
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT TX HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-TTYT Hoài Nhơn, ngày       tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

 Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

     

  Kính gửi:   Sở Y tế Bình Định

                               

Căn cứ Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của  Bộ Y tế về
việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài
lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020.

Thực hiện Công văn số 04/SYT-NVY ngày 04/01/2021của Sở Y tế  V/v
kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân
viên y tế năm 2020

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá đúng theo
quy định tại Quyết định số 5338/QĐ-BYT, hoàn thành và báo cáo về Sở Y tế kết
quả như sau (Điểm đã nhân hệ số theo hướng dẫn):

- Điểm Bộ TCCLBV 204,6. (3,41 x 60)

- Điểm đánh giá hài lòng người bệnh nội trú   45,6. (4,56 x 10)

- Điểm đánh giá hài lòng người bệnh ngoại trú   45,0.   (4,5 x 10)

- Điểm đánh giá hài lòng nhân viên y tế   40,3. (4,03 x 10)

Tổng điểm đạt/ Điểm chuẩn: 335,5 /450

Kính báo cáo Sở Y tế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh
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