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CỦA NGƯỜI BỆNH TRÊN MÀN HÌNH CẢM ỨNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN  

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Chúng tôi ghi tên dưới đây: 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi  

công tác 
Chức danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ(%) 

đóng góp 

vào việc 

tạo ra 

sáng kiến 

1 
Phạm Thị 

Nga 
1979 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Trưởng 

phòng QLCL 
Cử nhân 40% 

2 
Nguyễn Duy 

An 
1981 

Bệnh viện 

Tâm thần 
Nhân viên CV CNTT 30% 

3 Ngô Thị Nhị 1972 
Bệnh viện 

Tâm thần 

Phó Khoa 

Khám bệnh 
BS.CKI 30% 

Là nhóm tác giả đề nghị công nhận giải pháp sau đây là sáng kiến: 

1. Tên giải pháp 

Triển khai modun Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh trên màn hình 

cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

2. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp  

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

3. Lĩnh vực áp dụng 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá mức độ hài lòng của người 

bệnh trên màn hình cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS. 

4. Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu tiên hoặc áp dụng thử 

Từ tháng 7 năm 2022 đến nay. 

5. Mô tả giải pháp 

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị ngoại trú là đánh 

giá toàn diện về uy tín và chất lượng khám chữa bệnh của Khoa Khám bệnh - 

Cấp cứu nói riêng và của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng nói chung, nhằm góp 



phần cải cách những mặt còn hạn chế mà người bệnh chưa được hài lòng để 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng dịch vụ của Bệnh viện ngày 

càng tốt hơn.  

Tiến hành đánh giá bằng modun soạn sẵn tích hợp trên phần mềm Quản lý 

bệnh viện (FPT HIS). Mỗi ngày, chúng tôi bốc thăm ngẫu nhiên 1 phòng khám 

tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu cần khảo sát, sau đó chọn 05 bệnh nhân có mã số 

bệnh nhân ngẫu nhiên, giải thích mục đích và ý nghĩa của việc khảo sát để bệnh 

nhân yên tâm; hướng dẫn bệnh nhân cách phân biệt bác sĩ, điều dưỡng, nhân 

viên y tế; đồng thời bảo đảm các câu trả lời của bệnh nhân không ảnh hưởng gì 

đến bệnh nhân. Sau đó giải thích các câu hỏi cho bệnh nhân và cho bệnh nhân 

đánh giá trên màn hình tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu. 

5.1. Thực trạng trước khi áp dụng giải pháp 

a) Khó khăn, vướng mắc trong thực tế 

Trước đây, việc đánh giá hài lòng người bệnh được thực hiện trên bản giấy 

theo mẫu 2 “Phiếu đánh giá ý kiến người bệnh ngoại trú” do Bộ Y tế ban hành.  

  

H1: Mẫu phiếu đánh giá ý kiến người bệnh ngoại trú của Bộ Y tế 

Mẫu phiếu đánh giá này là mẫu áp dụng chung cho tất cả các bệnh viện, 

một số nội dung chưa đầy đủ và bám sát với tình hình thực tế, đặc biệt là bệnh 



viện chuyên khoa như Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nội dung 

đánh giá theo mẫu phiếu này chỉ cung cấp kết quả về sự hài lòng chung cho toàn 

bệnh viện, chưa đưa ra đánh giá cụ thể về sự hài lòng đối với từng cá nhân cụ 

thể.  

Bên cạnh đó, đánh giá ý kiến người bệnh ngoại trú thực hiện trên giấy 

người quản lý không thể cập nhật ý kiến ngay được mà phải thực hiện tổng hợp 

ý kiến mới có thể cập nhật và giải quyết vấn đề. Nhưng khi thực hiện đánh giá ý 

kiến người bệnh ngoại trú trên màn hình cảm ứng liên kết với phần mềm quản lý 

bệnh viện thì các ý kiến đánh giá của người bệnh sẽ được hiển thị và chuyển về 

tài khoản của người quản lý ngay sau khi đối tượng thực hiện đánh giá, từ đó 

người quản lý có thể dễ dàng cập nhật các vấn đề liên quan đến sự hài lòng và 

không hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh để chọn vấn đề ưu tiên 

giải quyết trước và khen động lực cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ. 

b) Vấn đề cần giải quyết 

- Thực hiện việc mô đun Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh trên 

màn hình cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS của bệnh nhân tại Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu được nhanh chóng, thuận lợi hơn, có thể sử dụng trong 

điều kiện không cần kết nối wifi, chỉ cần truy cập mạng LAN của cơ quan. 

- Không cần trang bị máy móc hiện đại phục vụ cho việc đánh giá tại Khoa 

Khám bệnh - Cấp cứu, chỉ cần tập trung tại một máy để cần thiết cho đối tượng 

sử dụng. Địa điểm không gian làm việc còn hạn chế, cần giảm thiểu máy móc 

thiết bị chưa thật sự cần thiết để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, song vẫn đạt 

được hiệu quả mong muốn. 

- Cần có một bộ câu hỏi được thiết kế riêng để Bệnh viện có thể xác định 

được những vấn đề tồn tại, những ưu và nhược điểm của mỗi cá nhân, từ đó có 

cơ sở để nhắc nhở, khắc phục hoặc làm động lực để tiếp tục cố gắng. 

- Phân tích các yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh điều trị 

ngoại trú 

- Xác định các vấn đề người bệnh, người nhà người bệnh không hài lòng, 

vấn đề ưu tiên cần cải thiện 



5.2. Nội dung giải pháp 

 Triển khai modun Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh trên màn hình 

cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS.  

Bước 1: Truy cập vào biểu tượng phần mềm FPT HIS trên giao diện màn 

hình máy tính 

 

H1: Màn hình “Hệ thống quản lý bệnh viện” 

Bước 2: Vào mục “Thông tin nhân viên”; “Đánh giá nhân viên” chọn 

“Khoa Khám bệnh”. Màn hình sẽ hiện ra danh sách thông tin của các nhân viên 

cần đánh giá. 

 

H2: Danh sách các nhân viên cần đánh giá 

Bước 3: Thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân trên nhân 

viên y tế trực tiếp khám bệnh với bệnh nhân và sơ đồ chỉ dẫn trên phiếu chỉ định 

dịch vụ tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu. 

Bệnh nhân và người nhà có thể truy cập Modun trực tiếp đến phần đánh giá 

của nhân viên y tế mà mình trực tiếp khám bệnh và cần đánh giá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3: Modun “Đánh giá nhân viên tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu” 

Bước 4: Tiến hành đánh giá hài lòng về nhân viên và tính hữu ích của sơ 

đồ chỉ dẫn trên phiếu chỉ định dịch vụ theo các câu hỏi có sẵn 

 

 

H4: Giao diện các nội dung cần đánh giá 



Sau khi đánh giá xong, hệ thống sẽ hiển thị phần đánh giá của các nhân 

viên y tế được lưu lại trên Modun “Khoa khám bệnh - Đánh giá nhân viên”.  

Chỉ có Lãnh đạo khoa phòng và các nhân viên được đánh giá có thể xem 

được kết quả đánh giá này.  

Kết quả đánh giá sẽ được hệ thống xuất ra gồm các nội dung sau: 

TỔNG HỢP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN  

TẠI KHOA KHÁM BỆNH - CẤP CỨU 

 
H5: Giao diện tổng hợp báo cáo đánh giá nhân viên 

5.3. Khả năng áp dụng của giải pháp 

- Việc sử dụng mô đun Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh trên màn 

hình cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS sẽ nhanh chóng, tiện lợi và cho 

kết quả chính xác. 

- Khi sử dụng mô đun Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh trên màn 

hình cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS, bệnh nhân dễ dàng truy cập và 

bày tỏ ý kiến bằng cách chọn các nội dung, tiêu chí đánh giá và kết thúc bằng 

thao tác gửi đi. Ngay lập tức, phần mềm ứng dụng cập nhật kết quả vào hệ thống 

tổng hợp tự động. Đây là ưu điểm vượt trội so với việc tổng hợp phiếu đánh giá 

bằng cách đếm thủ công như trước. Việc tổng hợp, phân tích, phân loại ý kiến 



của người bệnh thực hiện qua mô đun Đánh giá được cập nhật hàng ngày. Lãnh 

đạo Khoa Khám bệnh - Cấp cứu nắm bắt được ngay mức độ hài lòng cùng thông 

tin phản ánh, kiến nghị của bệnh nhân để kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục 

những điểm bệnh nhân chưa hài lòng. 

- Đây là giải pháp lần đầu được xây dựng và triển khai với nội dung thiết 

thực, phù hợp với thực trạng tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

- Phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin. Mô hình không 

bắt buộc cung cấp thông tin của người khảo sát; không thể sửa chữa hoặc làm 

sai lệch kết quả. 

6. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 

giải pháp 

Đây là việc làm thường xuyên và cần được triển khai thực hiện. Đây là cơ 

sở ghi nhận đánh giá của người bệnh, người nhà người bệnh, nắm bắt được 

những tồn tại nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện. 

a) Hiệu quả kinh tế 

- Áp dụng tiện ích sử dụng Modun đánh giá chất lượng trong công tác 

khám bệnh, chữa bệnh sẽ không phát sinh thêm chi phí cho việc mua sắm lắp đặt 

hệ thống máy móc thiết bị của bệnh viện.  

b) Lợi ích của bệnh viện 

- Kết quả đánh giá được cập nhật hàng ngày nên lãnh đạo Khoa Khám  

bệnh - Cấp cứu sẽ có cơ sở để kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh những hành vi chưa 

chuẩn mực của nhân viên tại khoa mình. Đồng thời khen thưởng những cá nhân 

làm tốt công tác khám bệnh; tiếp nhận…. 

- Đánh giá được tính hữu ích của sơ đồ chỉ dẫn trên phiếu chỉ định dịch vụ. 

Từ đó đưa ra những định hướng phù hợp trong việc điều chỉnh, tăng tính tiện ích 

cho người bệnh trong quá trình thực hiện các chỉ định dịch vụ cận lâm sàng, 

giảm thời khám bệnh, hướng đến nâng cao hài lòng người bệnh người bệnh và 

người nhà người bệnh. 

- Phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin. Mô hình không 

bắt buộc cung cấp thông tin của người khảo sát; không thể sửa chữa hoặc làm 



sai lệch kết quả; giảm chi phí về tài chính cho bệnh viện trong việc in phiếu 

đánh giá và giảm được công sức phát phiếu khảo sát đến bệnh nhân như theo 

cách bệnh viện đang thực hiện.  

c) Lợi ích đối với khoa phòng và cán bộ nhân viên bệnh viện 

- Ngay sau khi bệnh nhân đánh giá xong, kết quả sẽ được cập nhật ngay 

trên phần mềm FPT HIS. Bác sĩ trưởng khoa và nhân viên được đánh giá có thể 

nắm bắt ngay ý kiến phản hồi của người bệnh để kịp thời chấn chỉnh những 

điểm còn thiếu sót, tồn tại; đồng thời có thêm động lực, cảm thấy hứng thú để cố 

gắng khi nhận được phản hồi tích cực của người bệnh. 

- Kết quả khi được đánh giá xong sẽ được đổ về trên mỗi user của mỗi 

nhân viên trên phần mềm. Lãnh đạo khoa phòng căn cứ vào bảng kết quả để 

hàng tháng đánh giá ABC - xếp loại công việc của nhân viên khoa phòng mình. 

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 

Triển khai mô đun Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh trên màn hình 

cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS. 

Cần có cán bộ khảo sát và có sự phối hợp, hỗ trợ của các nhân viên tại 

khoa trong quá trình bệnh nhân và người nhà thực hiện. 

8. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có) 

Thông tin cá nhân của đối tượng cần được bảo mật và nội dung đánh giá 

chỉ được phục vụ cho mục đích ghi nhận ý kiến và áp dụng vào cải tiến chất 

lượng dịch vụ, hướng đến nâng cao hài lòng người bệnh. 

Trên đây là giải pháp Triển khai modun Đánh giá mức độ hài lòng của 

người bệnh trên màn hình cảm ứng tích hợp trên phần mềm FPT HIS.  

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự 

thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2022 

Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị nơi 

giải pháp được áp dụng 

 
BS. Lâm Tứ Trung 

Người nộp đơn/Đại diện những 

người nộp đơn 

 
Phạm Thị Nga 

 


