
DANH SÁCH QUY TRÌNH PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

04 QUY TRÌNH

TT QTQL TÊN QUY TRÌNH
1 QTQL.01 Quy trình khảo sát sự hài lòng người bệnh
2 QTQL.02 Quy trình tư vấn qua điện thoại
3 QTQL.03 Quy trình tiếp nhận ý kiến người bệnh
4 QTQL.04 Quy trình tiếp đón người bệnh



SỞ Y TÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
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KHẢO SÁT NGƯỜI BỆNH
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Phiên bản: 1.0 
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NGƯỜI VIÉT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT

Họ và tên Lê Văn Thanh Nguyễn Tiến Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức danh Trưởng phòng CTXH Chủ tịch Hội đồng thuốc 
và điều trị Giám đốc Bệnh viện



NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc □ □
Phó giám đốc □ □
Các phòng chức năng □ □
Các đơn vị lâm sàng □ □
Các đơn vị cận lâm sàng □ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH ĐIỆN b iê n

QUY TRÌNH KHẢO SÁT
NGƯỜI BỆNH

Mã số: QTQL.01.CTXH
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 01/09/2017

I. MỤC ĐÍCH
Quy định thống nhất phương pháp đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với 

công tác khám và chữa bệnh của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục 
vụ người bệnh.

iI. p h ạ m  VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với người bệnh đến khám và điều trị tại các khoa lâm sàng, Khoa 

Khám bệnh, Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu trong bệnh viện.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:
a. Quyết định số 4448/ 2013/ QĐ-BYT về triển khai thực hiện đo lường sự hài 

lòng đối với dịch vụ y tế công.
b. Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ y tế về việc Hướng dẫn 

thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.
c. Thông tư 07/2014/TT-BYT qui định về quy tắc ứng xử của công chức, viên 

chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
d. Quy chế giao tiếp của Bộ Y tế;
e. 12 điều Y  đức: (Qđ:20881 BYT-QĐ Ngày 06-11-1996)

IV. TỪ VIÉT TẮT
HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng
KHTH: Kế hoạch tổng hợp
KS: Khảo sát
NB: Người bệnh
TCCB: Tổ chức cán bộ
QLCL: Quản lý chất lượng
QĐ: Quyết định
QT: Quy trình
ĐDT: Điều dưỡng trưởng
CTXH: Công tác xã hội
BM: Biểu mẫu
BYT: Bộ Y tế
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V. NÔI DUNG QUY TRÌNH
Trách nhiệm Các bước thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan

Phòng CTXH 

Tổ QLCL

Xây dựng kê hoạch 

khảo sát, đánh giá

Xây dựng kê hoạch theo BM.08.HT.01.

Phòng CTXH 

Tổ QLCL

Chuân bị nhân lực - Phòng CTXH hỗ trợ tổ QLCL chuân bị nhân 

lực tham gia KS.

Phòng CTXH Tiên hành khảo sát - Phòng CTXH thực hiện kê hoạch theo chi 

tiêt (BM.08.HT.01).

- Phiêu khảo sát thực hiện theo BM số 1 và 

BM số 2.

Tổ QLCL Tổng hợp và báo 

cáo

- Xử lý số liệu, tổng hợp và báo cáo kêt quả 

khảo sát (BM0.1) .

- Gửi kêt quả tới trang Quản lý chât lượng 

bệnh viện- Bộ Y tê; Thời gian tối đa là 30 

ngày kể từ ngày kêt thúc KS.

Trưởng 

phòng CTXH 

Trưởng 

phòng KHTH

Đánh giá và đê xuât - Kiểm tra kêt quả KS. So sánh với kêt quả lần 

trước, đánh giá và đê xuât các giải pháp khắc 

phục tồn tại.

- Báo cáo Giám đốc bệnh viện và thông báo 

kêt quả KS trong giao ban phòng chức năng, 

giao ban ĐDT và lãnh đạo bệnh viện.

- Đê xuât khen thưởng vào dịp tổng kêt cuối 

năm cho các đơn vị có tỷ lệ bệnh nhân hài 

lòng cao.

Ban Giám 

đốc

Xem xét, chỉ đạo Xem xét kêt quả KS và các đê xuât/khuyên 

nghị (nêu có), chỉ đạo các biện pháp khắc 

phục cần thiêt.

Phản hồi kêt quả KS Báo cáo kêt quả KS sau khi được Giám
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Tổ QLCL tới các đơn vị đốc bệnh viện phê duyệt và có ý kiến chỉ đạo 

sẽ được phô tô gửi tới lãnh đạo các đơn vị đã 

tiến hành khảo sát.

Tổ QLCL Lưu hồ sơ - Đánh giá việc thực hiện kế hoạch để xem 

xét, rút kinh nghiệm cho lần sau.

- Lưu toàn bộ hồ sơ KS.

VI. HỒ SƠ

TT Tên hồ sơ Nơi lưu Thời gian lưu

1 Kế hoạch khảo sát hài lòng NB Phòng KHTH 5 năm

2
Phiếu khảo sát sự hài lòng của NB 
điều trị nội trú

nt 3 năm

3
Phiếu khảo sát sự hài lòng của NB 
khám ngoại trú

nt 3 năm

4 Báo cáo kết quả khảo sát nt 10 năm

VII. PHỤ LỤC

Stt Tên hồ sơ Mã hiệu

1 Kế hoạch khảo sát hài lòng NB BM.01

2
Phiếu khảo sát sự hài lòng của NB điều trị nội trú

BM Số 1

3 Phiếu khảo sát sự hài lòng của NB khám ngoại trú BM Số 2

4 Báo cáo kết quả khảo sát
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BM.01
KÉ HOẠCH KHẢO SÁT HÀI LÒNG 

NGƯỜI BỆNH 
N ăm ......................

I. MỤC TIÊU
1. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú về dịch vụ y tế do 

bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cung cấp theo 5 nhóm chỉ số:
- Về khả năng tiếp cận.
- Về minh bạch thông tin và thủ tục hành chính.
- Về cơ sở vật chất.
- Về thái độ ứng xử và kỹ năng làm việc của nhân viên y tế.
- Về kết quả cung cấp dịch vụ.
2. Chỉ ra được các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh.

II. ĐỐI TƯỢNG
1. Bệnh nhân nội trú tại tất cả các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

2. Bệnh nhân đến khám ngoại trú tại khoa Khám bệnh; Khoa Khám bệnh theo 

yêu cầu của bệnh viện và các khu vực tái khám của tất cả các khoa lâm sàng.

III. THỜI GIAN KHẢO SÁT

Định kỳ 01 năm 01 lần vào thời điểm quý IV hàng năm hoặc có thể khảo sát 

đột xuất tùy theo nhu cầu cần cải tiến.

IV. MẪU KHẢO SÁT

Cỡ mẫu: tính theo phương pháp chọn ngẫu nhiên đơn

n = Z2(1-a/2) x p.q/d2
n = Cỡ mẫu khảo sát
p: tỷ lệ hài lòng mong muốn (Dựa vào kết quả KS của năm trước để tính) 
q: 1-p
d: sai số ước lượng đối với nội trú = 0,03; ngoại trú = 0,05 

Z(1-a/2) = 1,96 ( khoảng tin cậy 95%)
- Số mẫu cần khảo sát:............. mẫu. Trong đó:
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• Nội trú: .................mẫu
• Ngoại trú: ...............mẫu.

- Số lượng mẫu khảo sát tại từng khoa được tính theo công thức:
N = ( a / b) % x n

Trong đó: N = cỡ mẫu KS
a: số NB trung bình của khoa trong tháng trước thời điểm khảo sát. 
b: số NB trung bình toàn bệnh viện của tháng trước thời điểm khảo sát. 
n: tổng số mẫu nội trú hoặc ngoại trú cần KS

Phương pháp khảo sát và chọn mẫu:
- Nội trú: chọn người bệnh được ra viện trong thời điểm tiến hành khảo sát.
- Ngoại trú: chọn những người bệnh đã hoàn thành xong buổi khám bệnh tại các 
phòng khám ( bác sĩ đã cho đơn và kết thúc khám).
- Phỏng vấn hoặc phát phiếu để người bệnh hoặc người nhà tự trả lời.

V. KÉ HOẠCH CHI TIÉT

TT Nội dung hoạt 
động

Thời gian Chịu trách 
nhiệm chính Nhiệm vụ Tiêu chuẩn đầu ra

Từ Đến

1

Thành lập tổ 
KS gồm: 

01 CB 
phòng 
CTXH

P.CTXH
Làm đầu mối tổ chức 
thực hiện đánh giá hài 
lòng NB

Thành lập đúng 
yêu cầu

2
Chuẩn bị 

nhân lực KS
P.CTXH

Điều động nhân lực là 
học viên tham gia KS

Điều động đủ nhân 
lực cần thiết

3

Thông báo 
bằng công 
văn tới các 

đơn vị về kế 
hoạch KS

Tổ QLCL
Thông báo kế hoạch làm 
việc tại từng đơn vị

Các đơn vị nhận 
được công văn
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4
Liên hệ các 
đơn vị tiến 
hành KS

P.CTXH
Các đơn vị phối hợp, tạo 
điều kiện giúp đỡ cán bộ 
KS hoàn thành nhiệm vụ

Cán bộ KS được 
cung cấp đủ thông 

tin

5
Tiến hành 

KS
P.CTXH

Thực hiện KS theo 02 bộ 
câu hỏi giành cho 02 đối 
tượng NB điều trị nội trú 
và NB khám ngoại trú

Đủ cỡ mẫu theo kế 
hoạch- 100% phiếu 
KS đạt chất lượng 

về nội dung

6

cp3 
'«D

n

P.CTXH
Thu thập toàn bộ phiếu 
KS đã thực hiện từ các 
nhóm

Đủ số lượng phát 
ra

7 Nhập số liệu Tổ. QLCL
Nhập dữ liệu vào phần 
mềm

Chính xác

8
Phân tích số 

liệu
Tổ. QLCL

Tổng hợp kết quả KS 
theo 5 khía cạnh đánh giá

Chính xác

9 Viết báo cáo Tổ. QLCL Đúng tiến độ đề ra

10
Báo cáo kết 

quả
Tổ. QLCL

Đúng tiến độ. Đầy 
đủ về nội dung.

11
Báo cáo Ban 

giám đốc
Tổ. QLCL

12

Phản hổi kết 
quả khảo sát 
tới các đơn 
vị thực hiện 

KS

P.CTXH
Các đơn vị nhận 
được báo cáo KS



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

QUY TRÌNH 
Tư VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Mã số: QTQL.02.CTXH 
Phiên bản: 1.0 
Ngày cập nhật: 01/09/2017

NGưỜI VIẾT NGưỜI KIỂM TRA NGưỜI PHÊ 
DUYỆT

Họ và tên Lê Văn Thanh TVT ________r p »  Ậ _ r r i _  •  ẢNguyên Tiên Triên Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng phòng Công 
tác Xã hội

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện



NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc □ □
Phó giám đốc □ □
Các phòng chức năng □ □
Các đơn vị lâm sàng □ □
Các đơn vị cận lâm sàng □ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
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I.MỤC ĐÍCH
Quy định thống nhất phương pháp đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối 

với công tác khám và chữa bệnh của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm 
sóc phục vụ người bệnh.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG
Áp dụng đối với người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị 

tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Điện Biên.
III.TÀI LIỆU VIỆN DẪN:

- Quyết định số 4448/ 2013/ QĐ-BYT về triển khai thực hiện đo lường sự hài 
lòng đối với dịch vụ y tế công.

- Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ y tế về việc Hướng dẫn 
thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

- Thông tư 07/2014/TT-BYT qui định về quy tắc ứng xử của công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Quy chế giao tiếp của Bộ Y tế;
- Quyết định 4031/2011/QĐ-BYT qui định về chế độ giao tiếp trong cơ sở 

khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành;

- Quyết định 2151/QĐ- BYT ngày 4/6/2015 về việc “ Đổi mới phong cách 
thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh ”.

IV.THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

1.Giải thích thuật ngữ: Không
2.Từ viết tắt:

- QĐ: Quyết định
- BYT: Bộ Y tế
- BGĐ: Ban giám đốc
- KHTH: Kế hoạch tổng hợp
- TCKT: Tài chính kế toán
- CTXH: Công tác xã hội
- CSKH: Chăm sóc khách hàng
- QLCL: Quản lý chất lượng
- NB: Người bệnh
- ĐDT: Điều dưỡng trưởng
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I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Tư vấn người bệnh qua điện thoại, giải đáp thắc mắc, bức xúc của NB;
- Ghi nhận thông tin cơ bản của người bệnh;
- Ghi lại thông tin người bệnh, vào sổ theo dõi;
- Tổng hợp, báo cáo trưởng phòng xem xét giải quyết.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Kiến thức chuyên môn ngành y tế;
- Danh sách các khoa, phòng, trung tâm trong bệnh viện;
- Sơ đồ bệnh viện;
- Danh sách cán bộ trong toàn bệnh viện;
- Nhiệm vụ, chức năng chính của các khoa,phòng ;
- Thế mạnh, chuyên môn từng khoa, phòng;
- Quy trình xử lý thông tin của các phòng chức năng: BGĐ, KHTH,TCKT...
- Quy chế bệnh viện;
- Luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;
- Luật khám chữa bệnh;
- Nội quy, qui định bệnh viện.

III. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC:

T
T

rpA r 1 /VTên cán bộ Khoa/phòng Chức năng -  nhiệm 
vụ

1 C. N Nguyễn Thị Hiên Phòng CTXH Thường trực

2 BSCKI. Lê Văn Thanh Phòng CTXH Hỗ trợ

3 C. N Bùi Phương Thảo Phòng CTXH
Hỗ trợ

4 Phạm Thị Thành Phòng CTXH Hỗ trợ

5
Hà Thị Hiền Thương Tổ CSKH Hỗ trợ
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IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Bước 1:

- Giới thiệu tên, đơn vị công tác với khách hàng;
- Hỏi họ tên, địa chỉ của khách hàng;
- Nghe điện thoại, hỏi thăm nhu cầu, mục đích của khách hàng:

* Trường hợp 1: Khách liên hệ công tác: hỏi thông tin cơ bản, cần thiết cho 
số liên hệ công tác trực tiếp hoặc đề nghị gửi thông tin về Phòng Công tác xã hội .

* Trường hợp 2: Khách hàng hỏi nhiều thông tin, bức xúc, phản ánh thông 
tin khác, ... -> [Bước 2].

2. Bước 2:
* Đối với cán bộ tư vấn:

- Nêu được mục đích, ý nghĩa của cuộc trao đổi với khách hàng;
- Nội dung chính của buổi trao đổi;
- Hỏi thăm sức khỏe, tư vấn giáo dục sức khỏe;

*Đối với khách hàng :
- Hỏi thông tin (sổ ghi nhận thông tin);
- Hỏi mục đích khách hàng;
- Lắng nghe và ghi nhận đầy đủ vào biên bản (hoặc sổ ghi nhận thông tin);
- Tư vấn cho khách hàng các thông tin trong khả năng phụ trách (những vấn 

đề tư vấn phải được ghi vào biên bản hoặc sổ ghi nhận thông tin).
- Lặp lại mục 3, 4 của bước 2:

* Trường hợp 1: Thông tin khách hàng trao đổi trong phạm vi, chức năng -> 
[Bước 3].

* Trường hợp 2: Thông tin khách hàng trao đổi vượt quá phạm vi, chức năng 
-> [Bước 4].

3. Bước 3:
- Lặp lại mục 3, 4 của bước 2 đến khi kết thúc buổi trao đổi.
- Tóm tắt lại nội dung buổi trao đổi:

* Trường hợp 1: Khách hàng bức xúc, phản ánh thông tin -> ghi nhận lại 
thông tin, liên hệ khoa, phòng liên quan. Hỗ trợ giải quyết hoặc gửi đề nghị phản 
hồi thông tin đến khoa, phòng liên quan.

* Trường hợp 2: Khách hàng cần tư vấn thông tin -> hỏi xem khách có hài 
lòng với việc tư vấn chưa, có thể cho ý kiến vào sổ ghi nhận.



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUY TRÌNH T ư  VẤN
QUA ĐIỆN THOẠI

Mã: QTQL:02.CTXH
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật: 01/09/2017

4. Bước 4: Thông tin trao đổi vượt quá khả năng, phạm vi.
- Liên hệ bác sĩ liên quan đến chuyên môn từng chuyên khoa để tư vấn, giải 

thích thêm cho người bệnh. Trường hợp cần tư vấn thêm về chuyên môn có thể mời 
BS A tư vấn thêm cho khách hàng (gọi điện thoại Bs A).

- Ghi lại biên bản làm việc vào sổ ghi chép, hẹn lại khách hàng sẽ trả lời bằng 
văn bản sau:

* Trường hợp 1: Khách hàng đồng ý -> [Quy trình xử lý thông tin và phản 
hồi bằng văn bản].

* Trường hợp 2: Khách hàng không đồng ý -> [Bước 5].
5. Bước 5: Mời người bệnh đến trao đổi.

- Gửi thư mời hoặc mời trực tiếp người bệnh đến trao đổi trực tiếp.
- Mời các khoa, phòng liên quan hỗ trợ giải quyết cho người bệnh kịp thời.

6. Bước 6:
- Khi người bệnh đến theo thư mời. Sắp xếp buổi trao đổi theo quy trình tiếp 

nhận ý kiến khách hàng trực tiếp.
- Lập biên bản làm việc, các bên ký vào.

V. KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
- Tư vấn, giải đáp cho người bệnh hài lòng về nội dung trao đổi.
- Có biên bản ghi chép buổi làm việc.
- Tổng hợp nội dung, đề nghị khoa, phòng phản hồi thông tin (nếu có).
- Tổng hợp nội dung, báo cáo BGĐ (trường hợp nghiêm trọng).
- Tổng hợp nội dung, đánh giá hiệu quả.

- Báo cáo công tác định kỳ.



SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

QUY TRÌNH 
TIẾP NHẬN Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH

Mã số: QTQL.03.CTXH 
Phiên bản: 1.0 
Ngày cập nhật: 01/09/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ 
DUYỆT

Họ và tên Lê Văn Thanh TVT ________r p »  Ậ _ r r i _  •  ẢNguyên Tiên Triên Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng phòng Công 
tác Xã hội

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị Giám đốc Bệnh viện



NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc □ □

Phó giám đốc □ □
Các phòng chức năng □ □
Các đơn vị lâm sàng □ □
Các đơn vị cận lâm sàng □ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH Điệ n  b iê n

QUI TRÌNH TIẾP NHẬN Ý
KIẾN NGƯỜI Bệ n H Phiên bản: 1.0

I. MỤC ĐÍCH
Quy định thống nhất phương pháp đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối 

với công tác khám và chữa bệnh của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm 
sóc phục vụ người bệnh.

II.PHẠM VI ÁP d ụ n g
Áp dụng đối với người bệnh và người nhà người bệnh đến khám và điều trị 

tại bệnh viện.
III.TÀI LIỆU VIỆN DẪN:

- Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn 
thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Thông tư 07/2014/TT-BYT qui định về quy tắc ứng xử của công chức, 
viên chức, người lao động làm việc tại bệnh viện;

- Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 16/01/2011 của Bộ Y tế về việc Hướng 
dẫn công tác điều trị và chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

- Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 04/12/2009;

- Quy chế bệnh viện ban hành theo QĐ số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 
tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Quyết định 4031/2011/QĐ-BYT qui định về chế độ giao tiếp trong cơ sở 
khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành;

- Quyết định 2151/QĐ- BYT ngày 4/6/2015 về việc “ Đổi mới phong cách 
thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh ”

IV.TỪ VIẾT TẮT
- TT: Thông tư
- QĐ: Quyết định
- BYT: Bộ y tế
- BGĐ: Ban giám đốc
- BS: Bác sĩ
- BSCK: Bác sĩ chuyên khoa
- NB: Người bệnh
- CTXH: Công tác xã hội
- KHTH: Kế hoạch tổng hợp
- QLCL: Quản lý chất lượng
- CN: Cử nhân



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH ĐIỆN b iê n

QUI TRÌNH TIẾP NHẬN Ý
KIẾN NGƯỜI BỆNH Phiên bản: 1.0

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Tư vấn trực tiếp người bệnh, giải đáp thắc mắc, bức xúc của NB;
- Ghi nhận thông tin cơ bản của NB;
- Lập biên bản làm việc hoặc ghi lại thông tin NB;
- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo bệnh viện xem xét giải quyết;

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Kiến thức chuyên môn ngành ytế;
- Danh sách các khoa/phòng trong bệnh viện;
- Sơ đồ bệnh viện;
- Danh sách của từng khoa/phòng;
- Nhiệm vụ, chức năng chính của các khoa/ phòng;
- Thế mạnh, chuyên môn từng khoa/ phòng;
- Quy trình xử lý thông tin của các cơ quan: BGĐ, KHTH, TCKT, CTXH...;
- Quy chế bệnh viện;
- Luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;
- Luật khám chữa bệnh;
- Nội quy bệnh viện liên quan.

III. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC:

TT Tên Cán bộ Phòng/Tổ Chức năng -  nhiệm vụ

1 BSCKI. Lê Văn Thanh Trưởng Phòng Thường trực

2 C.N Nguyễn Thị Hiên Phó Phòng Hỗ trợ

3 C. N Bùi Phương Thảo Nhân viên Hỗ trợ

4 Phạm Thị Thành Tổ CSKH Hỗ trợ

5 Hà Thị Hiền Thương Tổ CSKH Hỗ trợ



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH ĐIỆN b iê n

QUI TRÌNH TIẾP NHẬN Ý
KIẾN NGƯỜI BỆNH Phiên bản: 1.0

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Bước 1:

- Hỏi thăm nhu cầu, mục đích của khách hàng;
+ Trường hợp 1: Khách hàng hỏi đường, hỏi vị trí khoa, hỏi các thông tin

ngắn gọn -> Hướng dẫn tận tình cho khách hàng: “Dạ, cô (bác, anh, chị, ...) vui
lòng đi theo hướng.......

+ Trường hợp 2: Khách hàng hỏi nhiều thông tin, bức xúc, phản ánh thông 
tin khác, ... -> [Bước 2].

2. Bước 2:
- Mời khách hàng vào phòng, ngồi ghế xoay lưng vào bàn làm việc;
- Rót nước mời khách.-> [Bước 3];

3. Bước 3:
- Hỏi những thông tin không liên quan đến việc khám, điều trị: “Cô (bác, anh, 

chị, . )  đến khám nhiều lần chưa? Nhà có ở gần đây không? Anh/chị bị bệnh gì? 
Anh/chị đến khám hay đưa người nhà đi, ...” nhằm hướng suy nghĩ của khách hàng 
sang hướng khác, tác dụng tạo sự thân thiện hoặc giảm không khí căng thẳng.-> 
[Bước 4]

4. Bước 4:
- Hỏi thông tin (kèm theo trong biên bản làm việc, hoặc sổ ghi nhận thông tin);
- Hỏi mục đích khách hàng;
- Lắng nghe và ghi nhận đầy đủ vào biên bản (hoặc sổ ghi nhận thông tin);
- Tư vấn cho khách hàng các thông tin trong khả năng phụ trách (những vấn 

đề tư vấn phải được ghi vào biên bản hoặc sổ ghi nhận thông tin);
- Lặp lại mục 3, 4 của bước 4;
+ Trường hợp 1: Thông tin khách hàng trao đổi trong phạm vi, chức năng -> 

[Bước 5];
+ Trường hợp 2: Thông tin khách hàng trao đổi vượt quá phạm vi, chức năng 

-> [Bước 6].
5. Bước 5:

- Lặp lại mục 3, 4 của bước 4 đến khi kết thúc buổi trao đổi;
- Tóm tắt lại nội dung buổi trao đổi;



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUI TRÌNH TIẾP NHẬN Ý
KIẾN NGƯỜI BỆNH Phiên bản: 1.0

+ Trường hợp 1: Khách hàng bức xúc, phản ánh thông tin -> cho khách xem 
và ký vào biên bản làm việc;

+ Trường hợp 2: Khách hàng cần tư vấn thông tin -> hỏi xem khách có hài 
lòng với việc tư vấn chưa, có thể cho ý kiến vào sổ ghi nhận;

6. Bước 6: Thông tin trao đổi vượt quá khả năng, phạm vi.
- Liên hệ bác sĩ, CNV liên quan đến phòng Chăm sóc khách hàng tư vấn, giải 

thích thêm cho người bệnh. Trường hợp cần tư vấn thêm về chuyên môn có thể mời 
BS A tư vấn thêm cho khách hàng (gọi điện thoại BS A);

- Ghi lại biên bản làm việc, hẹn lại khách hàng sẽ trả lời bằng văn bản sau:
+ Trường hợp 1: Khách hàng đồng ý -> [Quy trình xử lý thông tin và phản 

hồi bằng văn bản];
+ Trường hợp 2: Khách hàng không đồng ý -> [Bước 7].

7. Bước 7: Mời BS A (KHTH) hỗ trợ.
- Mời BS A (KHTH) hỗ trợ, tư vấn, giải đáp khiếu nại cho khách:
+ Trường hợp 1: Khách hàng đồng ý, lập biên bản làm việc, các bên ký vào 

biên bản;
+ Trường hợp 2: Khách hàng không đồng ý -> [Bước 8];

8. Bước 8: Mời BS A (BGĐ) hỗ trợ giải quyết.
- Mời BS A (BGĐ) hỗ trợ, tư vấn, giải đáp khiếu nại cho khách;
- Lập biên bản làm việc, các bên ký vào.

V. KẾT QUẢ CÔNG TÁC:
- Tư vấn, giải đáp cho người bệnh hài lòng về nội dung trao đổi;
- Có biên bản/ghi chép làm việc;
- Tổng hợp nội dung, đề nghị khoa/phòng phản hồi thông tin (nếu có);
- Tổng hợp nội dung, báo cáo Ban giám đốc (trường hợp nghiêm trọng);
- Tổng hợp nội dung, đánh giá hiệu quả;
- Báo cáo công tác định kỳ.
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QUY TRÌNH 

TIẾP ĐÓN NGƯỜI BÊNH•

Mã số: QTQL.04.CTXH

Phiên bản: 1.0

Ngày cập nhật: 01/09/2017

NGƯỜI VIẾT NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ 
DUYÊT

Họ và tên Lê Văn Thanh TV.T ^  r f i  • Ấ m  • /VNguyễn Tiên Triển Phạm Văn Mẫn

Chữ ký

Chức
danh

Trưởng phòng Công 
tác Xã hội

Chủ tịch Hội đồng 
thuốc và điều trị

Giám đốc Bệnh 
viện



NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ô bên cạnh)

Giám đốc □ □

Phó giám đốc □ □

Các phòng chức năng □ □

Các đơn vị lâm sàng □ □

Các đơn vị cận lâm sàng □ □

□ □ □

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH ĐIỆN b iê n

QUY TRÌNH TIÊP ĐÓN
NGƯỜI BỆNH

Mã: 04.CTXH
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật:01/09/2017

I. MỤC ĐÍCH

Qui định thống nhất đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với công tác 
khám chữa bệnh của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ 
người bệnh.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân đến khám và điều 
trị tại bệnh viện.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Quyết định số 4448/2013/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 về triển khai thực 
hiện đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ y tế công;

- Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng 
dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 qui định về quy tắc ứng xử 
của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế;

- Quyết định 4013/2011/QĐ-BYT ngày 27/09/2001 qui định về chế độ giao 
tiếp trong cơ sở khám chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 về việc “Đổi mới phong cách 
thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

- Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/20173 về việc ban hành Hướng dẫn 
qui trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện.

IV. TỪ VIÊT TẮT

- TT: Thông tư
- QĐ: Quyết định
- BYT: Bộ Y tế
- BN: Bệnh nhân
- ĐDV: Điều dưỡng viên
- ĐDT: Điều dưỡng trưởng
- ĐDHC: Điều dưỡng hành chính
- BS: Bác sỹ
- QTQL: Qui trình quản lý
- CTXH: Công tác xã hội

1.Mục đích
BN vào viện thường có trạng thái lo âu, sợ hãi vì vậy điều quan trọng là 

ĐDV phải tiếp đón BN nhiệt tình lịch sự, thông cảm với nỗi lo âu của BN làm 
cho BN mới đến cảm thấy dễ chịu, gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho BN.



BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH ĐIỆN b iê n

QUY TRÌNH TIÊP ĐÓN
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1.2 Các thủ tục hành chính khi bệnh nhân vào viện:
1.2.1 Trường hợp cấp cứu:
- Chuyển ngay vào phòng cấp cứu, ghi họ tên, tuổi, địa chỉ BN, cơ quan 

và gia đình, ngày giờ, lý do đến phòng khám, ghi lại tên địa chỉ người đưa BN 
đến, phương tiện vận chuyển và tình trạng BN.

- Kiểm kê lại tài sản của BN để bàn giao lại cho người nhà hoặc khoa 
phòng tiếp nhận BN.

1.2.2 Trường hợp bình thường:
Khi BN vào viện cần có:

- Giấy giới thiệu của cơ quan y tế tuyến dưới.
- Giấy chứng nhận miễn, trừ viện phí.

- Lập hồ sơ cho BN (cần ghi rõ và đủ các mục ở phần đầu bệnh lịch): Tên 
tuổi, quê quán, lý do vào viện....

- Biên nhận tài sản BN đã giữ lại.
1.3 Quy trình nhập viện:
1.3.1 Tiếp đón BN tại phòng khám
a) Chuẩn bị phòng đợi
- Phòng phải sạch đẹp, gọn gàng yên tĩnh.

- Hướng dẫn BN lấy số thứ tự chờ đến lượt khác
- Đầy đủ ghế cho bệnh nhân ngồi chờ.
- Phòng chờ mở ti vi cho BN xem trong thời gian chờ
- Nhân viên tiếp đón làm thủ tục hỗ trợ BN, hướng dẫn BN vào các buồng 

khám, hướng dẫn BN các thủ tục cần thiết.
b) Chuẩn bị phòng khác
- Sắp xếp phòng khám gọn gàng sạch sẽ đảm bảo thoáng mát về mùa hè, 

ấm áp về mùa đông.
- Chuẩn bị giường khám bệnh, bàn ghế.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bác sĩ khám bệnh: Dụng cụ tổng quát: ống 
nghe, đèn, búa phản xạ, nhiệt kế, huyết áp kế.

- Dụng cụ khám chuyên khoa.

- Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ thủ tục hành chính (hồ sơ bệnh án, sổ 
theo dõi BN ra vào bệnh viện, giấy xét nghiệm...).

c) Tiếp đón bệnh nhân
d, Tiếp xúc với bệnh nhân
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- Chào hỏi bệnh nhân, tự giới thiệu mình với bệnh nhân, gọi tên bệnh 
nhân một cách thích hợp theo tập quán. Đối với bệnh nhân lớn tuổi không được 
gọi tên không mà phải gọi cả tên và thứ bậc theo tuổi (bác, ông...). Cách ứng xử 
và cách nói của điều dưỡng viên sẽ gây ấn tượng rất lớn cho bệnh nhân.

- Hướng dẫn các thủ tục cần thiết trước khi vào khám bệnh.

- Sắp xếp chỗ ngồi cho BN ở phòng đợi, mời BN vào khám theo thứ tự.
Lưu ý: ưu tiên BN cấp cứu, bệnh nhân nặng, người già, trẻ em.
Nhận định bệnh nhân
- Khai thác tiền sử bằng cách phỏng vấn bệnh nhân hoặc thân nhân về thời 

gian mắc bệnh, bệnh sử hiện tại và bệnh sử trước kia.
- Quan sát bệnh nhân: sử dụng các giác quan: nhìn, sờ, nghe, ngửi.
Đo các dấu hiệu sinh tồn (nếu là bệnh nhân cấp cứu, ĐDV phải chủ động 

xử trí trước khi mời BS).

Mời bác sĩ khám và cho hướng xử trí:
- Hỗ trợ thầy thuốc khám bệnh

- Thực hiện tốt các kỹ thuật chuyên môn theo yêu cầu
Trường hợp bệnh nhân không phải nằm viện:
- Điều dưỡng nhắc nhở BN thực hiện nghiêm chỉnh y lệnh điều trị của BS.
- Hướng dẫn BN biết cách chăm sóc sức khỏe và phòng các bệnh khác.
Trường hợp bệnh nhân vào viện:
- Làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện.

- Hướng dẫn BN vệ sinh cá nhân, giúp BN thay quần áo nếu họ không tự 
làm được.

- Đưa BN vào khoa điều trị, trường hợp BN không đi được dùng cáng 
hoặc xe lăn chuyển BN.

1.3.2 Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa:
a) Chuẩn bị dụng cụ và các phương tiện:
Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết về thủ tục hành chính và dụng 

cụ chuyên môn như:

- Bảng kế hoạch chăm sóc bệnh nhân.

- Phiếu theo dõi bệnh nhân.
- Các dụng cụ: huyết áp kế, ống nghe.
- Giường, quần áo, chăn màn.



BÊNH VIÊN ĐA KHOA
TỈNH Điê n  b iê n

QUY TRÌNH TIẾP ĐÓN
NGƯỜI BÊNH

Mã: 04.CTXH
Phiên bản: 1.0
Ngày cập nhật:01/09/2017

- Các dụng cụ khác như: phích nước, ca, cốc, bát, thìa, bô, bình đái.
b) Nhận bàn giao:
- Bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân.

- Hồ sơ bệnh án.
c) Dẫn bệnh nhân vào buồng bệnh:
- Giới thiệu giường BN và giúp BN nghỉ ngơi, an toàn khi vào nằm điều 

trị, phổ biến nội quy bệnh viện, giới thiệu các nơi để BN tiếp xúc khi cần.
- xếp giường nằm cho BN.
- Nếu BN nằm ở phòng riêng đóng cửa phòng hoặc kéo bình phong cho 

kín đáo.
- Cung cấp các dụng cụ cá nhân (nếu cần) nâng thành giường lên đảm bảo 

an toàn cho BN (nếu có).
d) Nhận định quan sát bệnh nhân: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, 

cân, đo cho bệnh nhân.
* Tình trạng chung của bệnh nhân (đặc biệt là bệnh nhân trẻ em):

- Bệnh nhân tỉnh táo hay lơ mơ, li bì.
- Tình trạng da: da xanh hay nhợt nhạt, bầm tím, da khô có lở loét, nhiễm

khuẩn.

- Tình trạng khó thở, kiểu thở.
- Ho khan hay có đờm, tính chất, màu sắc số lượng đờm.
- Đau: cảm giác, vị trí đau, tính chất đau (âm ỉ, dữ dội).
- Có rối loạn ngôn ngữ không.

- Khả năng nghe (điếc).
- Nhìn (mù lòa, cận thị).

- Các bộ phận giả (răng giả, mắt giả, hậu môn nhân tạo...).
- Nghe những than phiền của bệnh nhân.

c) Giải thích hướng dẫn cho bệnh nhân và thân nhân:
- Cách sử dụng các phương tiện của khoa: bật- tắt công tắc điện, quạt, ti vi 

đài (nếu có), nhà tắm, nhà vệ sinh...
- Thông báo cho bệnh nhân và thân nhân chấp hành nghiêm chỉnh nội quy 

khoa phòng.
- Giờ khám bệnh, thường quy đi buồng.
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- Giờ vào thăm.
- Giữ gìn vệ sinh trật tự buồng bệnh, không hút thuốc lá, không gây ồn ào 

trong buồng bệnh, bỏ các đồ thải vào nơi quy định.

g) Ghi vào hồ sơ bệnh nhân ngày giờ vào viện:
Ghi chép các thông số theo dõi và phiếu theo dõi.
1) Báo cáo với ĐDT và bác sĩ: sau khi hoàn thành các thủ tục tiếp nhận 

bệnh nhân vào khoa và các dấu hiệu bất thường của bệnh nhân (nếu có).
2) Trợ giúp bác sĩ khám bệnh và làm các xét nghiệm cần thiết.

3) Thực hiện tốt các y lệnh điều trị.
2. Chuyển bệnh nhân
2.1 Mục đích:
- Trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện do tính chất và quá trình diễn 

biến của bệnh tật. Khi bác sĩ ra quyết định BN có thể được chuyển từ phòng này 
sang phòng khác, khoa này sang khoa khác hoặc viện này sang viện khác.

- BN có thể lo lắng khi bác sĩ yêu cầu chuyển, do đó ĐDV nên giải thích 
cho BN hiểu được sự di chuyển này sẽ giúp cho BN nhận được sự chăm sóc và 
điều trị tốt hơn.

2.2 Các thủ tục cần thiết của việc chuyển khoa, chuyển viện.
2.2.1 Chuyển khoa phòng:
- ĐDV phải liên hệ với khoa phòng mới để bố trí thời gian chuyển BN

đến.

- Báo cho ĐDHC biết để làm mọi thủ tục chuyển BN và chuẩn bị phương 
tiện vận chuyển nếu cần.

- Giải thích cho BN và gia đình lý do chuyển và ngày giờ chuyển.
- Khi đưa BN đến khoa phòng mới phải bàn giao đầy đủ hồ sơ bệnh án. 

Phản ánh những đặc điểm về tư tưởng và sinh hoạt của BN để khoa phòng mới 
tiếp tục quản lý. Đưa BN tới tận giường bệnh rồi mới trở về.

2.2.2. Chuyển viện:
- ĐDV phải liên hệ với bệnh viện mới để bố trí thời gian chuyển BN đến. 

Nếu là BN cấp cứu thì phải gọi điện thoại báo trước.
- Báo cho y vụ biết để làm mọi thủ tục chuyển bệnh nhân và chuẩn bị 

phương tiện vận chuyển. Chuẩn bị giấy tờ chuyên môn: tóm tắt bệnh án và các 
tài liệu điều trị (X quang, xét nghiệm, v.v...).
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- Báo cho bệnh nhân biết ngày giờ chuyển viện, giải thích rõ lý do để 
bệnh nhân yên tâm, đồng thời báo cho gia đình họ biết. Bàn giao lại cho bệnh 
nhân đồ dùng tư trang của họ gửi.

- Khi chuyển điều dưỡng viên phải đi cùng với bệnh nhân và có chuẩn bị 
sẵn phương tiện xử trí khi đi đường (hộp thuốc cấp cứu...).

- Khi đến nơi ĐDV phải bàn giao đầy đủ giấy tờ và phản ánh những đặc 
điểm về tư tưởng và sinh hoạt của bệnh nhân để cơ sở điều trị mới tiếp tục quản 
lý. Đưa bệnh nhân tới phòng khoa, ký nhận bàn giao xong mới về.

2.3. Quy trình chuyển bệnh nhân.
2.3.1 Các phương pháp đặt cáng:
a) Song song.
- Song song gần: Cáng sát với thành giường
- Song song xa: Cáng cách giường bệnh nhân 1 mét.
b) Vuông góc: Chân cáng vuông góc với đầu bệnh nhân.

c) Nối tiếp: đầu cáng nối tiếp với chân giường.
2.3.2 Chuyên khoa, phòng, viện:
a) Giúp bệnh nhân: thu dọn tư trang cá nhân để chuyển đi.
b) Chuyển bệnh nhân đến: khoa mới, viện mới cùng với tư trang cá nhân 

bằng phương pháp vận chuyển an toàn và thích hợp (cáng, xe đẩy,ô tô...).
Bàn giao bệnh nhân với nhân viên khoa mới, viện mới:

- Tình trạng bệnh nhân, các thủ tục hành chính chuyên môn, tư trang của 
bệnh nhân.

- Ký nhận bàn giao với điều dưỡng của khoa mới, viện mới.
d) Trở về khoa mình báo cáo với ĐDT:
- Bệnh nhân đã chuyển đến khoa mới an toàn.

- Ngày, giờ chuyển.
- Tình trạng bệnh nhân khi di chuyển.

3. Bệnh nhân ra viện
Khi ốm đau bệnh nhân chỉ nằm viện trong một thời gian ngắn. Bệnh nhân 

ra viện thường vẫn còn yếu, mệt, bệnh tật có khả năng còn tái phát. Khi bệnh 
nhân về nhà là giai đoạn hồi phục sức khỏe, giai đoạn này sẽ dài hơn. Lúc này 
ĐDV vẫn phải nhiệt tình nhã nhặn và có trách nhiệm hướng dẫn tuyên truyền 
giáo dục sức khỏe để người bệnh có khả năng tự chăm sóc bản thân tại nhà và 
nâng cao sức khỏe.
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3.1 Các thủ tục cần thiêt của việc xuất viện:
- Phải tập trung đầy đủ hồ sơ bệnh án. Có ghi rõ ngày, giờ ra viện và kết 

quả điều trị.
- Chuyển hồ sơ bệnh nhân lên phòng y vụ để làm thủ tục ra viện.
- Báo cho gia đình hoặc cơ quan bệnh nhân biết để đón bệnh nhân và 

thanh toán viện phí.
- Dặn dò bệnh nhân những điều cần lưu ý về điều trị phòng bệnh để duy 

trì kết quả điều trị. Nếu bệnh nhân có khám lại theo định kỳ thì phải báo rõ ngày 
giờ đến khám lại, giải quyết các thắc mắc của bệnh nhân nếu có.

- Giải thích cho bệnh nhân biết rõ kết quả điều trị, cách điều trị tiếp theo 
tại nhà, hướng dẫn cách ăn uống nâng cao thể trạng, chuẩn bị giấy tờ, báo cho 
gia đình biết trước để đón, thông báo cho bệnh nhân và thân nhân biết về tình 
hình ra viện, ngày giờ ra viện và thủ tục hành chính.

3.2. Chuẩn bị dụng cụ:
Các phương tiện vận chuyển thích hợp.

3.3 Kỹ thuật tiên hành:
a) Giúp cho bệnh nhân thu gọn tư trang cá nhân và trả lại đồ dùng cho

khoa.
- Thanh toán viện phí.

- Giúp bệnh nhân thay, mặc quần áo, trả lại quần áo cho viện (đối với trẻ 
em, người già, tàn tật).

b) Kiểm tra: xem bệnh nhân đã nhận được giấy ra viện, y lệnh của bác sĩ 
để thực hiện tại nhà, giấy hẹn của bác sĩ hay khoa phòng.

c) Hướng dẫn giáo dục sức khỏe: khuyên bảo bệnh nhân về chế độ ăn 
uống, tập luyện.

d) Giúp bệnh nhân: ra khỏi phòng lên xe chào tạm biệt và chúc sức khỏe 
bệnh nhân.

e) Trở lại khoa thu dọn vải trải giường cho vào túi đựng đồ bẩn.
g) Thông báo cho hộ lý biết bệnh nhân đã ra viện để vệ sinh buồng bệnh.
h) Báo cáo cho điều dưỡng trưởng biết đã hoàn thành nhiệm vụ cho bệnh 

nhân ra viện.


