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Báo cáo

Tên khảo sát *

Cả 3 khảo sát

Mã bệnh viện *

73602

E.g., 2018/12/02

Ngày khảo sát (từ ngày --> đến ngày)

E.g., 2018/12/02

 

Lọc

# LOẠI THỐNG KÊ KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 2018 KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 2018 KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÂN VIÊN Y TẾ 2018

1 Tổng điểm TB người dùng chọn từ A->E 4.09 4.03 3.70

2 Tỷ lệ hài lòng chung 84% (10715/12741) 82% (16218/19716) 64% (23233/36124)

3 Điểm TB theo từng phần A, B, C, D, E A: 4.00 
B: 4.07 
C: 3.97 
D: 4.21 
E: 4.22

A: 3.94 
B: 3.96 
C: 4.07 
D: 4.17 
E: 4.07

A: 3.70 
B: 3.81 
C: 3.52 
D: 3.73 
E: 3.81

4 Tỷ lệ hài lòng so với mong đợi 89.92 (36959/411) 88.44 (56251/636)

5 Tỷ lệ người bệnh sẽ quay trở lại 100% (410/411) 99% (631/636)

2.1 E5. Sẽ gắn bó làm việc tại bệnh viện lâu dài 71% (587/821)

2.2 E6. Mức độ hài lòng nói chung về lãnh đạo bệnh viện 68% (555/821)

Ý kiến khác:

#Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú 2018

bệnh viện đối xử bệnh nhân rất tốt.
trong thời gian điều trị mong nhân viên, bác sỹ, nhiệt tình, giúp đở, cảm ơn.

 
#Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú 2018

 
#Khảo sát ý kiến nhân viên y tế 2018

- Nâng cao mức lương cho cán bộ y tế - Có chính sách bảo vệ sự an toàn cho nhân viên y tế khi làm việc
- Nâng cao mức lương cho cán bộ y tế
Tăng thêm thu nhập ABC
- Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các thông tư, chính sách của bộ ( như về vấn đề phụ cấp độc hại cho nhân viên) Theo thông tư 25/2013 và quyết định 3033/QĐBYT TTBLĐTBHXH
Trả phụ cấp độc hại theo đúng quy định thông tư 25/2013 bộ lao động thương binh và xã hội, QUyết định 3033/2001 BYT cho những nhân viên công tác làm việc theo quy định
- Bộ Y Tế có văn bản sắp xếp lại công việc cho phù hợp với các văn bằng chứng chỉ để áp dụng trong công việc.
- Tăng lương -Tăng thu nhập thêm ngoài lương -Tăng phụ cấp - Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
- Tăng lương -Tăng thu nhập -Tăng phụ cấp
-Tăng thêm thu nhập -Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
- Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn - Tăng lương, tăng phụ cấp, các chế độ khác
- Tăng thu nhập thêm ngoài lương. - Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
- Tăng lương , tăng phụ cấp, các chế độ khác - Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyên môn
- Tăng lương
- Các ngày lễ tết thưởng tiền để khích lệ tinh thần làm việc. - Công đoàn hỗ trợ nhiều hơn cho nhân viên nghèo, đau ốm.
- Đảm bảo an toàn cho nhân viên bệnh viện -Tăng lương
- Có chính sách đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi làm việc, như bạo hành, xúc phạm. - Có chính sách ưu đãi đặc biệt về tiền thưởng, phụ cấp, độc hại.
- Tăng lương cho nhân viên -Tăng ABC
- Tăng lương
- Tăng lương cho nhân viên
- Tăng lương và các chế độ khác
- Tăng lương và các phụ cấp khác
- Tăng lương, ưu đãi - Tăng thu nhập thêm ngoài lương - Hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
- Tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho nhân viên
- Mong lãnh đạo bệnh viện xử phạt nghiêm khắc những trường hợp hút thuốc lá trong bệnh viện - Xây dựng nhà thể thao cho cán bộ công nhân viên bệnh viện rèn luyện sức khỏe
- Tiền trực của nhân viên y tế được đầy đủ - Cần có Biện pháp đảm bảo an toàn cho NVYT là việc - Xử lý khiếu nại của bệnh nhân và NVYT chính xác công bằng cấp tiền cho nhân viên y tế tự mua đồng phục.
-Tăng thu nhập cho nhân viên
- Lãnh đạo bệnh viện cần có thái độ làm việc công bằng

Góp
ý hoặc

Yêu cầu
hỗ trợ
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- Chi trả tiền thâm niên cho nhân viên y tế
- Trả tiền thâm niên cho nhân viên y tế
- Chi trả thâm niên cho nhân viên y tế
- Chi trả thâm niên công tác
- Nên phân công công việc đúng với hợp đồng lao động đã được Giám Đốc ký kết.
- Nâng ngạch cho nhân viên y tế
- Mức lương thấp không đủ chi tiêu cho cuộc sống
- Tạo chổ ở ổn định cho nhân viên
- Không có chế độ ưu tiên cho nhân viên y tế
- Nâng mức lương cơ bản
- Nâng tiền trực
- Đề nghị xem lại tiền trực và tăng thêm thu nhập
- Thưởng vào dịp lễ
- Nâng cao mức lương phù hợp với công việc được giao -Bảo hiểm y tế không miễn phí hoàn toàn cho nhân viên trong khi nhân viên đã cống hiến cả đời cho nghề - Thưởng tiền vào dịp lễ -Tách khoa nội tim mạch
- Tách khoa tim mạch thành hai khoa Nội tiết và tim mạch - Tiền thưởng đầy đủ để anh chị phấn khởi trong công việc - Nâng cao mức lương phù hợp với công việc để đời sống anh chị em tốt hơn
-Lương và trợ cấp chưa phù hợp với sức cống hiến
- Yêu cầu mức lương phù hợp vớicống hiến - Tạo nơi ở điều kiện ổn định để làm việc tốt hơn
- Tăng lương cho cán bộ y tế
- Có chế độ phụ cấp độc hại khi tiếp xúc với máy tính và mực
- Cần có chế độ phụ cấp độc hại khi tiếp xúc với máy vi tính và mực in
- Cần có chế độ độc hại đặc biệt cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc mực in, máy vi tính.
- Chế độ tiền lương chưa phù hợp với nhân viên y tế
- Đề nghị nâng phụ cấp ngành cho mua sắm - Đề nghị thực hiện công bằng dân chủ trong cơ quan
-Nâng phụ cấp ngành cho khoa sản - Đề nghị lãnh đạo ngành y tế an ninh, an toàn cho nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ
- Đề nghị lãnh đạo ngành y tế an ninh, an toàn cho nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ - Đề nghị tăng lương, phụ cấp hợp lý hơn cho ngành y tế - Đề nghị thực hiện công bằng dân chủ trong cơ quan
- Bộ y tế nên xây dựng lại chế độ phụ cấp nghề và độc hại xứng đáng với nhân viên khoa sản
- Nâng lương ngành y tế
- Trả lương và ưu đãi nghề phụ cấp thâm niên phù hợp với ngành - Bộ y tế đề nghị Sở Y Tế phân bổ biên chế cho đủ để phục vụ thiếu Bác sĩ quá nhiều và điều dưỡng ( Bệnh viện hạng II với 450 giường, Bệnh nhân nằm trung bình 550 bệnh nhân mà có 402 biên chế ) - Năng lực lãnh đạo còn yếu, chưa quyết
đoán.
- Trả lương và ưu đãi phụ cấp phù hợp với ngành - Bộ y tế đề nghị Sở Y tế cho thêm biên chế, thiếu điều dưỡng, Bác sĩ quá nhiều , Bệnh viện hạng II với 450 giường, Bệnh nằm trung bình 550 bệnh nhân mà có 402 biên chế
- Trả lương và ưu đãi nghề phụ cấp thâm niên phù hợp với ngành -Bộ y tế đề nghị Bộ Y Tế phân bổ biên chế cho đủ để phục vụ
- Tăng lương cho cán Bộ Y Tế
- Nâng cao mức lương cơ bản - Tạo điều kiện cho NVYT nâng cao trình độ - Thưởng và thu nhập tăng thêm ABC xứng đáng với cống hiến
- Tăng cường phúc lợi
-Nâng lương và tiền phúc lợi
- Cần nâng cao chất lượng bệnh viện, trang thiết, máy móc cần đảm bảo đầy đủ để phục vụ trong công việc hàng ngày, tăng cường lực lượng trực an ninh.
- Hạn chế thủ tục hành chánh
- Giảm thủ tục hành chính - Tăng lương và ABC
- Tăng lương và ABC cho nhân viên - Giảm thủ tục hành chính
- Đề xuất thưởng và tăng thêm thu nhập ABC cho nhân viên
- Đời sống cán bộ nhân viên y tế còn khó khăn, chế độ ưu đãi phúc lợi, tiền lương còn quá thấp, cần có nhiều chính sách ưu đãi, cải cách tiền lương, phúc lợi.
- Hạn chế thủ tục hành chánh
- Mức lương, chế độ phụ cấp, đãi ngộ còn thấp so với cống hiến
- Giảm thủ tục hành chánh
- Hỗ trợ nhân viên khó khăn
- Đề nghị lãnh đạo Bệnh viện tăng cường đảm bảo an ninh trật tự cho nhân viên làm việc. - Trực lãnh đạo thường kiểm tra thường xuyên hơn nữa về nhân lực trực trong và ngoài giờ - Tăng chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế làm việc tại các khoa tiếp xúc với máu của bệnh nhân
- Đề nghị nâng lương, sắp xếp đúng chuyên môn - Giảm thủ tục hành chánh - Thực hiện các chế độ công bằng trong nhân viên
- Nâng mức lương tương xứng so với năng lực và cống hiến
- Vấn đề an ninh trật tự - bảo vệ nhân viên y tế cần được nâng cao
- Tăng thưởng và thu nhập tăng thêm ABC xứng đáng - Tăng phụ cấp độc hại, đặc thù cho khoa ngoại
- Có phụ cấp thâm niên nghề nghiệp
- Quan tâm đời sống nhân viên nhiều hơn - Mức lương hiện tại của nhân viên hiện tại còn thấp so với kinh tế thị trường, công việc nhiều áp lực - An ninh bệnh viện chưa đảm bảo - Trang thiết bị và trình độ chuyên môn còn hạn chế
- Đời sống của nhân viên y tế còn nhiều hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở và đời sống kinh tế - Yêu cầu Bộ Y tế quan tâm xem xét về chế độ tiền lương cho nhân viên, để nhân viên an tâm công tác hơn
- Cần thưởng và thu nhập tăng ABC cho nhân viên y tế
- Nên có phòng đọc, thư viện cho nhân viên nâng cao, cập nhật kiến thức
- Môi trường làm việc nóng bức không đủ quạt cho nhân viên - Phòng trực không đủ quạt - Tiền trực không tương xứng, ít quá không xứng với công sức nhân viên chia đều không hợp lý - Đề nghị tăng tiền trực hoặc giữ nguyên như trước - Tăng ABC cho nhân viên
- Tăng thêm phúc lợi độc hại để đảm bảo cuộc sống - Nơi lưu đồ vải quá nóng không đảm bảo công việc
- Tăng tiền phúc lợi để đảm bảo cuộc sống của nhân viên - Phân công công việc chưa đúng với chức danh
- Cải thiện tiền lương và công Đoàn
- Xét tuyển dược sĩ chính - Trả lương thâm niên - Đào tạo liên tục
- khoa cần có hộ lý dọn vệ sinh
- Cần nhân viên vệ sinh khoa
- Cần phải công khai, công bằng các khoản chi tiêu phúc lợi
- Tăng thu nhập cho nhân viên
- Tạo điều kiện để nhân viên y tế học tập nâng cao trình độ - Tăng thêm thu nhập
- Nâng cao mức lương cho cán bộ ngành y tế - Tăng cường đào tạo đội ngũ y tế chuyên sâu Tăng thêm các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao - Xây dựng trường học cho con em nhân viên y tế
- Nâng cao chất lượng các trang thiết bị y tế - Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế
- Tăng lương và phụ cấp ngành - Trả thâm niên công tác
- Bổ nhiệm thành viên BGĐ thật sự là những người có tâm, có đức, có tài - Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật, nhất là các chế độ chính sách - Sắp xếp nhân lực đảm bảo đúng đề án vị trí việc làm
- Nâng cao phụ cấp độc hại
- Tăng thu nhập cho nhân viên
- Tăng phụ cấp, tăng ABC để tăng thu nhập cho NVYT
- Cải cách hành chính lại, thu gọn lại các thủ tục - Tăng tiền trực, thưởng vào dịp lễ - Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ đặc biệt như khoa Cấp cứu, Hồi sức
- Mong Bộ Y Tế và bệnh viện xem xét lại thu nhập của nhân viên
- Trả tiền thâm niên - Tăng lương, phụ cấp
-Mong Bộ Y Tế và lãnh đạo bệnh viện tăng chế độ phụ cấp và độc hại
- Tiền phí vào dịch vụ xe để giữ và bảo quản ở nhà xe bệnh viện có thể miễn được không?
-Lãnh đạo thiếu quan tâm chuyên môn, độc đoán, chỉ thấy cái trước mắt không thấy lợi ích lâu dài của cơ quan

Góp
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- Đề xuất Bộ Y tế tham mưu cho chính phủ cấp tiền ưu đãi nghề cho ngành y tế
- Trả lương thâm niên - Xét tuyển dược sỹ chính
- Thật sự trọng dụng người có tài năng, có nhiều cống hiến cho Bệnh viện - Chọn ban lãnh đạo phải là người thật sự có tài năng, tâm huyết, có lòng muốn phát triển đơn vị thật sự - Thực hiện đầy đủ các chế độ và đúng quy định pháp luật
- Đào tạo chuyên khoa lẻ, chuyên khoa sâu - Mua sắm trang thiết bị mới thu hút bệnh nhân - Thu nhập nhân viên Bệnh viện còn thấp
- Tăng lương thu nhập cho xứng tầm với công việc - Hỗ trợ tiền trường khi nhân viên y tế đi học
-Tăng lương
- Tăng lương, cung cấp thêm trang thiết bị y tế
- Nâng lương - Nâng cao trang thiết bị
- Tăng lương-tăng phúc lợi
- Đề nghị tăng lương, tăng ABC và tiền thưởng trong mỗi dịp lễ tết
- Làm việc trong môi trường độc hại yêu cầu tăng phụ cấp lên thêm nữa
- Nâng cao lương cho nhân viên - Tăng ABC, phụ cấp
- Cải cách chế độ tiền lương, ưu đãi nghề - Tạo điều kiện tăng thu nhập từ các dịch cụ y tế
- Tăng lương tăng thu nhập cho nhân viên y tế
- Lương không đủ sống, cần xem xét lại - Phụ cấp ít
- Tăng tiền trực ( Tính theo tiền trực của nghị định 73, không đồng ý chia điều tiền trực) - Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên hợp đồng được hưởng đầy đủ các quyền lợi như viên chức
- Ban lãnh đạo tiếp tục xây dựng các kế hoạch tiết kiệm, tăng thu giảm chi, tăng thu nhập cho nhân viên
- Tăng thêm thu nhập cho nhân viên
- Tăng thêm thu nhập cho nhân viên
- Phân bổ nhân lực không đủ phục vụ người bệnh
- Tăng thêm tiền phúc lợi cho nhân viên
- Điều chỉnh lại giờ làm việc
- Tăng lương, tăng phục cấp nghề - Tăng tiền thưởng và thu nhập ABC
- Phân công đúng theo văn bằng chúng chỉ, phù hợp với công việc - các thông tư và quy định nên đề nghị thực hiện ngay ở tuyến y tế cơ sở
- Tăng lương cơ bản và tăng phụ cấp để đảm bảo đời sống của nhân viên y tế
- Môi trường làm việc cần được đảm bảo an toàn, nhân viên y tế cần được tôn trọng - Đề nghị tăng thêm ABC hàng tháng cho nhân viên
- Cần tạo điều kiện làm việc an toàn - Tăng mức lương cơ bản
- Nâng cao mức lương tương xứng so với năng lực và cống hiến -Môi trường làm việc cần được đảm bảo an toàn, NVYt cần được tôn trọng
- Tăng thêm ABc hàng tháng cho nhân viên
- Mức lương chưa tương xứng với công việc
- Mức lương chưa tương xứng với công việc và cống hiến
-Tăng thu nhập cho nhân viên y tế
- Nâng cao ABC
- Nâng lương nhân viên
- Cần chuẩn bị phòng chờ cho người bệnh, thân nhân bệnh nhân - Cần có không gian vui chơi giải trí cho bệnh nhân
- Tăng thu nhập cho nhân viên
- Cần có chính sách ưu đãi cho ngành nhiều hơn nữa -Thu nhập hiện tại của nhân viên còn quá thấp, cuộc sống nhân viên còn khó khăn, dẫn đến công việc kém hiệu quả
- Tăng thu nhập cho nhân viên
quan tâm đến đời sống nhân viên nhiều hơn, hàng năm tiền thưởng cuối năm ít quá, nhân viên ăn tết rất nghèo
- Xây dựng thêm phòng đọc, thư viện - Tổ chức chuyến tham quan tập thể nhiều hơn nữa
phòng trực nhân viên nên có máy điều hòa

CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH - BỘ Y TẾ 
Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam 

Phần mềm Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên Y tế - Bản thử nghiệm

Góp
ý hoặc

Yêu cầu
hỗ trợ

http://chatluongbenhvien.vn/node/add/oa-worktracker-task?oa_section_ref=264

