa lâm sàng
đạt kết quả là chắc chắn quay lại. Cụ thể điểm trung bình là 4.65/5 điểm.
- Người bệnh điều trị tại khoa Nhi có chỉ số hài lòng cao nhất ( đạt 89.78%),
thấp nhất là khoa Liên chuyên khoa ( đạt 83.92% )
- Trong 100 phiếu khảo sát:

+ Có 96 người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng sử dụng thẻ BHYT
trong đó tỷ lệ người bệnh rất hài lòng và hài lòng chiếm 86.94%.
+ Có 04 người bệnh không có thẻ BHYT trong đó tỷ lệ người bệnh rất hài
lòng và hài lòng chiếm 94.92%.
3. Một số ý kiến của Người bệnh và người nhà người bệnh:
- Không hài lòng về việc bóc số tại khu khám bệnh: nhân viên bên bóc số có
một số phiếu trong túi để phát cho những người bệnh đến sau. Những người đến
sau lại có số vào trước, những người đến trước thì lại lấy số rất cao.
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh
ngoại và nội trú quý III năm 2019 của Trung tâm Y tế Vạn Ninh. Yêu cầu lãnh đạo
các khoa, phòng nghiên cứu các chỉ số đạt sự hài lòng của người bệnh chưa cao để
có hướng chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, kỹ năng
giao tiếp góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh trong khám và điều trị.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo trực tiếp với Ban giám đốc hoặc
các phòng liên quan./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc TTYT (VBĐT);
- Các đơn vị thuộc (VBĐT);
- Niêm yết bản tin BV;
- Lưu VT, PĐD.
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