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Tóm tắt: 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn diện cho người bệnh tại các bệnh 

viện tuyến quận, huyện trên địa bàn thành phố (TP) Đà Nẵng, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu 

này với mục tiêu đánh giá sự hài lòng người bệnh tại khoa khám bệnh của các trung tâm y tế 

tuyến quận, huyện TP Đà Nẵng năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Mức độ hài lòng chung 

của người bệnh khi đến khám tại khoa khám bệnh của các bệnh viện là (59,2%), không hài lòng 

là (40,8%). Mối liên quan giữa mức độ hài lòng chung đối với số lần tham gia khám chữa bệnh 

có  nghĩa thống kê (p<0,05). Có sự tương quan giữa người bệnh có bảo hiểm y tế (BHYT) và 

không có BHYT với sự hài lòng của người bệnh (vì p<0,05), mức độ hài lòng của họ là khác 

biệt. Kết luận, mức độ hài lòng của khách hàng với các dịch vụ y tế tại khoa khám bệnh của các 

trung tâm y tế tuyến quận, huyện TP Đà Nẵng là khá cao. 

         Từ khóa : Sự hài lòng của người bệnh; Bệnh viện tuyến quận, huyện TP. Đà Nẵng; Mức độ 

hài lòng; Người bệnh; Nhân viên y tế. 

Abstract: 

For the purpose of improving the quality of comprehensive medical treatment for patients in the 

district hospital in Danang City, we carried out this study to survey patient satisfaction in the 

Outpatient Department of district health centres in Da Nang city in 2017. The results of the study 

show that the satisfaction level of the patients in the Outpatient department of the hospitals is 

59,2%; dissatisfaction is 40,8%. The correlation between overall satisfaction with the number of 

visits is statistical significance (p<0.05). There is the correlation of satisfaction level (p<0.05) 

between patients with health insurance and those without health insurance. In conclusion, the 

satisfaction level of patients with medical services at the clinic of the district health centres in 

Danang is quite high. 
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