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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CSSK Chăm sóc sức khỏe

CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

CSSKBMTE Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em

CRC Thẻ báo cáo công dân

BV Bệnh viện

BCG Vắc xin phòng bệnh Lao 

BHYT Bảo hiểm y tế

VGB Vắc xin phòng Viêm gan B

DPT –VGB-Hib Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, viêm 
màng não mủ do vi khuẩn Haemophilus Influenza type b

NHS Nữ hộ sinh

OPV Vắc xin uống phòng bại liệt

KCB Khám chữa bệnh

KT-XH Kinh tế xã hội

TYT Trạm y tế 

UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

UBND Ủy ban nhân dân

UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ
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TÓM TẮT
Được sự tài trợ của UNICEF, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với 
dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), tại 6 xã của 3 huyện gồm xã Thanh Yên 
và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và 
Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).  

Nghiên cứu  CRC tại Điện Biên hướng tới 02 mục tiêu gồm

•	 Thu	thập	ý	kiến	phản	hồi	về	chất	lượng	dịch	vụ	và	đánh	giá	sự	hài	lòng	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	đối	
với 05 dịch vụ y tế tuyến xã bao gồm (1) khám thai, (2) khám chữa bệnh, (3) tiêm chủng, (4) CSSKBMTE 
trong và sau sinh và (5) truyền thông. 

•	 Đưa	ra	các	khuyến	nghị	cụ	thể	cho	việc	theo	dõi	và	đánh	giá	kết	quả	thực	hiện	các	mục	tiêu	và	chỉ	tiêu	
đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm của tỉnh Điện Biên và Kế hoạch ngành y tế tỉnh Điện Biên 
cũng	như	các	góp	ý	nhằm	cải	thiện	chất	lượng	dịch	vụ	y	tế	tuyến	xã.		

Khảo	sát	này	thu	thập	ý	kiến	phản	hồi	và	đánh	giá	sự	hài	lòng	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	dịch	vụ	theo	7	khía	
cạnh bao gồm:   

i) Mức độ sẵn có của dịch vụ; 

ii) Khả năng tiếp cận dịch vụ; 

iii) Mức độ sử dụng dịch vụ; 

iv) Chất lượng dịch vụ;

v) Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng; 

vi) Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ;

vii) Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đây là một khảo sát xã hội có sự tham gia của người dân là những người sử dụng 5 dịch vụ, sử dụng phương 
pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả cắt ngang. Đối tượng phỏng vấn gồm 300 bà mẹ có con nhỏ 
(đây là những người sử dụng 4 trong 5 dịch vụ được khảo sát gồm khám thai, CSBMTE trong và sau sinh, tiêm 
chủng và truyền thông) và 300 người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (gồm 188 bà mẹ có con nhỏ thuộc 
nhóm trên, 34 phụ nữ và 78 nam giới). Khảo sát đã cho thấy một số phát hiện quan trọng sau đây: 

Mức độ sẵn có và mức độ sử dụng dịch vụ: Người dân hiện không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các 
dịch vụ y tế tuyến xã. Tỷ lệ người dân đang sử dụng 05 dịch vụ y tế của trạm y tế xã ở mức khá cao. Đối với 
dịch vụ KCB, trong số 300 người được hỏi, có 92,0% trả lời họ thường lựa chọn TYT xã là nơi KCB khi ốm đau. 
Đối với 4 dịch vụ còn lại, trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi, tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch vụ khám thai tại TYT xã 
chiếm 65,0%; tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh chiếm 93,0%; tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch 
vụ tiêm chủng chiếm 74,3%; tỷ lệ bà mẹ đã nhận được các thông tin truyền thông chiếm 49,7%. Khi sử dụng 
các dịch vụ này người dân hầu như không phải chờ đợi lâu và cũng không phải trả bất cứ chi phí gì.
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Đánh giá của người sử dụng dịch vụ về thái độ của cán bộ y tế xã: Phần lớn người sử dụng dịch vụ cho biết 
nhân viên y tế có thái độ quan tâm và chu đáo khi cung cấp các dịch vụ này. Tỷ lệ người được hỏi đánh giá 
thái độ của cán bộ y tế xã ở mức quan tâm chu đáo khi cung cấp dịch vụ KCB chiếm 74,0%. Tỷ lệ người sử 
dụng dịch vụ đánh giá nhân viên y tế có thái độ quan tâm chu đáo khi cung cấp dịch vụ khám thai chiếm 
73,8%; khi cung cấp dịch vụ CSBMTE trong và sau sinh chiếm 68,5%; khi cung cấp dịch vụ tiêm chủng chiếm 
73,5%. Khi tính toán điểm trung bình về thái độ của cán bộ y tế xã khi cung cấp các dịch vụ đạt mức 3,77 
(trên thang điểm 5), trong đó, điểm trung bình về thái độ của cán bộ y tế xã đối với dịch vụ khám thai là 
3,84; dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh là 3,68, dịch vụ tiêm chủng là 3,77 và dịch vụ KCB là 3,79.  Hầu như 
không có hoặc có rất ít người sử dụng dịch vụ phàn nàn về thái độ lạnh nhạt của cán bộ y tế xã. Tuy nhiên, có 
rất ít người sử dụng dịch vụ đánh giá thái độ cán bộ y tế ở mức rất quan tâm chu đáo. 

Đánh giá của người sử dụng dịch vụ về chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã: Phần lớn người sử dụng dịch vụ 
đánh giá chất lượng của 5 dịch vụ cung cấp bởi trạm y tế ở mức khá và tốt. Có rất ít người đánh giá chất 
lượng dịch vụ ở mức kém hoặc trung bình. Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức 
tốt đối với dịch vụ KCB chiếm 65,0%; đối với dịch vụ khám thai chiếm 70,8%; đối với dịch vụ CSSKBMTE trong 
và sau sinh chiếm 57,3%, đối với dịch vụ tiêm chủng chiếm 72,6% và đối với hoạt động truyền thông chiếm 
58,4%. Khi tính toán điểm trung bình cho thấy điểm trung bình chung về chất lượng các dịch vụ y tế tuyến 
xã đạt mức 4,51 (trên thang điểm 5), trong đó, điểm trung bình về chất lượng dịch vụ khám thai là 4,61; dịch 
vụ CSSKBMTE trong và sau sinh là 4,34, dịch vụ tiêm chủng là 4,69 và dịch vụ KCB là 4,5 và hoạt động truyền 
thông là 4,42. Mặc dù không có nhiều người phàn nàn về chất lượng dịch vụ ở mức kém, nhưng cũng không 
có nhiều người đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức rất tốt. 

Mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ về các dịch vụ y tế tuyến xã: Tỷ lệ người dân hài lòng với các 
dịch vụ y tế tuyến xã hiện đều đứng ở mức cao. Trong đó, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ hài lòng với dịch vụ 
KCB chiếm 78,3%; đối với dịch vụ khám thai chiếm 83,6%, đối với dịch vụ tiêm chủng chiếm 87,9%, đối với 
phương thức truyền thông chiếm 81,2% và đối với nội dung truyền thông chiếm 79,2%; . Khi tính toán điểm 
trung bình cho thấy điểm trung bình chung về mức độ hài lòng với các dịch vụ y tế tuyến xã đạt mức 3,83 
(trên thang điểm 5), trong đó, điểm trung bình về mức độ hài lòng với dịch vụ khám thai là 3,91; dịch vụ 
CSSKBMTE trong và sau sinh là 3,73, dịch vụ tiêm chủng là 3,9 và dịch vụ KCB là 3,77 và hoạt động truyền 
thông là 3,84. Tuy nhiên, hiện có rất ít người sử dụng dịch vụ đánh giá ở mức rất hài lòng với từng dịch vụ 
trong  5 dịch vụ trên. 

Dịch vụ khám thai: Tỷ lệ bà mẹ từng khám thai tại các cơ sở y tế nói chung chiếm 75,3%, trong đó có 195 bà 
mẹ - 65,0% đã từng khám thai tại TYT xã và 31 bà mẹ - 10,3% khám thai ở các nơi khác như bệnh viện huyện, 
phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện tỉnh, tại nhà bởi NHS hoặc y tá thôn bản. Còn lại 24,7% (tương 
đương với 74 bà mẹ) bà mẹ không khám thai ở đâu. Nhóm này chủ yếu là các bà mẹ người Mông (58 bà mẹ 
- tương đương với 78,3%) và người Thái (8 bà mẹ - tương đương với 10,8%) và thuộc nhóm hộ nghèo (55 bà 
mẹ - chiếm 74,3%) và chủ yếu là nhóm không đi học (53 bà mẹ - chiếm 71,6%). 

Phần lớn các bà mẹ đều hài lòng với chất lượng dịch vụ khám thai tại trạm y tế xã (chiếm 83,6% số bà mẹ 
được hỏi) và đều đánh giá thái độ của cán bộ y tế xã ở mức quan tâm chu đáo đối với họ (chiếm 73,8%) cũng 
như đánh giá tích cực về chất lượng dịch vụ khám thai (70,8% đánh giá ở mức tốt). Tỷ lệ bà mẹ đánh giá chất 
lượng dịch vụ khám thai ở mức khá chiếm 11,8% và mức rất tốt chiếm 2,6%. 

Tỷ lệ bà mẹ được khám thai ba lần chiếm tỷ lệ 41,5%, trong đó tỷ lệ bà mẹ mang thai được khám thai đúng và 
đủ 3 lần chiếm 32,8%. Tỷ lệ bà mẹ được tiêm phòng uốn ván chiếm 60,3% và tỷ lệ bà mẹ được uống viên sắt 
chiếm 61,7% trong thời kỳ mang thai.

Ngoài ra, hiện vẫn còn khoảng 27,7% (tương ứng với 83 bà mẹ) trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi cho biết họ 
không nhận được bất cứ tư vấn hay hướng dẫn kiến thức gì liên quan đến mang thai từ TYT xã khi đến khám 
thai cũng như từ các hoạt động truyền thông nói chung. Trong đó chủ yếu là bà mẹ người Mông (60 bà mẹ - 
72,2%) và Thái (9 bà mẹ - 10,8%) và dân tộc khác (11 bà mẹ - 13,2%) và nhóm không đi học (53 bà mẹ - 63,8%) 
và thuộc nhóm hộ nghèo (57 bà mẹ - 68,6%).  
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Dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh: 73,8% bà mẹ được hỏi hài lòng đối với dịch vụ và 57,3% 
người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng ở mức tốt. Tỷ lệ bà mẹ sinh con tại cơ sở y tế là 47,0% (141 bà mẹ) 
và sinh con tại nhà là 53,0% (159 bà mẹ). Trong số 141 bà mẹ sinh con tại cơ sở y tế, có 19 bà mẹ (chiếm 6,3% 
tổng số bà mẹ và chiếm 13,5% số bà mẹ đẻ tại cơ sở y tế) lựa chọn dịch vụ đỡ đẻ của TYT. Trong số 159 bà mẹ 
đẻ tại nhà chỉ có 16 bà mẹ đẻ có cán bộ y tế đỡ, chiếm 10,1%. Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được khám lại trước 
khi ra về chiếm 78,9%. Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được khám lại một lần trong vòng 1 tuần sau sinh và ít nhất 
hai lần trong vòng 6 tuần đầu khi sinh chiếm tỷ lệ rất thấp (tương ứng với 35,0% và 15,3%). 

Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe: Tỷ lệ bà mẹ được hỏi đã từng nhận được các thông tin truyền 
thông từ TYT xã chiếm 49,7% số bà mẹ được hỏi. Điều này cho thấy hiện vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ người 
dân chưa tiếp cận được tới dịch vụ này. Ngoài ra, có nhiều nội dung truyền thông, tư vấn hướng dẫn kiến 
thức chưa được TYT xã cung cấp cho người dân như phòng chống sốt xuất huyết; các bệnh xã hội và các 
bệnh nguy hiểm khác; phòng chống lao; và chăm sóc trẻ bệnh. Tỷ lệ các bà mẹ từng sử dụng dịch vụ cho biết 
họ đã được truyền thông về các nội dung này chỉ chiếm từ trên 30,0% đến dưới 60,0%. Các nội dung truyền 
thông tư vấn hướng dẫn kiến thức cho bà mẹ mang thai và sau khi sinh đã được quan tâm nhưng cần phải 
tiếp	tục	được	chú	ý,	nhất	là	các	nội	dung	liên	quan	đến	nhận	biết	các	dấu	hiệu	nguy	hiểm	và	dự	phòng	các	
bệnh	thường	gặp.	Hình	thức	truyền	thông	trực	tiếp	đã	được	sử	dụng	nhưng	cần	chú	ý	thêm	những	hình	thức	
tuyên truyền bằng hình ảnh và sử dụng ngôn ngữ địa phương ở những vùng có tỷ lệ người dân tộc cao. 

Phần lớn người sử dụng dịch vụ có những đánh giá tích cực về chất lượng dịch vụ truyền thông do TYT xã 
cung cấp. Tỷ lệ bà mẹ đánh giá chất lượng truyền thông ở mức tốt chiếm 58,4%. Khảo sát này cho thấy hầu 
như không có hoặc có rất ít người phàn nàn về thái độ lạnh nhạt của nhân viên y tế hoặc đánh giá chất lượng 
ở mức kém. Tuy nhiên, cũng có rất ít người đánh giá chất lượng và thái độ ở mức rất tốt. 

Dịch vụ tiêm chủng:  Tỷ lệ người sử dụng đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức tốt chiếm tới 72,6%.  Hầu như 
người dân không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ này. Mức độ hài lòng với dịch vụ cũng ở 
mức khá cao (chiếm 87,9%). Tuy nhiên, điểm hạn chế của dịch vụ này đó là cần phải tích cực tuân thủ quy 
trình	tiêm	chủng	đặc	biệt	chú	ý	tới	các	khâu	giải	thích	về	tác	dụng	của	vắc	xin	và	tình	trạng	của	vắc	xin	cũng	
như công tác dặn dò sau khi tiêm. Hiện vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ chưa được tiếp cận tới các dịch vụ này, 
nhất là ở những vùng khó khăn của tỉnh do vậy vẫn cần phải tăng cường độ bao phủ của dịch vụ. Đồng thời 
chú	ý	quan	tâm	tới	công	tác	tuyên	truyền,	vận	động	nâng	cao	nhận	thức	cho	người	dân	về	tác	dụng	và	ý	
nghĩa của các hoạt động tiêm chủng. 

Dịch vụ khám chữa bệnh: Nhìn chung người dân không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ 
khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Hầu hết người dân cho biết họ không phải chờ đợi lâu khi đến khám chữa 
bệnh. Đa phần người dân đánh giá khá tích cực về thái độ phục vụ ở mức quan tâm chu đáo (chiếm 74,0%) 
và	chất	lượng	dịch	vụ	ở	mức	tốt	(chiếm	65%).	Tuy	nhiên,	để	nâng	cao	chất	lượng	KCB	thì	cần	phải	chú	ý	nhiều	
hơn tới các nội dung tư vấn và hướng dẫn kiến thức khi thăm khám. Trong thực tế các nội dung tư vấn và 
hướng dẫn kiến thức cho người bệnh còn khá nghèo nàn. Mặc dù không có nhiều người phàn nàn về chất 
lượng dịch vụ, nhưng cũng không có nhiều người đánh giá chất lượng dịch vụ và thái độ của cán bộ y tế xã ở 
mức rất tốt. Đây sẽ là một thách thức lớn trong việc cải thiện dịch vụ nhằm nâng cao niềm tin của người dân 
đối với việc sử dụng dịch vụ này ở tuyến xã.  

Nghiên cứu này đưa ra một số khuyến nghị chính sau đây: 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên cần (1) Rà soát kết quả/ phát hiện của Khảo sát này so với kết quả/ phát hiện từ các 
phát hiện của báo cáo hành chính của 3 huyện tham gia khảo sát và các huyện còn lại của tỉnh Điện Biên, để 
có tổng quan về chất lượng dịch vụ, từ góc nhìn người sử dụng dịch vụ; (2) Rà soát chi tiêu ngành y tế, các 
nguồn tài trợ và ngân sách địa phương có kế hoạch sử dụng tối ưu  nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám 
chữa	bệnh	và	chăm	sóc	sức	khỏe	của	nhân	dân,		chú	ý	tới		các	nhóm	yếu	thế	bao	gồm	trẻ	em,	người	nghèo	
vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số và (3) Nâng cao năng lực cho cán bộ trạm y tế xã để cải thiện chất lượng 
nhằm thu hút sự quan tâm của người dân đến các dịch vụ của trạm y tế xã.
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Đối với trung tâm y tế các huyện: (1) Tăng cường giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho TYT nhằm cải thiện chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh và khám thai, nhằm giảm tải cho các đơn vị tuyến trên và tình trạng vượt 
tuyến;	(2)	Chủ	động	thu	thập	thông	tin,	xử	lý,	phân	tích	và	sử	dụng	thông	tin	phản	hồi	của	người	sử	dụng	
dịch vụ trong quá trình xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
người dân và (3) Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho 
người dân và thay đổi các hành vi có hại cho sức khỏe. 

Đối với các trạm y tế xã: (1) Tăng cường nội dung và cải thiện chất lượng các hoạt động tư vấn và hướng dẫn 
kiến thức CSSK cho người dân; (2) Thường xuyên trao đổi, tham gia tập huấn, giám sát để nâng cao tinh thần, 
thái độ phục vụ ở tuyến xã, góp phần nâng cao thái độ và trách nhiệm khi cung cấp dịch vụ và (3) Đẩy mạnh 
việc triển khai dịch vụ khám chữa bệnh tại nhà. 
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LỜI NÓI ĐẦU
Cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho nhân dân được xem là mục tiêu chiến lược quan 
trọng trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) của tỉnh Điện Biên. Mục tiêu này đã được 
cụ thể hóa thông qua một số chỉ tiêu quan trọng cần đạt được trong giai đoạn 2011 – 2015 gồm “Tỷ lệ trẻ 
em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 94,0%; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi ở mức 
34 trên 1000 trẻ đẻ sống; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi ở mức 38 trên 1.000 trẻ đẻ sống, và tỷ suất chết ở 
mức 70 bà mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 
dưới 20 %.” 1. 

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh Điện Biên cũng đã đề ra hàng loạt các giải 
pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu mà tỉnh đã đề ra, trong đó, có các giải pháp cải thiện 
chất lượng dịch vụ y tế như: “kiện toàn, phát triển hệ thống y tế cơ sở và y tế tuyến huyện nhằm thực hiện tốt 
công tác CSSK ban đầu và công tác y tế dự phòng; phát triển tổ chức bộ máy ngành y tế, tập trung cho y tế 
xã, phường; Tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức, thái độ, tinh thần phục vụ người 
bệnh của đội ngũ cán bộ y tế; tích cực giáo dục sức khỏe”2 .  

Quyết	định	555/2007/QĐ-BKH	của	Bộ	Kế	hoạch	và	Đầu	tư	quy	định	về	Khung	theo	dõi	và	đánh	giá	dựa	trên	
kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) đã quy định UBND tỉnh Điện Biên, Sở Y 
tế	Điện	Biên	định	kỳ	theo	dõi	và	đánh	giá	và	báo	cáo	tình	hình	thực	hiện	kết	quả	“2.2.	Đẩy	mạnh	công	tác	bảo	
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, bao gồm các mục tiêu y tế trong kế hoạch phát triển KT-XH 
của Tỉnh. Tuy nhiên, công tác này hiện đang gặp phải một số khó khăn do thiếu thông tin về các công việc đã 
triển	khai	và	kết	quả	đạt	được.	Ngoài	ra,	do	thiếu	cơ	chế	hiệu	quả	trong	việc	thu	thập	thông	tin,	ý	kiến	phản	
hồi của người dân, với tư cách là người sử dụng dịch vụ, đối với các dịch vụ y tế đang cung cấp cho người dân 
cũng	là	lý	do	khiến	cho	việc	giám	sát,	đánh	giá	chất	lượng	dịch	vụ	y	tế	hiện	gặp	nhiều	khó	khăn.

Bên cạnh đó, quyết định 4448/QĐ-BYT của Bộ y tế ngày 6 tháng 11 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án “Xác 
định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công” đã được ban hành căn cứ 
theo yêu cầu của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình 
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trong đó nhấn mạnh việc “đo lường sự hài lòng 
của	người	dân	trên	cơ	sở	đó	khắc	phục	những	bất	cập	trong	cung	cấp	dịch	vụ	y	tế	công”.	Đây	là	cơ	sở	pháp	lý	
quan trọng cho việc thực hiện CRC để đánh giá dịch vụ y tế tuyến xã tại tỉnh Điện Biên.

Với sự tài trợ của UNICEF, Dự án Tỉnh bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên được tiếp tục triển khai giai đoạn II (2012-
2016), góp phần đạt được các mục tiêu trong Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội 5 năm của tỉnh (giai đoạn 
2011-2015); Kế hoạch hành động Quốc gia vì Trẻ em giai đoạn 2011-2020 và Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh 
Điện Biên 2011-2015, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách xã hội và quản trị, giáo dục, y tế và chăm sóc bảo 
vệ bà mẹ trẻ em. Mục tiêu của Dự án là đến năm 2016, những trẻ em bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất tại 
tỉnh Điện Biên sẽ được cung cấp các dịch vụ công chất lượng hơn trong các lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, vệ 
sinh môi trường và vệ sinh cá nhân, giáo dục mầm non, giáo dục cơ bản và bảo vệ trẻ em. Trong khuôn khổ 
dự án này, Hợp phần Chính sách xã hội và Quản trị và Hợp phần Vì sự sống còn và Phát triển của trẻ em của 
UNICEF đã hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Y tế Điện Biên thực hiện áp dụng Thẻ báo cáo công dân (CRC) 
để đánh giá chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã nhằm nâng cao hơn nữa công tác CSSK cho người dân, đặc biệt 
những nhóm dễ bị tổn thương (nhóm nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu và vùng xa…).

1 Quyết định 781/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 
tỉnh Điện Biên

2 Quyết định 781/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 
tỉnh Điện Biên
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Thẻ báo cáo Công dân (CRC) được khởi xướng tại Bangalore, Ấn Độ từ năm 1993. Đây là một trong những 
công	cụ	Kiểm	toán	xã	hội	hiệu	quả	được	sử	dụng	để	ghi	nhận	ý	kiến	phản	hồi	của	người	dân	về	các	dịch	vụ	
công, trong đó có dịch vụ y tế. CRC được giới thiệu và thực hiện tại Việt Nam từ năm 2003 đối với các dịch 
vụ hành chính công, vệ sinh môi trường, y tế và giáo dục, tại Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó được triển 
khai rộng rãi hơn với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới, UNDP, UNICEF và USAID. Năm 2011,với sự hỗ trợ của 
UNICEF, CRC được triển khai thí điểm tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên để đánh giá việc sử dụng dịch vụ 
y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trong năm 2013 CRC được thực hiện ở Đồng Tháp để đánh giá 6 dịch vụ y tế tuyến xã. 

Việc sử dụng công cụ CRC tạo điều kiện cho người dân thực hiện các quyền công dân thông qua việc đưa ra 
ý	kiến,	nguyện	vọng	và	phản	hồi	thông	tin	liên	quan	đến	chất	lượng	dịch	vụ	công.	Nhờ	đó,	các	cơ	quan	cung	
cấp dịch vụ công có thể nhìn nhận lại kết quả cung cấp dịch vụ của mình từ góc nhìn của người sử dụng dịch 
vụ và có biện pháp cải thiện chất lượng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. 

Báo cáo này được chuẩn bị bởi nhóm cán bộ của Sở Y tế tỉnh Điện Biên với sự hỗ trợ kỹ thuật từ hai chuyên 
gia tư vấn quốc gia. Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về mục đích của nghiên cứu, các bước thực hiện và 
các	phát	hiện	quan	trọng	liên	quan	đến	khảo	sát	ý	kiến	và	sự	hài	lòng	của	người	dân	đối	với	dịch	vụ	y	tế	tại	
Điện Biên cũng như một số khuyến nghị cụ thể liên quan đến cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã.     
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GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT CRC
TẠI ĐIỆN BIÊN

PHẦN II: 
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1. Thông tin chung về địa bàn khảo sát

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Việt Nam, có diện tích tự nhiên là 9.562,9 km2, có đường 
biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Tỉnh có 10 đơn vị hành chính (gồm 01 thị xã, 01 thành phố và 08 
huyện, trong đó có 01 huyện mới chia tách từ tháng 7/2013 và 05 huyện nghèo theo tiêu chí của Nghị quyết 
30a của Chính phủ. Toàn tỉnh hiện có 130 xã phường, thị trấn, trong đó có 96 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn 
(xã khu vực III). Trong tổng số 130 xã/phường của toàn tỉnh, 22 xã chưa có nhà trạm (trong đó có 18 TYT của 
những xã mới chia tách và 04 TYT phải đặt nhờ trụ sở cơ quan khác hoặc phòng khám đa khoa khu vực).

Toàn tỉnh có 1.725 thôn, bản, tổ dân phố, trong đó, có 877 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Dân số 
toàn tỉnh hiện có hơn 52 vạn người, gồm 19 dân tộc cùng sinh sống và trên 80% dân số là người dân tộc 
thiểu số, trong đó dân tộc Thái chiếm 37,99%, Mông 34,80%, Kinh 18,42%, Khơ Mú 3,30%, còn lại là các dân 
tộc khác. Tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh năm 2013 chiếm 35,06% (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Điện Biên 
Đông là 58,91%; huyện Điện Biên là 20,82% và huyện Mường Nhé là 54,09%). 

GIỚI THIỆU VỀ KHẢO SÁT CRC
TẠI ĐIỆN BIÊN

PHẦN II: 



       l    Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013 16

Tỷ số chết mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống của tỉnh hiện ở mức 64,38. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi có chiều 
hướng gia tăng từ 27,90‰ năm 2010 tăng lên 36,8‰ (năm 2012) và lên 48,78‰ (năm 2013). Tương tự như 
vậy tỷ suất chế trẻ em dưới 5 tuổi cũng có chiều hướng gia tăng từ 43,5‰ (năm 2012), lên 57,44‰ (năm 
2013). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hiện ở mức 20,23% (năm 2013)3. Ngành y tế tỉnh Điện Biên 
đặt ra mục tiêu đến năm 2015, giảm tỷ lệ chết trẻ dưới 1 tuổi xuống còn 31,‰ và đến năm 2020 xuống dưới 
20,0‰. Tỷ lệ chết trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2015 giảm xuống còn 38,0‰ và đến năm 2020 giảm xuống 
dưới 30,0‰4.    

Huyện Điện Biên là một huyện miền núi biên giới, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Điện Biên, có diện tích tự nhiên là 
1.639,26km2, dân số 112.496 người, có 10 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, trong đó dân tộc Thái chiếm 
53,72%, dân tộc Kinh 27,86%, dân tộc Mông 8,51%, dân tộc Khơ Mú 5% và còn lại là các dân tộc khác. Huyện 
có 25 xã và 100% xã có TYT. Huyện có 12 xã biên giới với Lào và  phía Đông giáp với huyện Điện Biên Đông. 
Địa	hình	của	huyện	được	chia	thành	hai	vùng	rõ	rệt:	(1)	Vùng	lòng	chảo:	gồm	11	xã;	và	(2)	Vùng	núi	cao	(vùng	
ngoài) gồm 14 xã, đây là các xã đặc biệt khó khăn. Hai xã Thanh Yên và Noong Luống được lựa chọn trong 
Nghiên cứu này đều là xã lòng chảo, đại diện cho vùng kinh tế khá của tỉnh Điện Biên. Đời sống kinh tế, văn 
hóa của người dân huyện Điện Biên nhìn chung còn thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị của tỉnh. Trình 

3 Báo cáo thống kê y tế tỉnh Điện Biên năm 2013

4 Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành y tế Điện Biên giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bản đồ hành chính của tỉnh Điện Biên
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độ nhận thức của người dân nhất là vùng cao còn nhiều hạn chế, giao thông đi lại rất khó khăn đặc biệt là 
vào mùa mưa lũ. Mạng lưới cán bộ y tế huyện và xã gồm 315 người (trong đó có 34 bác sĩ). Tỷ lệ cán bộ y tế là 
nữ chiếm 67,3% và tỷ lệ cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số chiếm 45,1%. Ngoài ra, huyện còn có 446 nhân 
viên y tế thôn bản trong tổng số 463 bản của toàn huyện (tỷ lệ bản có nhân viên y tế thôn bản đạt 96.3%). Tỷ 
suất chết mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống hiện ở mức 0. Tỷ suất chết trẻ sơ sinh ở mức 9,8‰; tỷ lệ chết trẻ dưới 1 
tuổi ở mức 22,6‰ và tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi ở mức 33,9‰5 

Huyện Điện Biên Đông được tách ra từ huyện Điện Biên, là huyện nghèo vùng cao của tỉnh, có diện tích tự 
nhiên 1.208,98 km2), dân số 60.536 người. Tỷ lệ mù chữ của người dân trong độ tuổi từ 15-60 là 17.2% và 
thành thạo tiếng phổ thông là 60%6. Toàn huyện hiện có 212 cán bộ y tế, trong đó có 36 bác sĩ. Tỷ lệ cán bộ 
y tế là người dân tộc thiểu số chiếm 55,7%. Hiện công tác tiêm chủng ở huyện còn nhiều khó khăn do người 
dân chưa có thói quen đưa trẻ đi tiêm chủng tại TYT mà cán bộ y tế xã phải đến tận nhà để tiêm cho trẻ, địa 
hình rộng, thôn bản cách xa nhau, đi lại khó khăn đặc biệt vào mùa mưa, và nhận thức của người dân còn 
hạn chế. Một bộ phận không nhỏ người Mông theo đạo nên chưa đưa con em đi tiêm chủng mặc dù cán bộ 
y tế đã triển khai dịch vụ tiêm chủng tới tận bản với các bản xa TYT. Công tác khám thai hiện cũng gặp nhiều  
khó khăn: 100% phụ nữ được khám thai tại nhà, tỷ lệ khám đủ 3 lần rất thấp, và phụ nữ đẻ tại nhà là chủ yếu. 
Trong khoảng 2 năm nay trở lại đây mới có người đến TYT xã để khám thai. Trang thiết bị y tế của nhiều trạm 
hiện còn rất sơ sài. Theo thống kê của xã, tỷ lệ người dân đến KCB còn rất thấp. Tỷ suất chết mẹ trên 100.000 
trẻ đẻ sống của huyện ở mức 0‰. Tỷ suất chết trẻ sơ sinh của huyện ở mức 14,13‰. Tỷ suất chết trẻ em dưới 
1 tuổi của huyện ở mức 95,5‰ và có xu hướng gia tăng: năm 2010 tỷ suất này ở mức 50,2‰ nhưng đến năm 
2011 đã tăng lên 63,0‰ và đến năm 2012 tăng lên 86,5‰. Tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi hiện ở 105,6‰ và 
cũng có xu hướng gia tăng qua các năm (năm 2010: 75,3‰; năm 2011: 72,0‰ và năm 2012: 97,8‰)7. Hai xã 
được lựa chọn để khảo sát đó là Chiềng Sơ và Keo Lôm. 

Huyện Mường Nhé có diện tích tự nhiên 2.499,50 km2 (trước khi chia tách). Đây là huyện biên giới có địa bàn 
rộng, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế. Huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 
khá cao (chiếm 70,0%), chủ yếu là người Mông. Kể từ tháng 6 năm 2013, huyện thành lập thêm 5 xã mới, 
nâng tổng số xã của toàn huyện lên 21 xã. Theo báo cáo thống kê nhân lực của Phòng tổ chức cán bộ thuộc 
Sở y tế tỉnh Điện Biên, toàn huyện có 174 cán bộ y tế, trong đó có 92 cán bộ nữ, 117 là người dân tộc, 18 bác 
sĩ. Tỷ lệ cán bộ y tế là người dân tộc thiểu số chiếm 81,6%. Khi chia tách huyện, có 5 xã và 02 PKKV của huyện 
Mường Nhé được chuyển sang huyện Nậm Pồ và huyện Mường Nhé còn lại là 11 xã và 01 PKKV trong đó, chỉ 
có 1 trong tổng số 11 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Số lượt điều trị nội trú của tuyến huyện tăng gấp 
2,5 lần trong 5 năm: năm 2008 là 2.214 lượt lên 5.614 lượt năm 2013). Tỷ suất chết mẹ trên 100.000 trẻ đẻ 
sống của huyện ở mức 327,87. Tỷ suất chết trẻ sơ sinh của huyện hiện ở mức 12,2‰; Tỷ suất chết trẻ dưới 1 
tuổi ở mức 52,46‰ và tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi ở mức 67,76‰8. Nhận thức của đồng bào các dân tộc trong 
huyện về y tế đã thay đổi đáng kể, từ chỗ chỉ cúng ma mỗi khi đau ốm, giờ đồng bào đã biết tìm đến bác sỹ, 
tìm đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cung cấp bởi trạm y tế (TYT) xã, Sở Y tế tỉnh Điện Biên và 
các bên liên quan tiến hành Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công 
cụ thẻ báo cáo công dân (CRC). Nghiên cứu này được tiến hành tại 3 huyện của tỉnh Điện Biên, gồm Điện 
Biên (đại diện cho vùng thấp, điều kiện kinh tế xã hội khá của tỉnh), Điện Biên Đông (đại diện cho vùng cao, 
điều kiện kinh tế xã hội khó khăn) và Mường Nhé (đại diện cho huyện biên giới, vùng sâu vùng xa, điều kiện 
kinh tế xã hội rất khó khăn). Có tổng số 6 xã của 3 huyện này đã được lựa chọn (mỗi huyện chọn 2 xã) để thu 
thập thông tin đó là xã Thanh Yên và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện 
Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).  

5 Báo cáo thông kê y tế tỉnh Điện Biên năm 2013

6 Trung tâm Y tế Điện Biên Đông, Báo cáo Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2013

7 Báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2013 – Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông năm 2013

8 Báo cáo thống kê y tế tỉnh Điện Biên năm 2013.
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2. Mục tiêu khảo sát CRC tại Điện Biên

Khảo	sát	ý	kiến	phản	hồi	và	sự	hài	lòng	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	đối	với	dịch	vụ	y	tế	tuyến	xã,	sử	dụng	công	
cụ CRC tại Điện Biên có 02 mục tiêu cụ thể sau: 

•	 Thu	thập	ý	kiến	phản	hồi	về	chất	lượng	dịch	vụ	và	đánh	giá	sự	hài	lòng	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	
đối với các dịch vụ y tế tuyến xã bao gồm (1) khám thai, (2) khám chữa bệnh, (3) tiêm chủng, (4) 
CSSKBMTE trong và sau sinh và (5) dịch vụ truyền thông. 

•	 Đưa	ra	các	khuyến	nghị	cụ	thể	cho	việc	theo	dõi	và	đánh	giá	kết	quả	thực	hiện	các	mục	tiêu	và	
chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH năm của tỉnh Điện Biên và Kế hoạch ngành y tế tỉnh 
Điện	Biên	cũng	như	các	góp	ý	nhằm	cải	thiện	chất	lượng	dịch	vụ	y	tế	tuyến	xã.		

3. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên	cứu	này	thu	thập	ý	kiến	phản	hồi	và	đánh	giá	sự	hài	lòng	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	đối	với	05	dịch	
vụ	y	tế	đang	được	cung	cấp	bởi	TYT		xã.	Trong	đó,	nghiên	cứu	tiến	hành	thu	thập	ý	kiến	phản	hồi	và	đánh	giá	
của người sử dụng dịch vụ về 7 khía cạnh bao gồm:   

•	 Mức độ sẵn có của dịch vụ; 

•	 Khả năng tiếp cận dịch vụ; 

•	 Mức độ sử dụng dịch vụ; 

•	 Chất lượng dịch vụ;

•	 Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng; 

•	 Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ ;

•	 Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Nghiên	cứu	này	lựa	chọn	5	dịch	vụ	y	tế	được	cung	cấp	bởi	TYT	xã	để	thu	thập	ý	kiến	phản	hồi	và	đánh	giá	sự	
hài lòng của người sử dụng dịch vụ bao gồm:  

1. Khám thai

2. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh

3. Tiêm chủng

4. Truyền thông

5. Khám chữa bệnh
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4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này là một khảo sát xã hội học có sự tham gia của người dân là những người sử dụng 5 dịch vụ 
được khảo sát. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả cắt ngang theo 
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, sau khi đã nghiên cứu tài liệu thứ cấp và thảo luận nhóm với các bên 
liên quan về phạm vi nghiên cứu. Trong quá trình khảo sát-thu thập thông tin bằng bảng hỏi phục vụ cho 
phân tích số liệu theo phương pháp định lượng, đoàn khảo sát cùng với 02 Tư vấn đã phỏng vấn sâu 7 cán bộ 
Y tế xã. Các điều tra viên cũng thực hiện quan sát hộ gia đình và ghi chép lại những nội dung người dân chia 
sẻ trong quá trình phỏng vấn mà không nằm trong bảng hỏi.

5. Đối tượng phỏng vấn 

Đối tượng được lựa chọn phỏng vấn trong nghiên cứu là những người đã sử dụng ít nhất một trong 05 dịch 
y tế được cung cấp bởi TYT xã trong khoảng một năm trở lại đây. Trong đó, hai nhóm đối tượng chính đã 
được lựa chọn gồm (1) các bà mẹ có con nhỏ (đây là những người đã từng sử dụng ít nhất 4 trong 05 dịch được 
lựa chọn khảo sát) và (2) người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh: có thể bao gồm những bà mẹ có con nhỏ ở 
trên và những người đến TYT xã khám chữa bệnh. 

Nghiên cứu này đã tiến hành phỏng vấn tổng số 300 bà mẹ có con nhỏ, là người có sử dụng ít nhất 4 trong 
5 dịch vụ được lựa chọn khảo sát gồm (1) khám thai, (2) tiêm chủng, (3) truyền thông và (4) chăm sóc bà mẹ 
và trẻ em trong và sau sinh; và phỏng vấn 300 người có sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh, trong đó có 188 bà 
mẹ có con nhỏ ở trên, 34 phụ nữ và 78 nam giới khác. Đặc điểm mẫu đối tượng khảo sát được thể hiện trong 
bảng 1 và bảng 2 dưới đây:  
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Bảng 1: Tổng hợp đối tượng phỏng vấn sử dụng 4 dịch vụ (bà mẹ có con nhỏ) 

Phân tổ Tổng số 

Số người sử dụng phân theo từng dịch vụ

Khám thai CSSKBMTE trong sinh và 
sau sinh Tiêm chủng Truyền 

thông

Nhóm hộ

Nghèo 142 77 128 89 44

Cận nghèo 19 15 18 15 15

Khác (trung 
bình, không 
nghèo)

139 103 133 119 90

Giới tính

Nam - - - - -

Nữ 300 195 279 223 149

Dân tộc

Thái 110 87 108 105 84

Mông 115 50 97 50 23

Kinh 40 32 39 39 30

Khác 35 26 35 29 12

Trình độ học vấn 

Không đi học 111 48 96 54 22

Đến hết cấp 1 52 40 48 42 30

Đến hết cấp 2 74 58 72 66 47

Đến hết cấp 3 63 49 63 61 50

Độ tuổi 

Dưới 16 tuổi 4 1 4 3

Từ 16 đến 21 
tuổi 113 75 108 84 50

Từ 22 đến 30 
tuổi 152 103 142 117 88

Trên 30 tuổi 31 16 25 19 11

Địa bàn khảo sát

Huyện Điện 
Biên 106 87 104 106 98

Huyện Điện 
Biên Đông  109 62 93 71 26

Huyện 
Mường Nhé 85 46 82 46 25

TỔNG MẪU 300 195 279 223 149
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Bảng 2: Bảng tổng hợp đối tượng phỏng vấn Khám chữa bệnh tại TYT xã

Phân tổ Tổng số

Loại thẻ BHYT

Hộ nghèo 142

Hộ cận nghèo 7

Tự nguyện 22

Thẻ cán bộ/bắt buộc 8

Hộ chính sách 108

Không có thẻ 13

Giới tính

Nam 78

Nữ 222

Dân tộc

Thái 108

Mông 118

Kinh 38

Khác 36

Trình độ học vấn

Không đi học 89

Đến hết cấp 1 72

Đến hết cấp 2 79

Đến hết cấp 3 60

Độ tuổi

Dưới 16 tuổi

Từ 16 đến 21 tuổi 82

Từ 22 đến 30 tuổi 151

Trên 30 tuổi 67

Địa bàn khảo sát

Huyện Điện Biên 106

Huyện Điện Biên Đông  109

Huyện Mường Nhé 85

Tổng mẫu 300
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Trong	Nghiên	cứu	này	không	có	người	nào	từ	chối	tham	gia	khảo	sát.	Tuy	nhiên,	do	đặc	điểm	đăng	ký	nhân	
khẩu thường trú và khai sinh cho trẻ cũng như công việc làm ăn nên có 57 bà mẹ trong danh sách chính thức 
không có mặt tại địa phương khi nhóm điều tra đến hộ. Đã có 32 bà mẹ trong danh sách thay thế và 25 bà 
mẹ không nằm trong danh sách (cả chính thức và dự phòng) đã tham gia trả lời phỏng vấn.  

6. Công cụ nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng 02 loại bảng hỏi để thu thập thông tin trong đó 01 bảng hỏi được sử dụng để thu 
thập thông tin từ người sử dụng 5 dịch vụ y tế được khảo sát. Bảng hỏi này bao gồm 127 câu hỏi (bao gồm cả 
câu	hỏi	đóng	và	câu	hỏi	mở)	để	thu	thập	các	thông	tin	chung	cũng	như	các	thông	tin	cụ	thể	liên	quan	đến	ý	
kiến và sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ về 5 dịch vụ y tế hiện đang được cung cấp bởi TYT xã.  

Ngoài ra, một bảng hỏi ngắn đã được sử dụng để thu thập thông tin từ cán bộ TYT về cơ sở vật chất của TYT 
xã hiện nay.   

7. Quy trình thực hiện nghiên cứu

Quy trình tổ chức khảo sát được tuân thủ theo các bước như sau:  

Bước 1: Hội thảo kỹ thuật

Hội thảo kỹ thuật được tổ chức vào ngày 25/10/2013, với sự điều hành của Sở Y tế và hỗ trợ kỹ thuật từ nhóm 
Tư vấn quốc gia. Hội thảo này đã có sự tham gia của 12 cán bộ chủ chốt đại diện cho Ban QLDA Bạn hữu trẻ 
em tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thống kê, Ban chỉ đạo, điều hành cuộc khảo sát -Sở Y tế và các 
trung tâm trực thuộc, và giám đốc TTYT 3 huyện tham gia khảo sát. Mục tiêu chính của hội thảo này đó là (1) 
chia sẻ trao đổi thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Điện Biên, các mục tiêu ngành Y tế trong Kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội 5 năm; (2) nâng cao nhận thức cho các cơ quan đối tác về công cụ CRC và cách thức 
sử dụng CRC; và (3) thảo luận về mục đích và phạm vi khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ y tế tại 
tỉnh Điện Biên.  

Bước 2: Xây dựng công cụ nghiên cứu 

Sau khi thống nhất được mục đích và phạm vi khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến 
xã, trong khoảng thời gian từ ngày 25/10/2013 đến ngày 25/11/2013, nhóm cán bộ chủ chốt của Sở Y tế và 
các ban ngành có liên quan và nhóm chuyên gia tư vấn quốc gia đã có những trao đổi thông tin, kinh nghiệm 
và tiến hành thiết kế bảng hỏi khảo sát hộ gia đình, bảng hỏi phỏng vấn cán bộ Y tế xã và các tài liệu hướng 
dẫn	điều	tra	viên,	cán	bộ	nhập	liệu	thực	hiện	công	tác	thu	thập	và	xử	lý	dữ	liệu,	xác	định	mẫu	và	chọn	mẫu.

Bước 3: Tập huấn kỹ thuật triển khai khảo sát CRC 

Một đợt tập huấn kỹ thuật cho nhóm nòng cốt gồm 36 cán bộ kỹ thuật của các sở, ban ngành cấp tỉnh và 
các đơn vị có liên quan tại cấp huyện đã được thực hiện trong 3 ngày (từ 26-28/11/2013). Lớp tập huấn được 
thiết	kế	theo	phương	thức	cầm	tay	chỉ	việc	bằng	cách	kết	hợp	giữa	lý	thuyết	và	thực	hành,	trong	đó	có	01	
buổi thực hành thử nghiệm công cụ khảo sát với 20  hộ tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. 

Bước 4: Điều tra thu thập thông tin tại thực địa

Đoàn điều tra gồm 30 cán bộ đã được lựa chọn từ các sở ban ngành có liên quan của tỉnh và các huyện được 
lựa chọn khảo sát, trong đó, các thành viên của đoàn khảo sát được chia thành 9 nhóm (mỗi nhóm gồm 2 
điều tra viên và 1 giám sát viên) và 3 cán bộ hỗ trợ. 
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Các nhóm điều tra viên và giám sát viên đã tiến hành thu thập dữ liệu và giám sát việc thu thập số liệu tại 
hiện trường được phân công từ ngày 10-16 tháng 12 năm 2013. Trong quá trình thu thập số liệu, nhóm cán 
bộ điều tra của tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp của nhóm tư vấn quốc gia. Nhóm điều tra viên 
đã tiến hành phỏng vấn 300 người dân và 4 trưởng trạm của 4 trạm y tế của các xã được lựa chọn khảo sát. 
Nhóm tư vấn phỏng vấn 2 trưởng trạm (Thanh Yên và Noong Luống) và 1 Phó trưởng trạm (Keo Lôm).  

Bước 5: Nhập liệu, xử lý số liệu và viết báo cáo

Toàn bộ 300 phiếu hỏi đã được 04 giám sát viên làm sạch và nhập số liệu bằng Excel (từ ngày 15-25/1/2014). 
Nhóm Tư vấn đã làm sạch và kết xuất dữ liệu bằng phần mềm SPSS 17.0 (14-28/2/2014).  Sau khi nhận được 
số liệu thô do 4 giám sát viên của tỉnh tiến hành, nhóm tư vấn đã tiến hành rà soát lại toàn bộ các phiếu hỏi 
và kết quả nhập liệu để đảm bảo thông tin chính xác. Sau đó, các số liệu đã được nhóm tư vấn sử dụng để 
phân tích và viết báo cáo nghiên cứu dự thảo. Báo cáo khảo sát đã được chuẩn bị bởi nhóm chuyên gia tư 
vấn	và	bản	dự	thảo	báo	cáo	được	gửi	cho	các	cán	bộ	của	các	cơ	quan	liên	quan	cấp	tỉnh,	Ban	quản	lý	dự	án	và	
Đại	diện	UNICEF	tham	gia	đóng	góp	ý	kiến.	

Bước 6:  Tham vấn về báo dự thảo và hoàn thiện báo cáo

Dự	thảo	báo	cáo	được	gửi	cho	các	bên	liên	quan	ở	cấp	tỉnh,	Ban	quản	lý	dự	án	và	UNICEF	tiến	hành	góp	ý.	
Sau	đó	nhóm	tư	vấn	quốc	gia	đã	tiến	hành	chỉnh	sửa	báo	cáo	cuối	cùng	dựa	trên	các	ý	kiến	góp	ý	của	các	bên	
liên quan. Dự kiến một hội thảo chia sẻ các phát hiện của Nghiên cứu sẽ được tiến hành với sự tham gia của 
các cơ quan địa phương cấp tỉnh.  

8. Phương pháp chọn mẫu

Cỡ mẫu 

Việc xác định cỡ mẫu cho nghiên cứu này đã được nhóm chuyên gia tư vấn tính toán dựa vào công thức tính 
cỡ mẫu đang được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu xã hội học hiện nay đó là : 

Trong đó, với độ tin cậy là 95% thì z = 1,96; e là mức độ sai số chấp  nhận được, trong nghiên cứu này là 5%; p 
là tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế đang khảo sát và q=1-p. Do chưa biết p nên ta áp dụng p=q=0.5 vì 
mọi p, q thì  p*q max = 0.25.

Thay vào công thức trên ta tính được cỡ mẫu khoa học là 384 mẫu, chấp nhận được với mọi quần thể N. 
Theo William G.  Cochran (1977), Sampling Techniques, 3rd Editon, John Wiley and Sons, tính được cỡ mẫu 
điều chỉnh khi biết cỡ của quần thể N là n’= n/(1+n/N)

Cách chọn mẫu 

Nghiên cứu này đã lựa chọn 6 xã thuộc 3 huyện để tiến hành nghiên cứu căn cứ vào mục đích nâng cao chất 
lượng dịch vụ y tế ở một số địa bàn cụ thể của tỉnh trong khuôn khổ Dự án Tỉnh bạn hữu Trẻ em tỉnh Điện 
Biên gồm huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Nhé. Việc lựa chọn huyện nghiên cứu 
hoàn	toàn	có	tính	chủ	đích	dựa	trên	một	số	tiêu	chí	về	đặc	điểm	địa	lý	và	kinh	tế	xã	hội,	không	mang	tính	đại	
diện cho toàn bộ các huyện và xã của tỉnh Điện Biên. Tương tự như vậy, việc chọn xã mẫu được tiến hành một 
cách có chủ đích dựa trên một số tiêu chí sau:
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•	 TYT xã phải có nhà trạm 

•	 Trên địa bàn xã không có Bệnh viện huyện hoặc phòng khám đa khoa khu vực.

•	 Có từ 50 bà mẹ đang nuôi con dưới 1 tuổi;

Dựa vào tiêu chí trên, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn được 06 xã tham gia vào cuộc khảo sát này, đó là:

•	 Xã Thanh Yên và xã Noong Luống (huyện Điện Biên);

•	 Xã Chiềng Sơ và xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông);

•	 Xã Nậm Kè và xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).

Đơn vị điều tra trong khảo sát này là hộ gia đình. Đối tượng khảo sát là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 1 
tuổi (tính đến thời điểm 30/9/2013) và người dân đã khám chữa bệnh tại trạm y tế xã từ 01/01/2013 đến 
30/09/2013. Dàn chọn mẫu là danh sách các bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi. Các hộ gia đình mẫu được 
lựa chọn từ danh sách các bà mẹ đang nuôi con nhỏ của các xã tham gia khảo sát theo phương pháp ngẫu 
nhiên hệ thống.

Với tổng số bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi ở 6 xã trong 3 huyện nghiên cứu N = 677, tính được n’ là 245 
mẫu. Nghiên cứu này đã tiến hành lựa chọn thêm gần 20% mẫu dự phòng để hạn chế rủi ro không gặp được 
đối tượng trong quá trình đi thu thập thông tin hoặc không tiếp cận được do đường đi lại khó khăn. Vì vậy, 
tổng cỡ mẫu được lựa chọn cho nghiên cứu này là 300 mẫu. Số lượng mẫu được phân bổ theo địa bàn như 
sau:

Bảng 3: Phân bổ mẫu phỏng vấn theo địa bàn nghiên cứu

Huyện Ðiện Biên Huyện Ðiện Biên Ðông Huyện Mường Nhé

Thanh Yên Noong Luống Chiềng Sơ Keo Lôm Nậm Kè Quảng Lâm

56 50 39 70 58 27

Bên cạnh danh sách chính thức gồm 300 bà mẹ, còn có danh sách dự phòng có 60 bà mẹ (chiếm 20%) để 
phỏng vấn thay thế, trong trường hợp không gặp được bà mẹ trong danh sách chính thức. Đây là bà mẹ kế 
tiếp của các bà mẹ trong danh sách chính thức.

Đối tượng phỏng vấn được xác định như sau: khi điều tra viên đến phỏng vấn tại hộ gia đình, các điều tra 
viên sẽ phỏng vấn các bà mẹ đang nuôi con nhỏ (những người có nhiều khả năng sử dụng 04 trong 05 dịch 
vụ y tế được cung cấp bởi TYT tuyến xã được khảo sát lần này) và thành viên trong gia đình đã đến TYT xã 
KCB. Trong trường hợp trong hộ không có thành viên KCB tại TYT xã trong thời gian gần đây, điều tra viên 
chọn ngẫu nhiên trong 3 hộ xung quanh (lấy từ danh sách người dân khám chữa bệnh tại TYT xã vào thời 
điểm tháng 9/2013) để phỏng vấn. Các mẫu thay thế và các thành viên hộ gia đình hàng xóm bổ sung được 
đánh	dấu	rõ	trong	phiếu	hỏi	để	kiểm	tra	độ	tin	cậy	khi	cần	thiết.	
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I. CÁC PHÁT HIỆN CHUNG
1. Cơ sở vật chất và nhân lực của TYT xã

Căn cứ theo Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 – 2020, để TYT xã đạt chuẩn thì cần phải đáp ứng đầy 
đủ 10 tiêu chí, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất, nhân lực y tế và các trang thiết bị khám chữa bệnh. Căn 
cứ theo Bộ tiêu chí này, đến cuối năm 2013 tỷ lệ các xã đạt chuẩn của tỉnh Điện Biên hiện chỉ có 18 xã (chiếm 
13,8% tổng số xã trên địa bàn tỉnh). 

Trong 6 xã được khảo sát, không có xã nào đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã. Trong đó, nếu xét 
riêng về từng tiêu chí cho thấy cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế  của 2 xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện 
Mường Nhé) đạt tiêu chuẩn cao hơn các xã còn lại: với 8/13 phòng chuyên biệt, đáp ứng khoảng 51,1% và 
69,3% danh mục trang thiết bị. Điều kiện cơ sở vật chất của các xã đều kém tương đương nhau và có 02 xã 
kém nhất đó là Chiềng Sơ: có 4/13 phòng chuyên biệt và 14,2% danh mục trang thiết bị; và xã Keo Lôm có: 
5/13 phòng chuyên biệt và 32% danh mục trang thiết bị). Thanh Yên và Noong Luống có tỷ lệ trang thiết bị 
cao hơn 2 xã của huyện Điện Biên Đông nhưng trong thực tế các trang thiết bị của 2 TYT xã của huyện Điện 
Biên cũng đã rất cũ. Đa số các dụng cụ đã sử dụng  trên 10 năm. 

Có 5 trong tổng số 6 TYT  có phương tiện vận chuyển cấp cứu. Chỉ có 01 xã hiện không có phương tiện vận 
chuyển cấp cứu đó là  xã Thanh Yên (huyện Điện Biên). Có 3 trong tổng số 6 trạm y tế có nước sạch (nước tự 
nhiên	đã	qua	lọc	và	xử	lý),		3	trạm	còn	lại	dùng	nước	tự	nhiên	không	lọc.	Có	5	trong	tổng	số	6	TYT	xã	có	nơi	
xử	lý	rác	nhưng	phương	pháp	xử	lý	chính	là	đốt.	Nơi	xử	lý	rác	của	xã	Thanh	Yên,	Noong	Luống	và	Keo	Lôm	rất	
thô sơ, chỉ là một hố sâu đổ rác vào đó, đầy thì đốt. Với điều kiện này thì xã Quảng Lâm trả lời là không có nơi 
xử	lý	rác,	theo	nghĩa	xử	lý	đến	cùng,	không	gây	ô	nhiễm	cho	môi	trường	xung	quanh.	100%	TYT	xã	có	nhà	vệ	
sinh và có nước. 

Theo tiêu chí của Bộ Y tế, định mức tiêu chuẩn về nhân lực y tế là có 1 cán bộ y tế trên 1.000 dân. Trong 6 xã  
khảo sát thì có 5 xã đạt tỷ lệ này và chỉ có 01 xã còn thiếu nhân lực y tế là xã Thanh Yên (huyện Điện Biên). 
Xã có khoảng 8.000 dân nhưng hiện nay TYT mới có 5 cán bộ, nhân viên y tế, như vậy là còn 3 biên chế chưa 
được huy động. Tuy thiếu về số lượng cán bộ, xã Thanh Yên đã có bác sĩ trong khi còn 3 TYT chưa có bác sĩ, đó 
là 2 xã của huyện Mường Nhé và xã Noong Luống của huyện Điện Biên.

Có 5 trong tổng số 6 trạm Y tế có nữ hộ sinh (NHS) và/ hoặc y sĩ sản nhi và xã chưa có là TYT xã Thanh Yên 
(huyện Điện Biên). Như vậy xã Thanh Yên là xã có nhân lực y tế yếu nhất trong 6 xã:  thiếu cả số lượng và cán 
bộ chuyên môn cần thiết.
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2. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân

Nghiên cứu này lựa chọn 5 dịch vụ y tế của TYT xã để khảo sát bao gồm: (1) khám thai, (2) chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ trẻ em trong và sau sinh, (3) tiêm chủng, (4) truyền thông và (5) khám chữa bệnh. Đây là các dịch vụ y 
tế cơ bản đang được cung cấp bởi TYT xã và được sử dụng để đánh giá khả năng tiếp cận của người dân đến 
các	dịch	vụ	này	cũng	như	ý	kiến	phản	hồi	và	mức	độ		hài	lòng	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	đối	với	các	dịch	vụ	
này. 

Khi xem xét khả năng tiếp cận dịch vụ hay mức độ sử dụng dịch vụ của TYT xã cho thấy: Tỷ lệ người dân đang 
sử dụng 05 dịch vụ y tế của trạm y tế xã ở mức khá cao. Đối với dịch vụ KCB, trong số 300 người được hỏi, có 
92,0% trả lời họ thường lựa chọn TYT xã là nơi KCB ban đầu khi ốm đau. Đối với 4 dịch vụ còn lại, trong tổng 
số 300 bà mẹ được hỏi, tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch vụ khám thai tại TYT xã chiếm 65,0%; tỷ lệ bà mẹ sử dụng 
CSSKBMTE trong và sau sinh chiếm 93,0%; tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch vụ tiêm chủng chiếm 74,3%; tỷ lệ bà mẹ 
đã nhận được các thông tin truyền thông là 49,7%.       

Bảng 4: Mức độ sử dụng các dịch vụ y tế cung cấp bởi trạm y tế xã 

Dịch vụ y tế tại TYT xã Tần suất Tỷ lệ (%)

1. Khám thai 195 65,0

2. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh 279 93,0

3. Tiêm chủng 223 74,3

4. Truyền thông (Y tế, sức khỏe) 149 49,7

5. Khám chữa bệnh (trong vòng 1 năm qua) 300 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi xem xét khoảng cách từ nhà tới TYT, có 38 trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi cho biết họ đang sống gần 
TYT xã (dưới 1km), chiếm 12,7%. Ngoài ra, có 139 người được hỏi sống cách TYT từ 1 km đến 5 km (chiếm 
46,3%) và 61 người cách TYT từ 5km đến 10km (chiếm 20,3%). Đặc biệt, có 62 người (chiếm 21,0%) cho biết 
họ đang sống cách xa TYT trên 10km. 
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Hình 1: Quãng đường từ nhà tới TYT
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Phương tiện phổ biến được các hộ gia đình sử dụng để đi đến TYT xã hiện nay đó là xe máy. Ngoài ra có một 
tỷ lệ thấp hơn thường đi bộ hoặc sử dụng xe đạp. 

Hình 2:  Phương tiện sử dụng để đi đến TYT xã
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi xem xét về thời gian đi lại cho thấy phần lớn hộ gia đình hiện nay chỉ mất khoảng dưới 30 phút đi từ nhà 
tới TYT. Tuy nhiên, vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ (chiếm 36,0%) hộ gia đình phải mất ít nhất từ 30 phút đến 
dưới 60 phút mới có thể tiếp cận được TYT. Cá biệt, có khoảng 5,7% gia đình phải mất từ 60 – 90 phút và 2,3% 
gia đình phải mất trên 90 phút để đi từ nhà tới TYT xã. 
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Bảng 5: Thời gian đi từ nhà đến trạm Y tế phân loại theo hộ, dân tộc và huyện

Thời gian đi từ nhà đến  
trạm y tế

Phân loại hộ năm 2012 Dân tộc

Tổng
Nghèo Cận 

nghèo
Không 
nghèo Thái Mông Kinh Khác

Dưới 30 
phút

Điện Biên 8 9 77 61 0 31 2 94

Điện Biên Đông 28 1 12 13 15 1 12 41

Mường Nhé 15 2 16 8 14 7 4 33

Từ 30 - 
dưới 60 
phút

Điện Biên 3 3 6 11 0 1 0 12

Điện Biên Đông 38 3 10 10 35 0 6 51

Mường Nhé 32 1 12 2 36 0 7 45

Trên 60 - 
dưới 90 
phút

Điện Biên 0        

Điện Biên Đông 7  4 4 5  2 11

Mường Nhé 4  2 0 5  1 6

Từ 90 
phút trở 
lên

Điện Biên 0        

Điện Biên Đông 6   1 4   1 6

Mường Nhé 1   0 1   1

TỔNG 142 19 139 110 115 40 35 300

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Bảng trên cho thấy trong số những hộ gia đình phải mất ít nhất từ trên 30 phút – trên 90 phút đi từ nhà tới 
TYT xã lại chủ yếu rơi vào hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số (Mông và Thái) và đang sinh sống tại 
huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Nhé.

Trong các địa bàn khảo sát, thời gian đi lại của người dân tới TYT xã gặp nhiều khó khăn nhất phải kể đến 
các xã thuộc huyện Điện Biên Đông, trong đó đặc biệt là TYT xã Keo Lôm, với quãng đường từ hộ gia đình 
sống xa nhất đến TYT là trên 20km. Với đặc thù là một huyện miền núi nên đường xá đi lại của huyện này 
gặp nhiều khó khăn, ngay cả người dân đã có phương tiện đi lại là xe máy. Trong mẫu nghiên cứu của cả tỉnh 
Điện Biên có 7 hộ mất trên 90 phút để đi đến TYT thì có tới 6 hộ ở huyện Điện Biên Đông (trong đó có 5 hộ ở 
xã Keo Lôm). Trong số 62 hộ ở cách xa TYT trên 10 km, thì có tới 39 hộ thuộc huyện này (trong đó xã Keo Lôm 
chiếm tới 26 hộ). 

3. Mức độ hài lòng với các dịch vụ y tế tuyến xã 

Khi so sánh tỷ lệ người sử dụng hài lòng với từng dịch vụ y tế cho thấy tỷ lệ người sử dụng dịch vụ hài lòng 
chiếm cao nhất đó là: dịch vụ tiêm chủng (chiếm 87,9%); tiếp đó là dịch vụ khám thai (chiếm 83,6%); dịch vụ 
truyền thông (gồm phương thức và nội dung truyền thông). Dịch vụ có tỷ lệ người sử dụng hài lòng ở mức 
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thấp nhất, đó là chăm sóc bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh. Chỉ có một tỷ lệ rất thấp, khoảng từ 1% đến 5% 
người sử dụng dịch vụ cảm thấy chưa hài lòng với từng dịch vụ y tế do TYT xã cung cấp.

Hình 3:  Mức độ hài lòng của người dân đối với 5 dịch vụ
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

II. PHÁT HIỆN THEO TỪNG DỊCH VỤ Y TẾ
1. Dịch vụ khám thai 

Khám thai là một trong những dịch vụ CSSK ban đầu quan trọng do TYT xã cung cấp. Tăng cường chất lượng 
dịch vụ khám thai tại TYT xã sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng CSSK cho bà mẹ trước 
sinh, góp phần giảm thiểu tỷ suất  tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh do các nguy cơ tai biến sản khoa, nhất là 
ở những vùng có nguy cơ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh cao. 

Nghiên	cứu	này	cho	thấy	tỷ	lệ	bà	mẹ	mang	thai	đến	khám	và	theo	dõi	thai	tại	các	cơ	sở	y	tế	hiện	ở	mức	khá	
cao. Trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi, có 226 bà mẹ (chiếm 75,33%) cho biết họ đã từng sử dụng dịch vụ 
khám thai tại các cơ sở y tế, trong đó có 65,0% bà mẹ (tường ứng với 195 bà mẹ) đã khám thai tại TYT xã và có 
31 bà mẹ (tương ứng 10,3%) khám thai ở các nơi khác như bệnh viện huyện, phòng khám đa khoa khu vực, 
bệnh viện tỉnh, tại nhà bởi NHS hoặc Y tá bản. Còn lại 24,7% (tương đương với 74 bà mẹ) bà mẹ không khám 
thai ở đâu. Nhóm này chủ yếu là các bà mẹ người Mông (58 bà mẹ - 78,3%) và người Thái (8 bà mẹ - 10,8%) và 
thuộc nhóm hộ nghèo (55 bà mẹ - 74,3%) và chủ yếu là nhóm không đi học (53 bà mẹ - 71,6%). 
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Bảng 6: Nơi khám thai trong lần mang thai gần nhất

STT Nơi các bà mẹ khám thai Số lượng %

1. Khám tại TYT xã 195 65,0

2. Không khám ở đâu 74 24,7

3. Phòng khám tư 14 4,7

4. Bệnh viện huyện 8 2,7

5. Khám tại nhà bởi NHS, YTSK hoặc y tá bản 4 1,3

6. TYT xã khác 1 0,3

7. BV đa khoa khu vực 1 0,3

8. Bệnh viện tỉnh 1 0,3

9. Phòng khám khu vực 1 0,3

10. Trung tâm CSSKSS 1 0,3

Tổng cộng 300 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi so sánh tỷ lệ phụ nữ sử dụng dịch vụ khám thai tại trạm y tế cho thấy có sự khác biệt giữa ba huyện 
nghiên cứu9 về tỷ lệ phụ nữ sử dụng dịch vụ khám thai tại TYT xã. Trong tổng số 195 bà mẹ mang thai từng 
đến khám thai tại TYT xã, huyện Điện Biên là huyện chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 44,6%). Huyện Điện Biên 
Đông có tỷ lệ thấp hơn (chiếm 31,8%) và thấp nhất ở huyện Mường Nhé (chiếm 23,6%). 

Hình 4: Tỷ lệ bà mẹ đến khám thai tại TYT xã theo địa bàn  

Điện Biên 
Điện Biên Đông 
Mường Nhé44,6%

23,6%

31,8%

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Trong tổng số 195 bà mẹ đã khám thai tại TYT xã, có 64 bà mẹ đã khám thai đúng và đủ 3 lần chiếm 32,8%. 
Đặc biệt, có 14 bà mẹ, chiếm 7,2% đã khám thai trên 3 lần trong thai kỳ gần đây nhất. Điều này thể hiện nhận 

9 Kiểm định thống kê cho thấy có mối quan hệ giữa địa bàn Nghiên cứu với tỷ lệ phụ nữ sử dụng dịch vụ khám thai với giá trị p nhỏ hơn 0,05
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thức của người dân và nỗ lực của các cơ sở y tế trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ khám thai tại các TYT 
xã.		Xin	lưu	ý	theo	tiêu	chí	của	Tổ	chức	y	tế	thế	giới	thì	chỉ	cần	thống	kê	số	lần	khám	thai	ít	nhất	là	4	lần,	mà	
không nhất thiết phải đúng theo 3 thời kỳ cụ thể như Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam khuyến cáo ít nhất ba 
lần	và	quy	định	rất	rõ	về	3	thời	kỳ	(lần	1:	3	tháng	đầu	thai	kỳ,	lần	2:	3	tháng	giữa	thai	kỳ	và	lần	3	vào	3	tháng	
cuối thai kỳ). 

Khi hỏi về các nội dung thăm khám cho phụ nữ mang tại TYT cho thấy: trong tổng số 195 bà mẹ từng khám 
thai tại TYT xã, phần lớn bà mẹ mang thai được nghe tim thai (chiếm 52,3%); kiểm tra cân nặng (chiếm 
45,0%) và đo nhịp tim, huyết áp (chiếm 42,3%). Kết quả khảo sát cho thấy không có bà mẹ nào được siêu 
âm khi đi khám thai tại TYT xã do trong số 6 xã được khảo sát hiện không có xã nào có máy siêu âm. Các nội 
dung thăm khám khác như xét nghiệm nước tiểu hay khám phụ khoa hầu như chưa được thực hiện.    

Bảng 7: Nội dung thăm khám thai tại TYT 

Dụng cụ
Huyện

Tổng
Điện Biên Điện Biên Đông Mường Nhé

1. Máy đo huyết áp, nhịp tim 61 34 32 127

2. Ống nghe 78 45 34 157

3. Nhiệt kế 16 15 18 49

4. Cân 72 36 27 135

5.	Khác	(ghi	rõ	dụng	cụ) 44 15 7 66

     Thước dây 43 12 6 61

     Xét nghiệm máu 1  0 1

    Que thử thai 0 0 1 1

    Không nhớ, khám bằng tay 0 3 0 3

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Hiện nay các bà mẹ mang thai đã được cán bộ của TYT xã hướng dẫn và tư vấn về một số nội dung như: (1) 
khám	thai	đủ	3	lần	và	đẻ	tại	cơ	sở	y	tế;	(2)	vệ	sinh	thai	nghén;	(3)	chăm	sóc	dinh	dưỡng	hợp	lý	và	loại	trừ	các	
tập tục có hại cho sức khỏe bà mẹ và trẻ em; (4) nuôi con bằng sữa mẹ; (5) nhận biết dấu hiệu bất thường 
(nguy cơ tai biến sản khoa). Trong số 195 bà mẹ từng khám thai tại TYT xã, tỷ lệ phụ nữ mang thai được cán 
bộ y tế hướng dẫn và tư vấn về khám thai đủ ba lần và đẻ tại TYT, chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 54,7%); tiếp đó 
là nội dung nuôi con bằng sữa mẹ. Nội dung được hướng dẫn ít nhất là hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu 
bất	thường	của	phụ	nữ	mang	thai,	sau	khi	sinh	và	cách	xử	lý	(chiếm	36,0%).	
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Bảng 8: Các nội dung tư vấn và hướng dẫn kiến thức cho bà mẹ mang thai

Nội dung hướng dẫn Điện Biên Điện Biên Đông Mường Nhé Toàn bộ mẫu

Cán bộ y tế tuyên truyền khám thai 3 
lần và sinh con tại trạm y tế 96 35 33 164

Hướng dẫn vệ sinh thai nghén 93 20 24 137

Hướng dẫn dinh dưỡng 85 18 25 128

Hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ 94 27 30 151

Hướng dẫn các dấu hiệu bất thường 70 14 24 108

Tổng số bà mẹ có khám thai 106 109 85 300

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi, có 181 bà mẹ (tương đương với 60,3%) đã được tiêm phòng uốn ván tại 
các cơ sở y tế. Trong đó, phần lớn các bà mẹ được tiêm phòng 02 mũi uốn ván (chiếm 72,9%). 

Có sự khác biệt10 giữa ba huyện được khảo sát về tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván. Trong số 
181 bà mẹ đã được tiêm phòng uốn ván tại TYT xã, huyện Điện Biên đang dẫn đầu về tỷ lệ này (chiếm 55,8%), 
tiếp đó là huyện Điện Biên Đông (chiếm 26,5%) và huyện Mường Nhé hiện có tỷ lệ phụ nữ mang thai được 
tiêm phòng uốn ván đứng ở mức thấp nhất (chiếm 17,7%).  

Hình 5: Tỷ lệ phụ nữ được tiêm phòng uốn ván phân theo địa bàn
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Kết quả khảo sát cũng cho thấy trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi, có tổng số 185 bà mẹ (tương đương với 
61,7%) cho biết họ đã được uống viên sắt hoặc viên đa vi chất trong thời kỳ mang thai. Nguồn cung cấp viên 
sắt chủ yếu là từ cán bộ TYT hay nhân viên y tế thôn bản. Ngoài ra, có một tỷ lệ nhỏ gia đình đã tự mua viên 
sắt. 

10 Kiểm định thống kê về mối tương quan giữa tỷ lệ tiêm phòng uốn ván và huyện cho thấy có sự tương quan chặt chẽ với  p dưới mức 0.05.
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Hình 6: Nguồn cung cấp viên sắt
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Hầu như tất cả các bà mẹ đã từng sử dụng dịch vụ khám thai tại TYT xã không phải trả bất cứ chi phí gì khi sử 
dụng dịch vụ khám thai tại TYT xã. Chỉ có 2 người trong tổng số 195 bà mẹ đã đến khám thai tại TYT xã cho 
biết họ phải trả chi phí khác là 20.000đ/người để mua que thử thai.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hiện người dân không phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi để được 
khám thai tại TYT xã. Trong số 195 bà mẹ từng đến khám thai tại TYT xã, phần lớn chỉ phải chờ đợi chưa tới 15 
phút và có 30,3% bà mẹ cho biết họ chỉ chờ đợi từ 15 – dưới 30 phút là có thể được khám thai.  

Việc	lập	sổ	theo	dõi	và	quản	lý	bà	mẹ	mang	thai	cũng	đã	được	các	cơ	sở	y	tế	này	quan	tâm.	Phần	lớn	các	bà	
mẹ	đến	khám	thai	tại	các	cơ	sở	y	tế	đều	được	lập	sổ	theo	dõi	bà	mẹ	trẻ	em.	Trong	tổng	số	300	bà	mẹ	được	
hỏi,	có	72,7%	bà	mẹ	được	lập	sổ	theo	dõi	bà	mẹ	trẻ	em	tại	các	cơ	sở	y	tế.	Trong	tổng	số	195	bà	mẹ	đã	từng	
đến	khám	thai	tại	TYT	xã,	có	tổng	số	168	bà	mẹ	(tương	đương	86,2%)	được	lập	sổ	theo	dõi	bà	mẹ	trẻ	em	tại	
TYT xã.  

Một trong những mối quan tâm của nghiên cứu này đó là thu thập các thông tin phản hồi và đánh giá của 
người dân về chất lượng dịch vụ khám thai do TYT xã cung cấp. Do vậy, nghiên cứu này đã tiến hành thu thập 
ý	kiến	đánh	giá	của	người	dân	về	thái	độ	của	cán	bộ	y	tế	đối	với	người	sử	dụng	dịch	vụ	cũng	như	mức	độ	hài	
lòng của người sử dụng dịch vụ đối với dịch vụ khám thai do TYT xã cung cấp. 

Nhìn chung phần lớn bà mẹ sử dụng dịch vụ khám thai tại TYT xã cho rằng các cán bộ y tế xã có thái độ quan 
tâm và chu đáo đối với họ khi đến khám thai tại đây. Có 73,8% bà mẹ trong tổng số 195 bà mẹ từng sử dụng 
dịch vụ khám thai tại TYT xã cho biết cán bộ y tế đã quan tâm và chu đáo đối với họ. Không có bà mẹ nào 
phản ánh cán bộ y tế có thái độ lạnh nhạt với họ.   
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Bảng 9: Đánh giá về thái độ của cán bộ TYT xã khi khám thai

Thái độ của nhân viên y tế Tần suất Tỷ lệ (%)

Bình thường 41 21,0

Quan tâm, chu đáo 144 73,8

Rất quan tâm, chu đáo 10 5,1

Tổng 195 100,0

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Trong tổng số 144 bà mẹ cho biết nhân viên y tế có thái độ quan tâm chu đáo với họ khi khám thai, tỷ lệ bà 
mẹ thuộc nhóm hộ nghèo chiếm cao nhất (chiếm 85,7%), tiếp đó là nhóm bà mẹ thuộc hộ cận nghèo (chiếm 
66,7%) và tỷ lệ thấp nhất ở nhóm bà mẹ thuộc hộ không nghèo (chiếm 66,0%). Kết quả kiểm định thống 
kê cho thấy có sự liên quan giữa các nhóm hộ và việc đánh giá cán bộ y tế có thái độ quan tâm, chu đáo khi 
khám thai p < 0,05.   

Những nhận xét tích cực, động viên khi đánh giá thái độ của cán bộ y tế bao gồm “Khám cẩn thận, được 
khám thai đầy đủ, được tiêm phòng uốn ván, đến là được khám luôn, được cho thuốc, hướng dẫn chăm sóc 
thai đầy đủ, dễ hiểu, được uống viên sắt, chẩn đoán thai chính xác…”. 

Đa phần bà mẹ mang thai đánh giá khá tích cực về chất lượng dịch vụ khám thai tại đây. Trong tổng số 195 
bà mẹ đã từng khám thai tại TYT xã, có tới 70,8% bà mẹ (tương ứng với 138 người) cho rằng chất lượng dịch 
vụ khám thai ở tuyến xã ở mức tốt và 11,8% (tương ứng với 23 bà mẹ) đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức khá. 
Chỉ có 14,4% ( tương ứng 28 bà mẹ) được hỏi đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai ở mức trung bình.

Hình 7: Đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai tại TYT xã phân theo địa bàn
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013
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Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt11 về kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai giữa các bà 
mẹ thuộc các nhóm dân tộc khác nhau. Tỷ lệ bà mẹ người Kinh đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai ở mức 
khá và tốt chiếm 62,5%; tỷ lệ bà mẹ người Thái đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai ở mức khá và tốt chiếm 
82,8%, tỷ lệ bà mẹ người Mông chiếm 94,0%. 

Hình 8: Đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai phân theo dân tộc
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi so sánh kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai với nhóm hộ cho thấy: tỷ lệ bà mẹ thuộc nhóm hộ 
nghèo đánh giá chất lượng khám thai ở mức khá và tốt chiếm tỷ lệ cao hơn so với tỷ lệ bà mẹ thuộc hộ cận 
nghèo và hộ không nghèo.    

Hình 9: Đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai phân theo loại hộ
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

11  Kết quả kiểm định thống kê cho thấy có mối tương quan giữa đánh giá chất lượng dịch vụ khám thai với nhóm dân tộc, p < 0,05. 



       l    Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013 37

Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ hài lòng với dịch vụ khám thai của TYT xã trong đợt khảo sát này ở mức khá cao. 
Trong tổng số 195 bà mẹ đã từng đến khám thai tại TYT, có tới 83,59% bà mẹ cho biết họ hài lòng với dịch vụ 
khám thai tại đây. Có rất ít bà mẹ không hài lòng với dịch vụ (chiếm 1,53%) và chỉ có 10,26% bà mẹ tạm hài 
lòng với dịch vụ khám thai tại TYT xã. 

Hình 10: Mức độ hài lòng với dịch vụ khám thai
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Tỷ lệ hài lòng của bà mẹ đối với dịch vụ khám thai tại TYT xã tại  huyện Điện Biên Đông chiếm 87,1%, Mường 
Nhé chiếm 89,1% và huyện Điện Biên  chiếm 78,0%. 

Hình 11: Mức độ hài lòng về dịch vụ khám thai tại TYT xã phân theo địa bàn
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013
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Mức độ hài lòng về dịch vụ khám thai có sự khác biệt12 giữa các nhóm dân tộc: Mức độ bà mẹ hài lòng với 
dịch vụ khám thai trong nhóm bà mẹ người Mông chiếm tới 90,0%, nhóm bà mẹ người Thái chiếm 85,0%, 
nhóm bà mẹ người Kinh chiếm 67,8% và các nhóm bà mẹ khác 68,7% (nhóm bà mẹ này đều là người dân tộc 
thiểu số như người Sinh Mun, Cống, Dao, Khơ Mú, Mường, Nùng). 

Hình 12: Mức độ hài lòng với dịch vụ khám thai theo nhóm dân tộc

Không hài lòng lắm Tạm hài lòng                Hài lòng                 Rất hài lòng
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi phân tích hồi quy về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng đối với dịch vụ khám thai tại TYT xã 
cho thấy có 02 yếu tố có ảnh hưởng chặt chẽ với mức độ hài lòng chung của bà mẹ đối với dịch vụ khám thai 
đó là (1) thái độ của nhân viên y tế khi khám thai và (2) chất lượng dịch vụ khám thai, với kết quả kiểm định 
thống kê cho giá trị p dưới 0,05.  

Đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ của người dân: Liên quan đến đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ khám 
thai tại TYT, trong nghiên cứu này người sử dụng dịch vụ chủ yếu mong muốn có thêm bác sĩ, có máy siêu 
âm, các cán bộ y tế khám kỹ lưỡng hơn, hướng dẫn cụ thể cho bà mẹ trong khi khám thai, có thuốc cấp cho 
dân, cán bộ y tế tăng cường công tác truyền thông tư vấn cho bà mẹ mang thai.

2. Dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (CSSKBMTE) trong và sau sinh là một trong những dịch vụ thiết yếu 
do các TYT xã cung cấp cho bà mẹ và trẻ em. Dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh được xem xét trong nghiên 
cứu này bao gồm rất nhiều nội dung cụ thể như dịch vụ đỡ đẻ; các nội dung tư vấn và hướng dẫn kiến thức 
cho bà mẹ trong và sau sinh; tiêm phòng uốn ván. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ CSSKBMTE trong và sau 
sinh hiệu quả sẽ góp phần giảm nguy cơ tử vong mẹ do tai biến sản khoa và tử vong trẻ sơ sinh.

12  Kết quả kiểm định thống kê cho thấy có mối quan hệ giữa mức độ hài lòng và các nhóm dân tộc, với p < 0,05
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Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ bà mẹ sử dụng dịch vụ đỡ đẻ của TYT xã đang ở mức rất thấp. Trong tổng 
số 300 bà mẹ được phỏng vấn, chỉ có 19 bà mẹ (chiếm 6,3%)  từng sinh con tại TYT trong khoảng 1 năm trở 
lại đây. Có một tỷ lệ khá lớn (chiếm 40,3%) bà mẹ lựa chọn dịch vụ sinh con tại các bệnh viện tuyến huyện, 
phòng khám đa khoa khu vực hay bệnh viện tỉnh; có 16,3% bà mẹ sinh đẻ tại nhà với sự giúp đỡ từ bà đỡ dân 
gian. Ngoài ra, có một tỉ lệ khá lớn các bà mẹ (chiếm 31,7%) lựa chọn dịch vụ sinh đẻ ở những nơi khác bao 
gồm bệnh viện huyện khác hoặc sinh đẻ tại nhà do các thành viên trong gia đình đỡ

Bảng 10:  Nơi sinh con của các bà mẹ 

Nơi sinh con Tần suất Tỷ lệ (%)

Trạm y tế xã 19 6,33

Tại nhà do cán bộ  y tế đỡ 16 5,33

Tại nhà do bà đỡ dân gian đỡ 49 16,33

Tại nhà do gia đình tự đỡ 93 31,0

Bệnh viện huyện 64 21,34

Phòng khám khu vực 7 2,33

Bệnh viện tỉnh 51 17,0

Xin con nuôi  1 0,33

Tổng 300 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Với sự hỗ trợ tích cực từ Chính phủ, trong những năm gần đây, các trang thiết bị phục vụ công tác sinh đẻ và 
chăm sóc sau sinh ở tuyến xã đã được nâng cấp và cải thiện nhiều. Đa phần những người đã từng sử dụng 
dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh tại TYT xã cho biết điều kiện vệ sinh của phòng đẻ là sạch sẽ (chiếm 
94,7% số người được hỏi). Những người từng sử dụng dịch vụ này của TYT xã cũng cho biết người sử dụng 
không phải chờ đợi lâu khi đến sử dụng dịch vụ đỡ đẻ và chăm sóc sau sinh tại đây. Có tổng số 73,7% số 
người đã từng sử dụng dịch vụ này tại TYT cho biết khi đến đẻ tại đây họ chỉ phải chờ đợi dưới 15 phút là đã 
được	khám	và	tư	vấn	trước	khi	sinh.	Tuy	nhiên,	lý	do	chủ	yếu	khiến	nhiều	bà	mẹ	không	sinh	con	tại	TYT	xã	
là do (1) chưa tin tưởng vào chất lượng dịch vụ đỡ đẻ tại đây; hoặc (2) không kịp tới TYT để sinh hoặc (3) họ 
phải	chuyển	tuyến	trên	do	nguy	cơ	sinh	khó	và	(4)	các	lý	do	khác.	Trong	các	lý	do	khác	đưa	ra,	đáng	lưu	ý	có	5	
trường hợp khi đến TYT thì không gặp được y tá hoặc hộ sinh do họ đang đi học (chiếm 2,0% toàn bộ mẫu).  

Mặc dù số các bà mẹ sinh con tại trạm y tế xã không nhiều nhưng trong số 19 bà mẹ đã từng sinh đẻ tại trạm 
y tế cho biết nội dung chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh được thực hiện nhiều nhất tại TYT xã đó là lau khô, ủ ấm 
(chiếm 94,7%); tiếp đó là chăm sóc rốn sơ sinh, phát hiện sớm dấu hiệu nhiễm trùng rốn (chiếm 78,9%) và 
khám lại trước khi ra về (chiếm 78,9%). 
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Bảng 11: Các nội dung chăm sóc cho bà mẹ và trẻ em khi sinh tại TYT

STT Nội dung Điện Biên Điện Biên 
Đông Mường Nhé Tổng

1 Lau khô, ủ ấm 10 2 6 18

2 Hồi sức 4 1 2 7

3 Hút nhớt 7 2 1 10

4 Chăm sóc rốn sơ sinh, 
phát hiện sớm dấu hiệu 
nhiễm trùng rốn

11 1 3 15

5 Tiêm phòng (viêm gan B) 10 - - 10

6 Khám lại trước khi về 9 2 4 15

7 Khác 1 - 1 2

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi phân tích về nội dung tư vấn cho bà mẹ cho thấy trong tổng số 300 được phỏng vấn: nội dung kiến thức 
được hướng dẫn nhiều nhất đó là hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng (chiếm 65,7%) và nội dung được 
hướng dẫn ít nhất đó là cách thức dự phòng cách bệnh thường gặp ở trẻ như suy dinh dưỡng, tiêu chảy, viêm 
hô hấp, còi xương, thiếu vitamin A, sốt rét (chiếm 24,3%). 

Bảng 12: Nội dung tư vấn và hướng dẫn kiến thức sau sinh của TYT xã

STT Nội dung Tổng %

1 Hướng dẫn cho con bú 166 55,3

2 Hướng	dẫn	cho	trẻ	ăn	bổ	sung	hợp	lý	sau	4-6	tháng 134 46,7

3 Trẻ em được cân đo, ghi biểu đồ tăng trưởng 126 42,0

4 Mẹ được hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ 103 34,3

5 Mẹ được hướng dẫn cách dự phòng các bệnh: suy 
dinh dưỡng, tiêu chảy, viêm hô hấp cấp, còi xương, 
thiếu Vitamin A, sốt rét

73 24,3

6 Hướng dẫn lịch tiêm chủng cho trẻ 147 49,0

7 Hướng dẫn các dấu hiệu bất thường của trẻ sơ sinh 
cần đưa đến khám  và điều trị tại cơ sở y tế 

123 41,0

 Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013
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Phần lớn bà mẹ không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc sử dụng dịch vụ đỡ đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh khi 
đến sinh tại TYT xã. Trong số 19 bà mẹ đã từng sử dụng dịch vụ đỡ đẻ của TYT xã có 26,3% bà mẹ cho biết họ 
đã phải trả tiền dịch vụ đỡ đẻ và thường là các chi phí không được chi trả bởi bảo hiểm y tế hoặc do người sử 
dụng dịch vụ không có thẻ bảo hiểm y tế (trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi có tổng số 11 bà mẹ không có 
thẻ bảo hiểm y tế).  

Chất lượng dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh còn được thể hiện ở tỷ lệ trẻ em được khám lại ít nhất một 
lần	trong	tuần	đầu	sau	sinh	và	ít	nhất	2	lần	trong	6	tuần	đầu	sau	sinh.	Việc	thăm	khám	này	có	ý	nghĩa	rất	lớn	
trong việc nhận biết các nguy cơ để dự phòng và điều trị nhằm giảm thiểu các nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh 
(đặc biệt là tình trạng tử vong trong vòng 7 ngày đầu và 48 ngày sau sinh). 

Tỷ lệ bà mẹ và trẻ em được khám lại ít nhất một lần sau sinh và ít nhất hai lần trong 6 tuần đầu sau sinh hiện 
đang ở mức rất thấp.Trong tổng số 300 bà mẹ được phỏng vấn có 35,0% bà mẹ cho biết họ đã được khám 
lại trong vòng 1 tuần sau sinh và chỉ có 15,3% bà mẹ cho biết họ đã được khám lại ít nhất 2 lần trong vòng 6 
tuần sau sinh.  

Bảng 13: Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được khám lại sau sinh  

Nội dung thăm khám Tần suất Y tế bản Nữ hộ 
sinh

Y tế bản + 
Nữ hộ sinh

Khác

Khám lại 1 lần trong tuần 
đầu sau sinh

105 85 9 3 8

Khám lại 2 lần trong 6 
tuần đầu sau sinh

46 41 5 0 0

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Nhận xét về thái độ của nhân viên y tế khi CSSKBMTE trong và sau sinh tại TYT xã cũng cho thấy phần lớn 
người được hỏi cho biết cán bộ y tế xã quan tâm, chu đáo khi các bà mẹ đến sinh con tại TYT và sử dụng các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh của trạm y tế xã.  Hiện có 68,5% bà mẹ trong 
tổng số 279 bà mẹ (người đã từng sử dụng ít nhất một nội dung dịch vụ trong gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh tại TYT xã) đánh giá rằng cán bộ y tế đã quan tâm và chu đáo với người 
bệnh. Chỉ có rất ít người (chiếm 0,7% trong tổng số 279 người sử dụng dịch vụ ) cho rằng cán bộ y tế có thái 
độ lạnh nhạt.  
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Hình 13: Đánh giá thái độ của nhân viên y tế khi CSBMTE trong và sau sinh

Lạnh nhạt Bình thường Quan tâm, chu đáo Rất quan tâm, chu đáo
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi so sánh kết quả đánh giá thái độ của nhân viên y tế xã khi cung cấp dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh 
với nhóm dân tộc của bà mẹ cho thấy có sự khác biệt13: Tỷ lệ bà mẹ người dân tộc thiểu số đánh giá thái độ 
của nhân viên y tế xã ở mức quan tâm chu đáo chiếm tỷ lệ cao hơn nhóm bà mẹ người Kinh. Kết quả khảo sát 
cho thấy trong trong tổng số bà mẹ đã từng sử dụng dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh tại trạm y tế: nhóm 
bà mẹ người Thái đánh giá nhân viên y tế xã có thái độ quan tâm chu đáo chiếm 75,9%; tiếp đó là nhóm bà 
mẹ người Mông và nhóm bà mẹ khác (đều là người dân tộc thiểu số như người Sinh Mun, Cống, Dao, Khơ 
Mú, Mường, Nùng). Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm bà mẹ người Kinh chỉ chiếm 51,3%.    

Hình 14: Đánh giá thái độ của nhân viên y tế phân theo nhóm dân tộc

Rất quan tâm, chu đáo Quan tâm, chu đáo Bình thường Rất lạnh nhạt
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

13  Kiểm định thống kê cho thấy có mối tương quan giữa thái độ nhân viên y tế và nhóm dân tộc với p < 0,05.
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Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt14 giữa huyện Điện Biên Đông với hai huyện còn lại về kết 
quả đánh giá thái độ của nhân viên y tế. Tỷ lệ bà mẹ đánh giá thái độ của nhân viên y tế ở mức quan tâm chu 
đáo ở huyện Điện Biên Đông chiếm 77,4%, trong khi  đó kết quả này tương tự ở huyện Điện Biên và huyện 
Mường Nhé, lần lượt là 65,34% và 62,2%. 

Hình 15: Đánh giá thái độ của nhân viên y tế phân theo địa bàn
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 Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Kết quả khảo sát cho thấy có 57,3% bà mẹ trong tổng số 279 bà mẹ đã từng sử dụng ít nhất một nội dung 
dịch vụ CSSK bà mẹ và trẻ em của TYT xã, đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức tốt và 17,6% bà mẹ đánh giá ở 
mức khá. Có 23,7% đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức trung bình. Chỉ có 2 bà mẹ đánh giá chất lượng dịch 
vụ ở mức kém.    

Bảng 14: Đánh giá chất lượng dịch vụ CSSK bà mẹ và trẻ em của TYT

Mức chất lượng Tần suất Tỷ lệ %

Kém 2 0,7

Trung bình 66 23,7

Khá 49 17,6

Tốt 160 57,3

Rất tốt 2 0,7

Tổng 279 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

14  Kiểm định thống kê cho thấy có mối liên hệ giữa thái độ nhân viên y tế và địa bàn với  p < 0,05.
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Khi so sánh giữa các nhóm dân tộc cho thấy: tỷ lệ các bà mẹ thuộc nhóm người Kinh đánh giá chất lượng 
dịch vụ ở mức khá và mức tốt chiếm tỷ lệ thấp hơn so với nhóm các bà mẹ người dân tộc thiểu số15.   

Hình 16:  Đánh giá chất lượng dịch vụ CSSKBMTE theo nhóm dân tộc
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Phần lớn bà mẹ đã từng sử dụng dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh tại trạm y tế đều cảm thấy hài lòng về 
dịch vụ. Trong tổng số 279 bà mẹ đã từng sử dụng ít nhất một dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh tại trạm y 
tế: có 73,8% bà mẹ cảm thấy hài lòng với dịch vụ của TYT xã. Ngoài ra, còn có 20,8% bà mẹ cảm thấy tạm hài 
lòng với dịch vụ này. Cá biệt có 3,9% cho rằng họ không hài lòng với chất lượng dịch vụ này. Tuy nhiên, có rất 
ít người sử dụng dịch vụ cho rằng họ rất hài lòng về dịch vụ (chiếm 1,4%). 

Hình 17: Mức độ hài lòng với dịch vụ CSSKBMTE
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

15  Kiểm định thống kê cho thấy có mối liên hệ giữa kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ và nhóm dân tộc, p < 0,05. 
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Mức độ hài lòng với dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh có sự khác biệt16 giữa ba huyện khảo sát. Mức độ hài 
lòng về dịch vụ CSSKBMTE của bà mẹ ở huyện Điện Biên chiếm 79,8%. Mức độ hài lòng của bà mẹ ở huyện 
Điện Biên Đông chiếm 73,1% và tỷ lệ hài lòng của bà mẹ ở huyện Mường Nhé ở mức 67,1%.

Hình 18: Mức độ hài lòng với dịch vụ CSSK BMTE
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi phân tích hồi quy cho thấy mức độ hài lòng về dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh chịu tác động bởi 
chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ lại chịu ảnh hưởng bởi thái độ của nhân viên y tế khi cung 
cấp dịch vụ. 

Đề	xuất	cải	thiện	chất	lượng	dịch	vụ	của	người	dân:	Tuy	không	có	nhiều	ý	kiến	nhưng	các	góp	ý	để	nâng	cao	
chất lượng dịch chăm sóc bà mẹ trẻ em trong và sau sinh tốt hơn tập trung vào khuyến nghị có cán bộ y tế 
đến tận nhà để kiểm tra trong vòng 6 tuần đầu, tư vấn và hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ, hướng dẫn tiêm 
chủng	(10/19	ý	kiến).	

3. Dịch vụ Tiêm chủng

Tiêm chủng là một dịch vụ được cung cấp phổ biến bởi các TYT tuyến xã hiện nay. Dịch vụ này bao gồm việc 
đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại vắc xin đảm bảo chất lượng và đủ theo danh mục vắc xin quy định của 
chương trình tiêm chủng mở rộng (bao gồm BCG; Viêm gan B; DPT-VGB-Hib; OPV và Sởi) cũng như việc tuyên 
truyền, vận động cha mẹ cho trẻ em đi tiêm phòng đúng độ tuổi, đủ số mũi theo quy định và đảm bảo quy 
trình cung cấp dịch vụ tiêm chủng an toàn. 

Kết quả nghiên cứu này cho thấy có 223 bà mẹ (tương đương 74,3%) trong tổng số 300 bà mẹ có con dưới 1 
tuổi được phỏng vấn khẳng định họ đã từng sử dụng dịch vụ tiêm chủng định kỳ cho con tại TYT xã hoặc các 
điểm tập trung do TYT xã tổ chức trong vòng 1 năm trở lại đây.  

16  Kiểm định thống kê cho thấy có sự tương quan giữa mức độ hài lòng với dịch vụ CSSKBMTE và địa bàn với p < 0,05
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Trong danh mục các loại vắc xin được tiêm chủng bởi TYT xã, tỷ lệ bà mẹ khẳng định con họ đã được tiêm 
vắc xin phòng chống lao (BCG) đứng ở mức cao nhất (chiếm 56,0%); Tỷ lệ trẻ có tiêm phòng vắc xin DPT-VGB 
– Hib, đạt 47,5% trong đó tỷ lệ tiêm đủ ba mũi chỉ đạt 17,4%. Tỷ lệ tiêm DPT-VGB-Hib đạt thấp một phần là do 
từ tháng 5 đến tháng 10/2013 Bộ Y tế ra quyết định ngừng tiêm vắc xin này để kiểm tra lại chất lượng vắc xin 
trong toàn quốc. Tỷ lệ uống vắc xin OPV đạt mức 44,1% và tiêm vắc xin viêm gan B đạt mức 36,3%. Tỷ lệ bà 
mẹ khẳng định con họ đã được tiêm phòng vắc xin sởi đạt 38,6 %) (71 trẻ tiêm trong số 184 trẻ tròn 9 tháng 
tuổi trở lên). Tiêm vắc xin sởi đạt thấp, chủ yếu do nhận thức người dân.         

Bảng 15: Số trẻ được tiêm chủng các loại vắc xin

Vắc xin 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần Tổng

BCG 168  - - - 168

Viêm gan B 109  - - - 109

DPT-VGB-Hib 33 59 49 - 141

OPV 11 32 88 - 131

Sởi 71 -  - - 71

Viêm não Nhật bản B 19 4 -  - 23

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Các địa bàn nghiên cứu hiện nay đều lập kế hoạch tiêm chủng vào một ngày cụ thể trong tháng. Tình trạng 
khi trẻ đến tiêm nhưng phải quay về vì không có vắc xin vẫn xảy ra, nhưng chiếm tỷ lệ thấp (chiếm 5,4%).   

Kết quả khảo sát cũng cho thấy phần lớn trẻ em không phải chờ đợi lâu khi đến tiêm chủng tại TYT xã. Có 
223 bà mẹ trong số 300 bà mẹ được hỏi đã cho con tiêm chủng tại TYT. Trong tổng số 223 bà mẹ  có con 
được tiêm chủng, có 44,4 % bà mẹ cho biết họ thường chỉ phải chờ đợi dưới 15 phút và 43,9% bà mẹ cho biết 
họ thường phải chờ đợi từ 15 phút đến dưới 30 phút khi đưa trẻ đến tiêm chủng tại TYT. Hầu hết người được 
hỏi	cho	biết	thời	gian	chờ	đợi	như	vậy	là	hợp	lý	(chiếm	93,7%).	
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Bảng 16: Thời gian chờ đợi khi tiêm chủng tại TYT xã

 

Thời gian chờ 

Huyện
Tổng mẫu

Điện Biên Điện Biên Đông Mường Nhé

n % n % n % n %

Chưa tới 15 phút 23 21,7 42 59,2 34 73,9 99 44,4

Từ 15 đến dưới 30 phút 65 61,3 22 31,0 11 23,9 98 43,9

Từ 30 - 60 phút 14 13,2 4 5,6 0 0 18 8,1

Trên 60 phút 4 3,8 1 1,4 0 0 5 2,2

Không nhớ 0 0 2 2,8 1 2,2 3 1,3

Tổng 106 100 71 100 46 100 223 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Hình 19: Thời gian chờ đợi khi tiêm chủng tại TYT xã
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Xét về quy trình tiêm chủng, nghiên cứu này cũng cho thấy một kết quả phản hồi khá tích cực về một số 
bước trong quy trình tiêm chủng. Có một tỷ lệ lớn các bà mẹ được hỏi cho biết trẻ được nhân viên y tế kiểm 
tra sức khỏe trước khi tiêm chủng (chiếm 78,0%). So với kết quả nghiên cứu tương tự tại tỉnh Đồng Tháp, tỷ 
lệ này ở tỉnh Điện Biên cao hơn (tỷ lệ trẻ được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm ở Đồng Tháp chiếm 64,0%). 
Tương tự, phần lớn các bà mẹ (tương đương 80,3% bà mẹ được hỏi) khẳng định nhân viên y tế có căn dặn họ 
sau khi tiêm cho trẻ.  
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Bảng 17: Trẻ được khám trước khi tiêm chủng

Được khám trước tiêm
Chung

Huyện

Điện Biên Điện Biên Đông Mường Nhé

n % n % n % n %

Có 174 78 89 84 53 74,6 32 69,6

Lúc có lúc không 6 2,7 4 3,8 2 2,8 0 0

Không 43 19,3 13 12,3 16 22,5 14 30,4

Tổng 223 100 106 100 71 100 46 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Bảng 18: Bà mẹ được giải thích trước khi tiêm cho trẻ

Bà mẹ được giải thích 
trước khi tiêm cho trẻ

Chung

Huyện

Điện Biên Điện Biên 
Đông Mường Nhé

n % n % n % n %

Có 169 75,8 83 78,3 53 74,6 33 71,7

Lúc có lúc không 13 5,8 7 6,6 6 8,5 0 -

Không 41 18,4 16 15,1 12 16,9 13 28,3

Tổng 223 100 106 100 71 100 46 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có 75,8% trong tổng số bà mẹ được hỏi khẳng định nhân viên y tế có giải 
thích một số nội dung trước khi tiêm vắc xin. Các nội dung được nhân viên giải thích chủ yếu là (1) tác dụng 
của vắc xin, tình trạng vắc xin (còn hạn sử dụng và lưu trữ đúng yêu cầu) và biến chứng sau tiêm. Trong số 
những bà mẹ được nhân viên y tế giải thích trước khi tiêm, hiện có 43,1% bà mẹ cho biết nhân viên y tế có 
giải thích về tác dụng của vắc xin trước khi tiêm; chỉ có 7,6% bà mẹ cho biết nhân viên y tế có giải thích về 
tình trạng vắc xin. Tương tự như vậy, việc giải thích về những biến chứng sau tiêm cũng chỉ mới đạt 38,4%. Tỷ 
lệ bà mẹ khẳng định trẻ được uống Vitamin A hiện ở mức 65,5%.  

Theo	ý	kiến	phản	hồi	của	các	bà	mẹ	được	hỏi:	các	hộ	gia	đình	hiện	nay	không	phải	chi	trả	bất	cứ	chi	phí	nào	
khi sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại TYT xã. 

Phần lớn bà mẹ (chiếm 73,5%) sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại TYT xã đánh giá cán bộ y tế đã quan tâm và 
chu đáo khi tiêm chủng cho trẻ. Không có trường hợp nào cho rằng cán bộ y tế có thái độ lạnh nhạt đối với 
họ. 
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Hình 20: Thái độ nhân viên y tế khi tiêm chủng
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi so sánh giữa ba huyện nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt17	khá	rõ	về	đánh	giá	của	bà	mẹ	liên	quan	đến	
thái độ của nhân viên y tế khi tiêm chủng cho trẻ. Trong số những bà mẹ cho rằng nhân viên y tế quan tâm 
và chu đáo khi tiêm chủng, huyện Điện Biên Đông chiếm tỷ lệ cao nhất (88,7%), tiếp đó là Mường Nhé (chiếm 
76,1%) và thấp nhất là huyện Điện Biên (chiếm 62,3%). Đặc biệt, trong số 1,8% bà mẹ nhận xét thái độ của 
nhân viên y tế rất quan tâm chu đáo chủ yếu thuộc về huyện Mường Nhé. 

Khi so sánh giữa các nhóm dân tộc cho thấy có sự khác biệt về kết quả đánh giá thái độ của nhân viên y tế khi 
cung cấp dịch vụ tiêm chủng, giữa các bà mẹ người dân tộc thiểu số và nhóm bà mẹ người Kinh. Trong đó, tỷ 
lệ bà mẹ người Kinh đánh giá thái độ nhân viên y tế ở mức quan tâm chu đáo chiếm 53,8%, trong khi đó tỷ lệ 
này ở nhóm bà mẹ người Thái là 73,3% và nhóm bà mẹ người Mông là 82,0% và nhóm bà mẹ khác (chủ yếu là 
nhóm bà mẹ dân tộc thiểu số khác) chiếm 86,2%.  

17  Kết quả kiểm định thống kê cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa kết quả đánh giá thái độ của nhân viên y tế khi tiêm chủng và địa bàn,  
p < 0,05.  
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Hình 21: Thái độ nhân viên y tế khi tiêm chủng phân theo dân tộc

Rất quan tâm, chu đáo     Quan tâm, chu đáo Bình thường

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Khác

Kinh

Mông

Thái

3,4%
86,2%

10,3%

53,8%
46,2%

82,0%
16,0%

2,0%

1,9%
73,3%

24,8%

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Kết quả đánh giá về chất lượng dịch vụ tiêm chủng của TYT cho thấy đa phần người sử dụng dịch vụ đánh 
giá chất lượng dịch vụ tiêm chủng ở mức khá và tốt. Trong tổng số 223 bà mẹ có con dưới 1 tuổi từng sử 
dụng dịch vụ tiêm chủng của TYT, có 72,6% bà mẹ đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức tốt và 16,6% bà mẹ 
đánh giá ở mức khá. Ngoài ra, có 2,2% bà mẹ đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức rất tốt. Chỉ có 8,5% bà mẹ 
đánh giá ở mức trung bình. 

Hình 22:  Đánh giá về chất lượng dịch vụ tiêm chủng 
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013
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Khi so sánh giữa ba huyện khảo sát cho thấy có sự khác biệt18 giữa ba huyện về kết quả đánh giá chất lượng 
dịch vụ. Trong tổng số 72,6% bà mẹ đánh giá chất lượng dịch vụ tiêm chủng ở mức tốt, huyện Điện Biên 
Đông chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 88,7%), sau đó là Mường Nhé (chiếm 73,9%) và thấp nhất là huyện Điện 
Biên (61,3%).  

Tương tự như vậy, kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với dịch vụ tiêm 
chủng hiện ở mức khá cao. Trong tổng số 223 bà mẹ từng sử dụng dịch vụ này, có 87,9% bà mẹ cho biết họ 
hài lòng với dịch vụ tiêm chủng cho trẻ em ở TYT xã. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ (chiếm 1,3%) cho biết họ không 
hài lòng với dịch vụ này.  

Hình 23:  Mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ tiêm chủng 
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Khi so sánh giữa ba huyện nghiên cứu cho thấy hai huyện Điện Biên Đông và Mường Nhé là huyện có tỷ lệ 
bà mẹ hài lòng với chất lượng dịch vụ tiêm chủng khá cao (tương ứng với 90,2% và 91,3%). Trong khi đó, tỷ lệ 
hài lòng ở huyện Điện Biên hiện ở mức thấp hơn (chiếm 84,0%). 

Nghiên cứu này cũng cho thấy có sự khác biệt về mức độ hài lòng của bà mẹ với dịch vụ tiêm chủng của TYT 
xã khi so sánh giữa ba loại nhóm hộ. Các bà mẹ thuộc nhóm hộ nghèo có mức độ hài lòng với dịch vụ tiêm 
chủng cao nhất (chiếm 93,3%); tiếp đó là nhóm bà mẹ thuộc hộ không nghèo (chiếm 84,9%) và nhóm bà mẹ 
thuộc gia đình cận nghèo có mức độ hài lòng thấp nhất (chiếm 80,0%).

Đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ của người dân: Khi được hỏi về khuyến nghị, đề xuất để cải thiện chất 
lượng	dịch	vụ,	147	bà	mẹ	(chiếm	65,9%)	có	con	tiêm	chủng	trong	nghiên	cứu	này	không	có	ý	kiến	gì	và	25	
bà mẹ (chiếm 11,2%) cho biết họ thấy không cần cải thiện dịch vụ. Có 54 bà mẹ trong mẫu khảo sát, chiếm 
22,9% bày tỏ mong muốn dịch vụ này được cải thiện thông qua việc bổ sung cán bộ tham gia tiêm chủng, 
bố trí điểm tiêm chủng gần hơn, có đầy đủ các loại vắc xin, được tư vấn trước và sau khi tiêm, thông báo lịch 
tiêm đến từng hộ gia đình và tuyên truyền nhiều hơn về lợi ích của tiêm chủng đến từng người dân, bên 
cạnh những mong muốn khác nữa như là khu ngồi chờ tiêm chủng có ghế và quạt, lịch tiêm của các đội nên 
luân phiên, duy trì dịch vụ như hiện nay v.v.         

18  Kiểm định thống kê cho thấy có tương quan giữa đánh giá chất lượng dịch vụ và địa bàn với p < 0,05.
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4. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

Truyền thông giáo dục sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là 
các hoạt động được tiến hành khá phổ biến bởi các TYT tuyến xã. Việc tăng cường chất lượng dịch vụ truyền 
thông	sẽ	có	ý	nghĩa	rất	lớn	đối	với	việc	dự	phòng	bệnh	tật	cho	người	dân,	góp	phần	nâng	cao	sức	khỏe	cho	
nhân dân.  

Như đã đề cập ở phần đánh giá chung, đây là dịch vụ được ít người sử dụng nhất trong tổng số 5 dịch vụ 
được lựa chọn của cuộc khảo sát này. Kết quả đánh giá cho thấy chỉ có 149 bà mẹ trong tổng số 300 bà mẹ 
được phỏng vấn (chiếm 49,7%) từng sử dụng dịch vụ này của TYT xã. 

Theo	ý	kiến	phản	hồi	của	các	bà	mẹ	từng	sử	dụng	dịch	vụ	truyền	thông	của	TYT	xã,	các	nội	dung	truyền	
thông được cung cấp cho bà mẹ chiếm tỷ lệ khá cao bao gồm: (1) truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia 
đình; (2) chăm sóc thai, sức khỏe bà mẹ trẻ em; (3) tiêm chủng; (4) nuôi con bằng sữa mẹ; (5) phòng chống 
HIV. Các nội dung này đều chiếm tỷ lệ trên 70,0%. 

Bảng 19: Các nội dung truyền thông tại TYT

Nội dung Điện Biên Điện Biên 
Đông Mường Nhé Tổng

1. Dân số KHH gia đình 89 8 19 116

2. Chăm sóc thai, sức khỏe 87 12 19 118

3. Tiêm chủng 91 12 21 124

4. Nuôi con bằng sữa mẹ 86 12 21 119

5. Nuôi trẻ ăn bổ sung 73 10 17 100

6. Phòng chống thiếu vi chất 67 4 13 84

7. Chăm sóc trẻ bệnh 60 3 14 77

8. Phòng chống sốt xuất huyết 36 0 12 48

9. Phòng chống lao 48 0 17 65

10. Phòng chống HIV 83 3 22 108

11. Phòng bệnh xã hội 42 1 6 49

13. Không nhớ 1 6 2 9

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Các nội dung truyền thông được cung cấp cho các bà mẹ đạt mức thấp hơn gồm (1) phòng chống sốt xuất 
huyết, (2) các bệnh xã hội và các bệnh nguy hiểm khác; (3) phòng chống lao; và (4) chăm sóc trẻ bệnh. Tỷ lệ 
các bà mẹ từng sử dụng dịch vụ cho biết họ đã nhận được truyền thông về các nội dung này chỉ chiếm từ 
trên 30,0% đến dưới 60,0%. 
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Nội dung truyền thông chủ yếu được cung cấp cho các bà mẹ thông qua truyền thông trực tiếp (chiếm 
87,9%) hoặc thông qua tờ rơi (chiếm 37,6%) và loa truyền thanh (chiếm 24,2%). Hình thức truyền thông qua 
băng	đĩa	hình	gần	như	chưa	được	quan	tâm	chú	ý	(chiếm	4,0%).	

Theo	ý	kiến	phản	hồi	của	bà	mẹ	thì	hình	thức	truyền	thông	trực	tiếp	được	đa	số	bà	mẹ	lựa	chọn	ở	mức	ưu	
tiên thứ nhất (chiếm 40,0%). Các hình thức khác như tờ rơi hoặc loa truyền thanh có tỷ lệ người lựa chọn 
thấp. 

Tỷ lệ bà mẹ đánh giá chất lượng công tác truyền thông ở mức khá và tốt chiếm đa số, tương ứng với 24,2% và 
58,4%	ý	kiến	của	bà	mẹ	từng	sử	dụng	dịch	vụ	của	TYT	xã.	Ngoài	ra	có	16,1%	bà	mẹ	đánh	giá	chất	lượng	dịch	
vụ truyền thông ở mức trung bình. Hầu như không có bà mẹ nào đánh giá chất lượng truyền thông ở mức 
kém hoặc ở mức rất tốt. 

Hình 24: Đánh giá chất lượng dịch vụ truyền thông tại TYT
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Theo	ý	kiến	đánh	giá	của	những	bà	mẹ	từng	sử	dụng	dịch	vụ	tại	đây	cho	thấy	huyện	Điện	Biên	Đông	đang	
dẫn đầu về tỷ lệ bà mẹ đánh giá chất lượng dịch vụ truyền thông ở mức tốt (chiếm 73,1%). Hai huyện còn lại 
Mường Nhé và Điện Biên có tỷ lệ ngang nhau (tương ứng là 64,0% và 63,3%)19. 

Nghiên	cứu	này	cũng	cho	thấy	có	sự	khác	biệt	khá	rõ	về	ý	kiến	đánh	giá	chất	lượng	dịch	vụ	truyền	thông	của	
TYT xã khi so sánh giữa ba loại nhóm hộ. Tỷ lệ bà mẹ thuộc nhóm hộ cận nghèo đánh giá tốt về dịch vụ này 
chiếm tỷ cao nhất (chiếm 73,3%); tiếp đó là nhóm hộ nghèo (chiếm 59,1%) và tỷ lệ thấp nhất thuộc về bà mẹ 
trong nhóm hộ không nghèo (chiếm 55,6%).  

Phần lớn bà mẹ từng sử dụng dịch vụ truyền thông của TYT xã đều cảm thấy hài lòng với phương pháp và 
nội dung truyền thông do đơn vị này cung cấp (trong đó có 79,2% bà mẹ cảm thấy hài lòng về nội dung 
truyền thông và 81,2% bà mẹ hài lòng về phương pháp truyền thông). Ngoài ra, có 19,5% bà mẹ cảm thấy 
tạm hài lòng với nội dung và 16,8% bà mẹ tạm hài lòng với phương pháp truyền thông. Không có trường hợp 
nào cảm thấy không hài lòng về nội dung và phương pháp truyền thông. Hiện cũng chỉ có rất ít bà mẹ cho 
rằng họ rất hài lòng với dịch vụ này. 

19  Kết quả kiểm chứng cho thấy có mối quan hệ giữa kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ truyền thông và địa bàn khảo sát, với p < 0,05
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Hình 25: Mức độ hài lòng về nội dung truyền thông tại TYT
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Nhìn chung các bà mẹ hài lòng với phương thức truyền thông tại tuyến xã. Tỷ lệ hài lòng của các bà mẹ tại 
Mường Nhé, Điện Biên Đông và Điện Biên tương tự nhau, lần lượt là 80%, 80,8% và 81,6%,

Hình 26: Mức độ hài lòng về phương thức truyền thông tại TYT
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013
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Đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ của người dân: Về khuyến nghị để cải thiện chất lượng công tác truyền 
thông,	có	74	người	được	hỏi	đã	cho	ý	kiến	(chiếm	49,7%).	Người	dân	mong	muốn	được	truyền	thông	trực	
tiếp	nhiều	hơn,	tại	bản	và	vào	buổi	tối,	tổ	chức	tập	trung	để	mọi	người	cùng	trao	đổi	(21	ý	kiến).	Có	25	người	
kiến nghị tăng cường truyền thông qua băng hình, máy chiếu và 18 người muốn có nhiều lượt truyền thông 
hơn qua hệ thống loa phát thanh. Có 7/74 người mong muốn được truyền thông bằng tiếng dân tộc mình. 

   

5. Dịch vụ khám chữa bệnh

Khám chữa bệnh (KCB) là một trong những dịch vụ CSSK ban đầu quan trọng nhất của TYT tuyến xã. Vì vậy 
việc nâng cao chất lượng KCB không chỉ góp phần cải thiện chất lượng CSSK mà còn góp giúp kiểm soát 
bệnh tật, giảm thiểu các nguy cơ tử vong do bệnh tật trong cộng đồng và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến 
trên.   

Nghiên cứu này đã phỏng vấn 300 người dân, bao gồm 188 bà mẹ (62,7%) trong các hộ gia đình có con dưới 
1 tuổi, 34 phụ nữ (11,3%) và 78 nam giới (26%) thuộc các hộ gia đình có con dưới 1 tuổi hoặc từ những hộ 
xung quanh từ ba huyện được lựa chọn nghiên cứu. 

Trong tổng số 300 người được hỏi, có 276 người (chiếm 92,0%) cho biết khi ốm đau bệnh tật họ thường đến 
KCB tại TYT xã. Chỉ có 3,4% người được hỏi cho biết họ sử dụng dịch vụ KCB của phòng khám đa khoa khu 
vực hay bệnh viện huyện. Tỷ lệ người dân tự chữa bệnh tại nhà khi ốm đau bệnh tật chiếm rất ít. 

Bảng 20: Sử dụng dịch vụ KCB phân theo huyện và giới tính

Nơi thường KCB n

Tỷ lệ (%)

Chung Điện Biên Điện Biên 
Đông

Mường 
Nhé

Tự chữa nếu cảm thấy bệnh nhẹ 14 4,7 0 11,9 1,2

TYT xã 276 92 99,1 80,7 97,6

Bệnh viện huyện 5 1,7 0,9 2,8 1,2

Phòng khám khu vực 5 1,7 0 4,6 0

Tổng 300 100 100 100 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên

Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ có thẻ bảo hiểm y tế chiếm khá cao (chiếm 95,7%). Trong số những người có thẻ 
bảo hiểm y tế, chủ yếu thuộc nhóm hộ nghèo (chiếm 49,5%) hoặc diện chính sách (cận nghèo, xã 135, trẻ 
em dưới 6 tuổi, dân tộc thiểu số hay người cao tuổi) chiếm 40,1% còn lại 7,7% người sử dụng dịch vụ có thẻ 
bảo hiểm y tế tự nguyện và 2,8% có thẻ bảo hiểm bắt buộc. Chỉ có 4,3% người (13) được hỏi hiện không có 
thẻ bảo hiểm y tế, trong đó có 9 người Thái (6 không nghèo và 3 cận nghèo), và 4 người còn lại thuộc dân tộc 
Mông (nghèo), Dao (nghèo), Nùng (không nghèo) và người Kinh (không nghèo).    

Tỷ lệ người dân chọn TYT xã làm nơi KCB ban đầu có khác nhau ở 3 huyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ 
lệ người dân chọn dịch vụ KCB tại TYT xã ở huyện Điện Biên đang ở mức cao nhất (chiếm 99,1%), tiếp đó là 
huyện Mường Nhé (chiếm 97,6%) và huyện có tỷ lệ KCB thấp nhất là huyện Điện Biên Đông (chiếm 80,7%). 
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Đối với những người không lựa chọn TYT làm nơi KCB ban đầu, tỷ lệ người dân tự chữa khi thấy bệnh nhẹ ở 
huyện Điện Biên Đông chiếm cao nhất (chiếm 11,9%) trong khi tỷ lệ này ở huyện Điện Biên là 0% và ở huyện 
Mường Nhé là 1,2%. Đồng thời, Điện Biên Đông cũng là huyện có tỷ lệ người dân cho biết họ thường đến 
KCB tại phòng khám đa khoa khu vực hay bệnh viện huyện chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm  6,3%), trong khi 2 
huyện còn lại là Điện Biên và Mường Nhé, tỷ lệ này chỉ chiếm dưới 2%. 

Theo	ý	kiến	của	người	sử	dụng	dịch	vụ,	đa	phần	người	sử	dụng	dịch	vụ	không	phải	chờ	đợi	lâu	khi	đến	KCB	
tại TYT xã. Trong số 300 người sử dụng dịch vụ KCB tại TYT xã, phần lớn người dân cho biết họ thường chỉ 
phải chờ đợi dưới 15 phút (chiếm 69,0%) hoặc từ 15 phút đến dưới 30 phút (chiếm 27,0%) là có thể được KCB. 
Có rất ít người (chiếm 3,0%) cho biết họ phải chờ đợi trên 30 phút và chỉ có 0,7% người được hỏi cho biết họ 
phải chờ đợi trên 60 phút.      

Bảng 21. Sự sẵn sàng của dịch vụ KCB tại TYT 

Thời gian chờ đến lượt  
khám chữa bệnh n

Tỷ lệ %

Chung Điện Biên Điện Biên 
Đông

Mường 
Nhé

Chưa tới 15 phút 207 69,0 53,8 66,1 91,8

Từ 15 đến dưới 30 phút 81 27,0 38,7 32,1 5,9

Từ 30 - 60 phút 9 3 5,7 0,9 2,4

Trên 60 phút 2 0,7 1,9 0 0

Không nhớ 1 0,3 0 0,9 0

Tổng 300 100 100 100 100

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Về việc sử dụng các trang thiết bị để KCB, nghiên cứu này cho thấy khi đến KCB tại TYT xã, nhìn chung người 
dân	đã	được	khám	và	theo	dõi	sức	khỏe	bằng	các	dụng	cụ	y	tế	đơn	giản.				
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Bảng 22: Các dụng cụ y tế được sử dụng để khám chữa bệnh tại TYT xã

Dụng cụ

Huyện

Tổng
Điện Biên Điện Biên 

Đông
Mường 

Nhé

Tổng số người KCB 106 109 85 300

Có sử dụng dụng cụ y tế 93 80 59 232

Máy đo huyết áp, nhịp tim 34 55 35 124

Nghe tim phổi 66 59 34 159

Nhiệt kế 64 38 39 141

Cân 12 5 1 18

Không biết tên dụng cụ 7 12 14 33

Không sử dụng dụng cụ y tế 13 29 26 68

Sử dụng dụng cụ khác 30 0 0 30

Đè lưỡi 27 27

Khám mắt 1 1

Dụng cụ khám rốn 2 2

Không nhớ 4 1 0 5

Nguồn: Số liệu khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên 2013

Bảng số liệu trên cho thấy trong tổng số 300 người đã đến TYT xã KCB, có 232 người (chiếm 77,3%) cho biết 
họ đã được cán bộ y tế khám bằng các dụng cụ y tế khác nhau. Mức độ sử dụng dụng cụ y tế cho 1 lần khám 
bệnh khác nhau và tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh. So với tỷ lệ chung người dân đến khám chữa 
bệnh có dụng cụ y tế hỗ trợ là 77,3% thì huyện Điện Điên có tỷ lệ cao hơn (87,7%), Điện Biên Đông và Mường 
Nhé thấp hơn (với tỷ lệ tương ứng là 73,4% và 69,4%). 
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Hình 27: Tỷ lệ người dân được khám bệnh bằng dụng cụ Y tế
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Nguồn: Số liệu khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên 2013

Nghiên cứu này cũng cho thấy phần lớn những người đến KCB tại TYT không cần phải nằm điều trị mà 
thường được cấp thuốc về nhà điều chị (chiếm 87,7%). Chỉ có tỷ lệ rất ít (chiếm 2.3%) người bệnh phải nằm 
điều trị tại TYT xã và có 5,3% bệnh nhân phải chuyển tuyến; 4,7% không phải điều trị y tế. 

Bảng 23: Kết quả khám bệnh trong lần sử dụng dịch vụ gần đây nhất

Kết quả khám bệnh
Mẫu chung

Huyện

Điện Biên Điện Biên 
Đông Mường Nhé

n % n % n % n %

Có, phải uống thuốc không 
cần nằm điều trị 263 87,7 91 85,8 102 93,6 70 82,4

Có, nằm tại TYT xã điều trị 7 2,3 4 3,8 1 0,9 2 2,4

Có, chuyển tuyến 16 5,3 8 7,5 2 1,8 6 7,1

Không phải điều trị 14 4,7 3 2,8 4 3,7 7 8,2

Tổng 300 100 106 100 109 100 85 100

Trong 3 huyện khảo sát, Điện Biên Đông là huyện có tỷ lệ bệnh nhân không cần nằm điều trị chiếm tỷ lệ cao 
nhất (chiếm 93,6%). Tỷ lệ này ở hai huyện Điện Biên và Mường Nhé ở mức thấp hơn (tương ứng với 85,8% và 
82,4%).  
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Hầu hết người được hỏi cho biết khi họ đến KCB tại TYT đã được cấp thuốc đầy đủ theo đơn kê của bác sĩ 
(chiếm 97,3%). Tỷ lệ này không có sự khác biệt nhiều giữa ba huyện được khảo sát. 5 người không được cấp 
thuốc theo đơn là những người không có thẻ BHYT, khi ốm đến TYT được cán bộ y tế khám bệnh không mất 
tiền và kê đơn để mua thuốc ở các quầy dược bên ngoài.  

Bảng 24: Cấp thuốc cho bệnh nhân phân theo địa bàn

Kết quả kê đơn cấp thuốc
Mẫu chung

Huyện

Điện Biên Điện Biên Đông Mường Nhé

n % n % n % n %

Có, đầy đủ 256 97,3 86 94,5 100 98,0 70 100

Có, nhưng không đầy đủ 2 0,8 1 1,1 1 1,0 0 0,0

Không 5 1,9 4 4,4 1 1,0 0 0,0

Tổng 263 100 91 100 102 100 70 100

Bệnh nhân đến KCB tại TYT phải nằm điều trị hiện chiếm số lượng rất thấp. Chỉ có 7 người trong tổng số 300 
người được hỏi cho biết họ phải nằm điều trị tại TYT xã và phần lớn số người này chỉ phải nằm điều trị dưới 
1 ngày. Ngoài ra, có tổng số 17 bệnh nhân được chuyển tuyến trong đó 16 người được chuyển tuyến ngay 
sau khi khám bệnh và 1 người được chuyển sau 5 ngày điều trị không có kết quả tại TYT xã. Đa số bệnh nhân 
(12/17) được chuyển đến bệnh viện huyện, còn lại có 2 người được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực, 2 
người chuyển đến Bệnh viện tỉnh và 1 người chuyển đến Phòng khám đa khoa khu vực.

Có 243 người, chiếm 81,0%  số người được hỏi cho biết họ được tư vấn cách sử dụng thuốc, 79,0% được tư 
vấn	dinh	dưỡng	hợp	lý	và	80,0%	được	tư	vấn	vệ	sinh	phòng	bệnh.	Ngoài	ra	2,3%	người	sử	dụng	dịch	vụ	được	
giải thích về các nguyên nhân gây bệnh để phòng bệnh, tư vấn dinh dưỡng và sử dụng thuốc trong khi mang 
thai. Có một tỷ lệ nhỏ (1,7%) người sử dụng dịch vụ cho biết họ không được tư vấn gì khi đến KCB tại TYT xã. 

Khi so sánh giữa ba huyện được khảo sát cho thấy người bệnh được tư vấn về sử dụng thuốc chiếm tỷ lệ cao 
nhất ở huyện Điện Biên (87,7%) trong khi đó tỷ lệ này của 2 huyện Điện Biên Đông và Mường Nhé ở mức 
thấp hơn (tương ứng với 73,4% và 82,4%). Tương tự, đối với nội dung tư vấn về chăm sóc dinh dưỡng và vệ 
sinh phòng bệnh huyện Điện Biên vẫn đứng đầu. Huyện Mường Nhé thấp hơn huyện Điện Biên Đông về 
nội dung chăm sóc dinh dưỡng nhưng lại cao hơn huyện này về tỷ lệ người được tư vấn về nội dung vệ sinh 
phòng bệnh.  

Phần lớn người từng sử dụng dịch vụ cho biết họ không phải trả chi phí khi sử dụng dịch vụ KCB tại TYT xã. 
Chỉ có 7 người (chiếm 2,3%), trong đó có 5 người ở huyện Điện Biên Đông và 2 người ở huyện Mường Nhé, có 
trả tiền khi sử dụng dịch vụ KCB tại TYT xã nhưng chủ yếu là những chi phí phát sinh ngoài các khoản do bảo 
hiểm y tế chi trả. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa phần người sử dụng dịch vụ cho biết cán bộ y tế xã quan tâm và chu đáo đối 
với người đến khám bệnh (chiếm 74,0%). Ngoài ra, có 23,0% người sử dụng dịch vụ cho biết cán bộ y tế có 
thái độ bình thường. Chỉ có 1 trường hợp (chiếm 0,3%) người được hỏi cho biết cán bộ y tế có thái độ lạnh 
nhạt khi KCB. Tuy nhiên, người sử dụng dịch vụ đánh giá cán bộ y tế có thái độ rất quan tâm chu đáo chiếm tỷ 
lệ thấp (2,7%). 
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Hình 28: Đánh giá về thái độ của cán bộ y tế phân theo huyện 

Lạnh nhạt Bình thường     Quan tâm/ chu đáo Rất quan tâm, chu đáo

 Mường Nhé

Điện Biên Đông

Điện Biên

Chung

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   

27,1% 70,6% 2,4%

15,6% 79,8% 4,6%

27,4%0,9%

0,3% 23,0% 74,0% 2,7%

70,8% 0,9%

 

Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ đánh giá cán bộ y tế có thái độ quan tâm chu đáo đối với người dân đến KCB tại 
TYT xã cao nhất ở huyện Điện Biên Đông với kết quả là 79,8%. Tỷ lệ này ở hai huyện còn lại là Điện Biên và 
Mường Nhé ở mức ngang nhau (tương ứng với 70,8% và 70,6%20 .    

Hình 29: Đánh giá chất lượng dịch vụ KCB theo địa bàn
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

 

20  Kết quả kiểm định thống kê cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ KCB và địa bàn với  p < 0,05
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Phần lớn người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng KCB của TYT xã hiện ở mức khá và tốt. Trong tổng số 300 
người sử dụng dịch vụ được hỏi, có 65,0% người được hỏi đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức tốt và 16,0% 
người đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức khá. Tuy nhiên, vẫn còn 17,34% người đánh giá chất lượng KCB ở 
mức trung bình và 0,33% người đánh giá ở mức độ kém. Tỷ lệ người đánh giá chất lượng KCB ở mức rất tốt 
còn khá khiêm tốn (chiếm 1,33%). 

Hình 30: Đánh giá chất lượng dịch vụ KCB
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Trong số 195 người đánh giá chất lượng dịch vụ KCB ở mức tốt, tỷ lệ người Kinh chỉ chiếm 7,6%; tỷ lệ người 
Mông chiếm  44,6%; người Thái chiếm 34,5% và nhóm khác (người Cống, Sinh Mun, Dao, Nùng, …) chiếm 
13,3%.   

Đa phần người sử dụng dịch vụ cảm thấy hài lòng với dịch vụ KCB của TYT xã. Trong số 300 người đã từng 
sử dụng dịch vụ này, có tới 78,3% người cảm thấy hài lòng với chất lượng dịch vụ và 16,7% người cho biết 
họ cảm thấy tạm hài lòng với dịch vụ này. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ (chiếm 3,7%) người cho biết họ cảm thấy 
không hài lòng với dịch vụ này. Tỷ lệ người đánh giá ở mức rất hài lòng ở mức rất khiêm tốn (chiếm 1,3%). 
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Hình 31: Sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh
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Nguồn: Số liệu Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên, 2013

Kết quả khảo sát cho thấy điểm hài lòng chung đạt 3,77 (trên thang điểm 5). Phân tích số liệu thống kê cho 
thấy có khác biệt về sự hài lòng đối với dịch vụ khám chữa bệnh giữa các địa bàn khảo sát (huyện Điện Biên 
Đông đạt 3.86, Điện Biên và Mường Nhé lần lượt đạt 3,74 và 3,71). Sự khác biệt về thẻ bảo hiểm (có thẻ hay 
không có thẻ, thẻ thuộc loại BHYT hộ nghèo, hộ chính sách, bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc), dân 
tộc, giới tính, độ tuổi và trình độ văn hóa không tác động trực tiếp tới sự hài lòng của khách hàng đối với dịch 
vụ KCB. 

Phân tích số liệu khảo sát cho thấy có 3 yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch 
vụ khám chữa bệnh đó là trang thiết bị y tế, thái độ của nhân viên y tế và chất lượng dịch vụ 21 

Đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ của người dân: 59,3% số người (178) được hỏi bằng lòng với dịch vụ 
KCB tại TYT và 40,7% (122) mong muốn dịch vụ KCB tại TYT được cải thiện. 9 % số người (27 người) được 
hỏi mong muốn các cán bộ y tế khám kỹ lưỡng, tư vấn kỹ hơn, quan tâm và nhiệt tình với người dân. 25% 
số người (75 người) được hỏi mong muốn có thêm bác sĩ tại trạm, có trang thiết bị y tế tốt hơn để họ được 
khám và chẩn đoán bệnh chính xác hơn. 6% người dân (18 người) tham gia khảo sát mong có thêm nhiều 
loại thuốc và có thuốc tốt hơn. 0,7% còn lại (2 người) muốn được cấp thẻ BHYT và được truyền thông.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám chữa bệnh

•	 Chất lượng dịch vụ

Điểm trung bình mà người dân đánh giá chất lượng dịch vụ là 4,5, khá cao so với mức tối đa 5 điểm. Cụ 
thể, có 65% số người đánh giá chất lượng dịch vụ tốt, 16% đánh giá mức khá, 1,33% đánh giá dịch vụ 
rất tốt và chỉ có 0,33% ở mức kém và đánh giá chất lượng ở mức trung bình là 17,34%. 

Phân tích cho thấy đánh giá về chất lượng dịch vụ càng cao thì sự hài lòng càng cao. Đánh giá về chất 
lượng dịch vụ tăng 1 đơn vị thì sự hài lòng tăng 0,46 đơn vị. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đánh giá 
chất lượng dịch vụ bao gồm: 

21  Phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa các yếu tố này tới Sự hài lòng của người dân với kết quả kiểm định p < 0,05.
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a. Giới tính

Nam và Nữ có đánh giá khác nhau về chất lượng dịch vụ và Nữ đánh giá về chất lượng dịch vụ thấp hơn 
nam giới, cụ thể thấp hơn 0,299 đơn vị (theo thang điểm).

Hình 32: So sánh điểm trung bình đánh giá về chất lượng theo giới tính
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b. Trình độ văn hóa

Người có trình độ văn hóa càng cao thì đánh giá về chất lượng càng thấp.

Điểm trung bình đánh giá về chất lượng dịch vụ của những người chưa bao giờ đi học là 4,65 điểm và 
của những người học hết cấp 1, cấp 2 và cấp 3 lần lượt là 4,56 điểm, 4,49 điểm và 4,2 điểm.

c.  Các nhóm đối tượng sử dụng thẻ BHYT

Các nhóm đối tượng sử dụng thẻ BHYT khác nhau có đánh giá khác nhau về chất lượng dịch vụ với mức 
điểm cao nhất là từ nhóm hộ nghèo (4,6 so với mức trung bình trung của tất cả các nhóm là 4,5) và thấp 
nhất là từ nhóm Tự nguyện với 3,82 điểm. Những người có điều kiện kinh tế càng cao thì đánh giá về 
chất lượng càng thấp.

d. Thời gian chờ đợi

Những người phải chờ chưa đến 15 phút khi đi khám bệnh đánh giá chất lượng đạt 4,55 điểm trong khi 
những người phải chờ từ 30-60 phút cho 4,22 điểm và những người phải chờ trên 60 phút hoặc không  
nhớ thì chỉ đánh giá đạt 3 điểm. 

•	 Thái độ phục vụ

Đánh giá về thái độ của cán bộ y tế càng cao thì sự hài lòng càng cao. Đánh giá về thái độ của cán bộ y 
tế tăng 1 đơn vị thì sự hài lòng tăng 0,557 đơn vị.
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Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá thái độ của cán bộ y tế

Điều kiện kinh tế hộ gia đình (gắn với nhóm thẻ BHYT), dân tộc, cấp học, địa bàn không ảnh hưởng đến 
đánh giá của người dân về thái độ của cán bộ y tế. 

Yếu tố thời gian chờ đợi khám chữa bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá này, nhưng ảnh hưởng 
không nhiều. Những người phải chờ đợi trên 60 phút đánh giá thái độ ở mức trung bình (3 điểm) và 
những người được khám trong vòng 15 phút khi tới TYT đánh giá thái độ của nhân viên y tế ở mức 3,82 
điểm, so với mức điểm trung bình của toàn bộ mẫu là 3,79.
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1. Kết luận

Khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ: Các phát hiện của nghiên cứu này cho thấy người dân hiện không 
gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế như khám chữa bệnh, khám thai, chăm sóc sức khỏe bà 
mẹ và trẻ em; tiêm chủng và truyền thông. Khi sử dụng dịch vụ tại đây người dân hầu như không phải chờ 
đợi lâu và thường không phải trả bất cứ chi phí gì. Tỷ lệ người dân đang sử dụng 05 dịch vụ này của trạm y 
tế xã ở mức khá cao. Trong đó, dịch vụ được người dân sử dụng nhiều nhất đó là (1) khám chữa bệnh và (2) 
CSSKBMTE trong và sau sinh; tiếp đó là các dịch vụ (3) tiêm chủng và (4) khám thai. Dịch vụ có tỷ lệ người dân 
sử dụng thấp nhất đó là (5) truyền thông. Điều này cho thấy cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới việc tăng 
cường sự tiếp cận của người dân đến với dịch vụ truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân của trạm y 
tế.  

Đánh giá về thái độ của cán bộ y tế: Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ có phản hồi tích cực về thái độ quan tâm và 
chu đáo của cán bộ y tế xã đối với người dân khi họ sử dụng  05 dịch vụ y tế  tại TYT ở mức khá cao. Phần lớn 
người được hỏi đều đánh giá rằng cán bộ y tế xã đã quan tâm chu đáo đối với họ. Khi tính toán điểm trung 
bình về thái độ của cán bộ y tế xã khi cung cấp các dịch vụ đạt mức 3,77 (trên thang điểm 5), trong đó, điểm 
trung bình về thái độ của cán bộ y tế xã đối với dịch vụ khám thai là 3,84; dịch vụ CSSKBMTE trong và sau sinh 
là 3,68, dịch vụ tiêm chủng là 3,77 và dịch vụ KCB là 3,79. Hầu như không có hoặc có rất ít người sử dụng dịch 
vụ phàn nàn về thái độ lạnh nhạt của cán bộ y tế xã. Nhưng hiện nay cũng có rất ít người sử dụng dịch vụ 
đánh giá thái độ cán bộ y tế ở mức rất quan tâm chu đáo. Điều này cũng có nghĩa là vẫn cần phải cải thiện về 
thái độ của cán bộ y tế nhằm chiếm lĩnh lòng tin của người dân vào các dịch vụ y tế tuyến xã. 

Đánh giá về chất lượng dịch vụ: Phần lớn người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng của 5 dịch vụ cung 
cấp bởi trạm y tế ở mức khá và tốt. Tỷ lệ người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức tốt đối 
với dịch vụ KCB chiếm 65,0%; đối với dịch vụ khám thai chiếm 70,8%; đối với dịch vụ CSSKBMTE trong và 
sau sinh chiếm 57,3%, đối với dịch vụ tiêm chủng chiếm 72,6% và đối với hoạt động truyền thông chiếm 
58,4%. Khi tính toán điểm trung bình cho thấy điểm trung bình chung về chất lượng các dịch vụ y tế tuyến 
xã đạt mức 4,51 (trên thang điểm 5), trong đó, điểm trung bình về chất lượng dịch vụ khám thai là 4,61; dịch 
vụ CSSKBMTE trong và sau sinh là 4,34, dịch vụ tiêm chủng là 4,69 và dịch vụ KCB là 4,5 và hoạt động truyền 
thông là 4,42. Mặc dù không có nhiều người phàn nàn về chất lượng dịch vụ ở mức kém nhưng cũng không 
có nhiều người đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức rất tốt. Điều này cho thấy vẫn cần phải chú trọng nâng cao 
chất lượng các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ khám thai tại trạm y tế. 

Mức độ hài lòng về các dịch vụ: Nghiên cứu này cho thấy mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với 
từng dịch vụ đều ở mức khá cao. Trong đó, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ hài lòng với dịch vụ KCB chiếm 78,3%; 
đối với dịch vụ khám thai chiếm 83,6%, đối với dịch vụ tiêm chủng chiếm 87,9%, đối với phương thức truyền 
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thông chiếm 81,2% và đối với nội dung truyền thông chiếm 79,2%; . Khi tính toán điểm trung bình cho thấy 
điểm trung bình chung về mức độ hài lòng với các dịch vụ y tế tuyến xã đạt mức 3,83 (trên thang điểm 5), 
trong đó, điểm trung bình về mức độ hài lòng với dịch vụ khám thai là 3,91; dịch vụ CSSKBMTE trong và sau 
sinh là 3,73, dịch vụ tiêm chủng là 3,9 và dịch vụ KCB là 3,77 và hoạt động truyền thông là 3,84. Tuy nhiên, 
hiện có rất ít người sử dụng dịch vụ đánh giá ở mức rất hài lòng với từng dịch vụ trong 5 dịch vụ trên.

Đối với dịch vụ khám thai: Nghiên cứu này cho thấy hiện vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ phụ nữ mang thai 
không sử dụng dịch vụ khám thai của TYT xã (105 bà mẹ trên 300 bà mẹ, chiếm 35,0%). Trong số 105 bà 
mẹ không khám thai tại TYT xã, có 31 bà mẹ (tương đương 10,3%) khám thai ở các nơi khác như bệnh viện 
huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện tỉnh, tại nhà bởi NHS hoặc y tá bản. Còn lại 24,7% (tương 
đương với 74 bà mẹ) bà mẹ không khám thai ở đâu. Nhóm này chủ yếu là các bà mẹ người Mông (58 bà mẹ 
- 78,3%) và người Thái (8 bà mẹ - 10,8%) và thuộc nhóm hộ nghèo (55 bà mẹ - 74,3%) và chủ yếu là nhóm 
không đi học (53 bà mẹ - 71,6%). Điều này gợi mở trong thời gian tới, để cải thiện chất lượng dịch vụ khám 
thai tại TYT thì cần phải quan tâm nhiều hơn tới việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc khám thai định 
kỳ và vận động các bà mẹ có thai đến khám thai tại các cơ sở y tế nhằm giảm nguy cơ tai biến sản khoa và tử 
vong	bà	mẹ	và	trẻ	sơ	sinh.	Đồng	thời	tăng	cường	năng	lực	quản	lý	thai	sản	và	kỹ	năng	chuyên	môn	khám	thai	
cho đội ngũ cán bộ y tế thôn bản. 

Kết quả nghiên cứu trong mẫu cho thấy tỷ lệ bà mẹ khám thai đúng và đủ 3 lần chiếm 32,8%. Tỷ lệ bà mẹ 
được tiêm phòng uốn ván chiếm 60,3% và tỷ lệ bà mẹ được uống viên sắt chiếm 61,7% trong thời kỳ mang 
thai.

Hiện vẫn còn khoảng 27,7% trong tổng số 300 bà mẹ được hỏi trong nghiên cứu này không nhận được bất 
cứ tư vấn hay hướng dẫn kiến thức gì liên quan đến mang thai từ TYT xã khi đến khám thai cũng như từ các 
hoạt động truyền thông nói chung. Điều này cho thấy vẫn còn một nhóm cộng đồng khá lớn chưa tiếp cận 
được tới các dịch vụ tư vấn và hướng dẫn kiến thức liên quan đến khám thai và chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ 
khi mang thai từ TYT xã. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn cho bà 
mẹ mang thai khi đến khám tại trạm y tế.  

Phần lớn các bà mẹ đều hài lòng với chất lượng dịch vụ khám thai tại trạm y tế xã và đều đánh giá tích cực về 
thái độ của cán bộ y tế đối với họ. Kết quả khảo sát cho thấy có rất ít người sử dụng dịch vụ đánh giá thái độ 
của nhân viên y tế ở mức rất quan tâm chu đáo hay đánh giá chất lượng ở mức rất tốt hoặc rất hài lòng với 
dịch vụ. Trong khi niềm tin của người dân vào chất lượng dịch vụ khám thai tại trạm y tế còn chưa cao thì việc 
quan tâm tới các khía cạnh này để cải thiện chất lượng dịch vụ vẫn là điều cần thiết. 

Đối với dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em trong và sau sinh: Mặc dù tỷ lệ bà mẹ được hỏi hài lòng đối với 
dịch vụ chiếm khá cao (chiếm 73,8%) và đa số người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng dịch vụ CSSKBMTE 
trong và sau sinh ở mức tốt (chiếm 57,3%). Tuy nhiên tỷ lệ bà mẹ mang thai lựa chọn dịch vụ đỡ đẻ của trạm 
y tế hiện chiếm rất thấp (chiếm 6,3%). Trong đó có nhiều bà mẹ không đến đẻ tại trạm y tế có 16,3% bà mẹ 
sinh đẻ tại nhà với sự giúp đỡ từ bà đỡ dân gian. Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được khám lại trước khi ra về chiếm 
78,9%. Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được khám lại một lần trong vòng 1 tuần sau sinh và ít nhất hai lần trong 
vòng 6 tuần đầu khi sinh chiếm tỷ lệ rất thấp (tương ứng với 35,0% và 15,3%). 

Điều này cho thấy hiện vẫn còn một tỷ lệ lớn người dân chưa tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sau sinh của 
trạm y tế xã, đòi hỏi nỗ lực tăng cường các hoạt động khám ngoại trạm của TYT xã tới các vùng sâu, vùng xa 
và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặc dù mức độ hài lòng đối với dịch vụ chiếm đa số và cũng 
đa số người sử dụng dịch vụ đánh giá chất lượng CSSKBMTE ở mức tốt tuy nhiên, so sánh với 4 dịch vụ còn lại 
thì đây là dịch vụ hiện có mức độ hài lòng ở mức thấp nhất. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải nâng cao chất 
lượng dịch vụ này cũng như công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để tăng cường tiếp 
cận của người dân nhất là ở những vùng sâu vùng xa nhằm góp phần giảm nguy cơ  tử vong bà mẹ và trẻ sơ 
sinh cũng như các nguy cơ tử vong do tai biến sản khoa. 
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Đối với công tác truyền thông: Tỷ lệ bà mẹ được hỏi đã từng nhận được các thông tin truyền thông từ TYT 
xã chiếm 49,7% số bà mẹ được hỏi. Điều này cho thấy hiện vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ người dân chưa 
tiếp cận đến dịch vụ này. Ngoài ra, có nhiều nội dung truyền thông, tư vấn hướng dẫn kiến thức chưa được 
TYT cung cấp cho người dân như chống sốt xuất huyết; các bệnh xã hội và các bệnh nguy hiểm khác; phòng 
chống lao; và chăm sóc trẻ bệnh chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ các bà mẹ từng sử dụng dịch 
vụ cho biết họ đã nhận được truyền thông về các nội dung này chỉ chiếm từ trên 30% đến dưới 60%. 

Các nội dung truyền thông tư vấn hướng dẫn kiến thức cho bà mẹ mang thai và sau khi sinh đã được quan 
tâm	nhưng	cần	phải	tiếp	tục	được	chú	ý,	nhất	là	các	nội	dung	liên	quan	đến	nhận	biết	các	dấu	hiệu	nguy	
hiểm	và	dự	phòng	các	bệnh	thường	gặp.	Hình	thức	truyền	thông	trực	tiếp	đã	được	sử	dụng	nhưng	cần	chú	ý	
thêm những hình thức tuyên truyền bằng hình ảnh và sử dụng ngôn ngữ địa phương ở những vùng có tỷ lệ 
người dân tộc cao. 

Phần lớn người sử dụng có những đánh giá tích cực về thái độ của nhân viên y tế và chất lượng dịch vụ 
truyền thông của trạm y tế. Tỷ lệ bà mẹ đánh giá chất lượng truyền thông ở mức tốt chiếm 58,4% . Nghiên 
cứu này cho thấy hầu như không có hoặc có rất ít người phàn nàn về thái độ lạnh nhạt của nhân viên y tế 
hoặc đánh giá chất lượng ở mức kém. Tuy nhiên, cũng có rất ít người đánh giá chất lượng và thái độ ở mức 
rất tốt. 

Như vậy, trong nỗ lực cải thiện được chất lượng dịch vụ truyền thông của trạm y tế xã thì cần phải tăng 
cường	thu	hút	sự	tham	gia	của	đối	tượng	đích	tới	các	chương	trình	truyền	thông.	Đồng	thời	chú	ý	những	nội	
dung	truyền	thông	chưa	được	thực	hiện	nhiều	và	chú	ý	hơn	ở	huyện	Điện	Biên	và	Mường	Nhé.	

Đối với dịch vụ tiêm chủng:  Tỷ lệ người sử dụng đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức tốt chiếm tới 72,6%. Hầu 
như người dân không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ này. Mức độ hài lòng với dịch vụ và 
đánh giá tích cực về chất lượng dịch vụ ở mức khá cao (chiếm 87,9%). Tuy nhiên, điểm hạn chế của dịch vụ 
này	đó	là	cần	phải	tích	cực	tuân	thủ	quy	trình	tiêm	chủng	đặc	biệt	chú	ý	tới	các	khâu	giải	thích	về	tác	dụng	
của vắc xin và tình trạng của vắc xin cũng như công tác dặn dò sau khi tiêm. Hiện vẫn còn một tỷ lệ không 
nhỏ chưa được tiếp cận tới các dịch vụ này, nhất là ở những vùng khó khăn của tỉnh do vậy vẫn cần phải 
tăng	cường	độ	bao	phủ	của	dịch	vụ.	Đồng	thời	chú	ý	quan	tâm	tới	công	tác	tuyên	truyền,	vận	động	nâng	cao	
nhận	thức	cho	người	dân	về	tác	dụng	và	ý	nghĩa	của	các	hoạt	động	tiêm	chủng.	

Đối với dịch vụ khám chữa bệnh: Nhìn chung người dân không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch 
vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Đa phần người dân đánh giá khá tích cực về thái độ phục vụ ở mức quan 
tâm chu đáo (chiếm 74,0%) và chất lượng dịch vụ ở mức tốt (chiếm 65%). Hầu hết người dân cho biết họ 
không phải chờ đợi lâu khi đến khám chữa bệnh. Đa phần người dân đánh giá khá tích cực về thái độ phục 
vụ	và	chất	lượng	dịch	vụ.	Tuy	nhiên,	để	nâng	cao	chất	lượng	KCB	thì	cần	phải	chú	ý	nhiều	hơn	tới	các	nội	
dung tư vấn và hướng dẫn kiến thức. Trong thực tế các nội dung tư vấn và hướng dẫn kiến thức cho người 
bệnh còn khá nghèo nàn. Mặc dù không có nhiều người phàn nàn về chất lượng dịch vụ, nhưng cũng không 
có nhiều người đánh giá quá cao về dịch vụ này. Đây sẽ là một thách thức lớn trong việc cải thiện dịch vụ 
nhằm tăng cường niềm tin của người dân đối với việc sử dụng dịch vụ này ở tuyến xã.  
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2. Khuyến nghị 

Khuyến nghị chung 

•	 Tăng	cường	về	số	lượng	và	chất	lượng	các	hoạt	động	truyền	thông	giáo	dục	sức	khỏe,	truyền	thông	
thay đổi hành vi, đa dạng hóa các hình thức truyền thông giáo dục trong nhân dân, đặc biệt là các hình 
thức truyền thông có tính đến yếu tố nhạy cảm văn hóa và nhạy cảm giới. 

•	 Tăng	cường	công	tác	giám	sát	hỗ	trợ	các	TYT,	nâng	cao	thái	độ	phục	vụ,	chất	lượng	khám	thai,	đỡ	đẻ,	
chăm sóc sau sinh tại nhà, góp phần tạo dựng niềm tin của người dân đối với dịch y tế tuyến xã, góp 
phần giảm bớt quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Đối với Sở Y tế tỉnh Điện Biên:

•	 Rà	soát	kết	quả/	phát	hiện	của	Khảo	sát	này	so	với	kết	quả/	phát	hiện	từ	các	báo	cáo	hành	chính	của	3	
huyện tham gia khảo sát và các huyện còn lại của tỉnh Điện Biên, để có tổng quan về chất lượng dịch 
vụ, từ góc nhìn của đơn vị cung ứng dịch vụ (chủ thể nghĩa vụ) và từ người sử dụng dịch vụ (chủ thể 
quyền).

•	 Rà	soát	chi	tiêu	ngành	y	tế,	các	nguồn	tài	trợ	và	ngân	sách	địa	phương	có	kế	hoạch	sử	dụng	tối	ưu		
nhằm	đáp	ứng	tốt	hơn	nhu	cầu	khám	chữa	bệnh	và	chăm	sóc	sức	khỏe	của	nhân	dân,		chú	ý	tới		các	
nhóm yếu thế bao gồm trẻ em, người nghèo vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số. 

•	 Tạo	điều	kiện	cho	các	đơn	vị	y	tế	tuyến	xã	và	huyện	tham	gia	thiết	kế	các	chương	trình/hoạt	động	y	tế.

•	 Tăng	cường	công	tác	giám	sát	và	chỉ	đạo	tuyến.

•	 Nghiên	cứu	sắp	xếp	lại	phân	tuyến	kỹ	thuật	trong	lĩnh	vực	CSSK	bà	mẹ	ở	tuyến	cơ	sở,	hạn	chế	tình	trạng	
vượt tuyến trên như hiện nay. 

•	 Cần	tiếp	tục	nghiên	cứu,	hướng	dẫn	và	hỗ	trợ	các	TTYT	nâng	cao	chất	lượng	hệ	thống	thông	tin	quản	lý	
y tế từ tuyến xã (bằng máy tính theo hệ thống mẫu biểu các chỉ tiêu y tế cập nhật). 

•	 Thực	hiện	đánh	giá	nhu	cầu	đào	tạo	và	tổ	chức	các	khóa	đào	tạo,	cập	nhật	kiến	thức	và	kỹ	năng	cần	
thiết cho cán bộ y tế cơ sở.

•	 Định	kỳ	tổ	chức	lấy	ý	kiến	người	dân	để	ghi	nhận	những	cải	thiện	cũng	như	ghi	nhận	những	vấn	đề	mới	
phát sinh.

•	 Chủ	động	và	tích	cực	tham	gia	các	đề	án	của	ngành	y	tế	và	các	mục	tiêu	cải	cách	hành	chính	do	Ủy	ban	
nhân dân tỉnh giao cho Sở y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công.

•	 Tăng	cường	hợp	tác	quốc	tế	nhằm	huy	động	các	nguồn	lực.	

Đối với Trung tâm Y tế 3 huyện:

•	 Tăng	cường	giám	sát	và	hỗ	trợ	kỹ	thuật	cho	TYT	nhằm	cải	thiện	chất	lượng	dịch	vụ	khám	chữa	bệnh	và	
khám thai, nhằm giảm tải cho các đơn vị tuyến trên và tình trạng vượt tuyến.

•	 Tham	gia	xây	dựng	các	chương	trình/	dự	án/	hoạt	động	y	tế	do	Sở	Y	tế	chủ	trì.

•	 Tăng	cường	giám	sát	và	hỗ	trợ	kỹ	thuật	cho	TYT	nhằm	cải	thiện	chất	lượng	dịch	vụ	khám	chữa	bệnh	và	
khám thai, tạo dựng niềm tin trong nhân dân và giảm thiểu quá tải và tình trạng vượt tuyến. 
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•	 Phối	hợp	chặt	chẽ	với	các	TYT	để	cung	ứng	hiệu	quả	các	dịch	vụ	tuyến	xã	có	nhu	cầu	(ví	dụ	như	dịch	vụ	
khám thai/ khám phụ khoa/ KHHGĐ 1 buổi/ 1 tuần bởi TT KHHGĐ chưa đáp ứng hết nhu cầu của phụ 
nữ một số xã).  

•	 Chủ	động	thu	thập	thông	tin,	xử	lý,	phân	tích	và	sử	dụng	thông	tin	phản	hồi	của	người	sử	dụng	dịch	vụ	
trong quá trình xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
người dân. 

•	 Hỗ	trợ	tổ	chức	các	hoạt	động	truyền	thông	giáo	dục	sức	khỏe,	nâng	cao	nhận	thức	cho	người	dân	và	
thay đổi các hành vi có hại cho sức khỏe. 

Khuyến nghị cho các Trạm y tế xã

Dịch vụ khám chữa bệnh

•	 Tăng	cường	nội	dung	và	cải	thiện	chất	lượng	các	hoạt	động	tư	vấn	và	hướng	dẫn	kiến	thức	CSSK	cho	
người dân. 

•	 Thường	xuyên	trao	đổi,	tham	gia	tập	huấn,	giám	sát	để	nâng	cao	tinh	thần,	thái	độ	phục	vụ	ở	tuyến	xã,	
góp phần nâng cao thái độ và trách nhiệm khi cung cấp dịch vụ. 

•	 Đẩy	mạnh	việc	triển	khai	dịch	vụ	khám	chữa	bệnh	tại	nhà.	

Dịch vụ khám thai

•	 Tuyên	truyền	vận	động	đảm	bảo	toàn	bộ	các	bà	mẹ	đều	đi	khám	tối	thiểu	3	lần	trong	toàn	thai	kỳ,	nâng	
cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.

•	 Tăng	cường	năng	lực	quản	lý	thai	và	năng	lực	chuyên	môn	cho	đội	ngũ	y	tế	thôn	bản.	

•	 Tiếp	tục	tăng	cường	và	chuẩn	hóa	hoạt	động	khám	thai	tại	nhà	tiến	tới	vận	động	khám	thai	tại	trạm.	

•	 Chú	trọng	các	nội	dung	tuyên	truyền,	tư	vấn,	hướng	dẫn	kiến	thức	liên	quan	cho	bà	mẹ	mang	thai.	

•	 Tăng	cường	hướng	dẫn	vệ	sinh	thai	nghén	hay	các	dấu	hiệu	bất	thường	trong	kỳ	mang	thai.

•	 Theo	dõi	và	cập	nhật	thông	tin	về	các	bà	mẹ	đang	mang	thai	nhằm	nâng	cao	tỷ	lệ	bà	mẹ	mang	thai	
được tiêm phòng uốn ván, uống viên sắt. 

Dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em 

•	 Tăng	cường	tuyên	truyền	và	vận	động	bà	mẹ	đến	sinh	đẻ	tại	trạm	y	tế,	nhằm	giảm	tỷ	lệ	tử	vong	trẻ	sơ	
sinh đang có chiều hướng tăng lên trong 3 năm trở lại đây.  

•	 Tăng	cường	cải	thiện	dịch	vụ	chăm	sóc	sau	sinh	tại	nhà	của	TYT	và	nhân	viên	y	tế	thôn	bản	(đặc	biệt	là	
thăm khám trong 1 tuần sau sinh và 6 tuần đầu sau sinh). 

•	 Chú	trọng	các	nội	dung	truyền	thông,	hướng	dẫn	kiến	thức	đầy	đủ	và	thường	xuyên	các	nội	dung	như	
cho	bú	đúng	cách,	theo	dõi	trẻ	bằng	biểu	đồ	và	sử	dụng	biểu	đồ	tăng	trưởng,	hướng	dẫn	cho	ăn	bổ	
sung	hợp	lý,	dự	phòng	các	bệnh	thường	gặp	và	theo	dõi	tăng	trưởng	của	trẻ.

•	 Tích	cực	trao	đổi	thông	tin	với	các	bà	mẹ	nhằm	ghi	nhận	những	mong	muốn	và	góp	ý	để	cải	thiện	chất	
lượng dịch vụ.
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Dịch vụ tiêm chủng

•	 Thường	xuyên	cập	nhật	danh	sách	trẻ	trong	độ	tuổi	tiêm	chủng	và	theo	dõi	lịch	tiêm	của	những	trẻ	này,	
lý	tưởng	là	làm	trên	máy	tính,	theo	hệ	thống	mẫu	biểu	thống	nhất.	

•	 Tích	cực	tuyên	truyền,	theo	dõi,	nâng	cao	tỷ	lệ	tiêm	chủng.	

•	 Đảm	bảo	thực	hiện	quy	trình	tiêm	chủng	đầy	đủ,	có	khâu	giải	thích,	tư	vấn,	khám	trước	khi	tiêm	và	dặn	
dò sau tiêm. 

•	 Tham	gia	thiết	kế	nội	dung	và	hình	thức	sổ	theo	dõi	tiêm	chủng	có	đầy	đủ	thông	tin	hướng	dẫn	các	bà	
mẹ	tự	theo	dõi	được	lịch	và	số	mũi	tiêm	cần	thực	hiện	cho	con	em,	nâng	cao	số	lượng	và	chất	lượng	
tiêm chủng thực tế, đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.

Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe

•	 Tham	gia	xây	dựng	các	chương	trình	truyền	thông	bao	gồm	tài	liệu	truyền	thông	theo	hình	thức	trực	
quan và trực tiếp. 

•	 Chú	trọng	các	nội	dung	truyền	thông	sức	khỏe	liên	quan	tới	chăm	sóc	sức	khỏe	bà	mẹ	và	trẻ	em,	và	
phòng ngừa bệnh tật.

•	 Thu	thập	phản	hồi	ý	kiến	về	các	phương	pháp	và	kênh	truyền	thông	phù	hợp	(truyền	thông	trực	tiếp	và	
các hình thức truyền thông mang tính nhạy cảm văn hóa và nhạy cảm giới) cho đơn vị cấp trên. 

3. Hạn chế và các bài học kinh nghiệm 

Khảo sát CRC Y tế xã Điện Biên đã nhận được sự chỉ đạo sát sao và đồng thuận từ Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Điện Biên, đại diện là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. Việc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chủ trì cuộc Khảo sát 
này	thể	hiện	mong	muốn	đo	lường	chất	lượng	dịch	vụ,	sự	hài	lòng	của	người	dân	thông	qua	các	nhận	xét,	ý	
kiến của họ, nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại tuyến xã, góp phần cải thiện chất lượng 
dịch vụ công, một nhiệm vụ đang được các cấp chính quyền quan tâm. Sự tham gia trực tiếp của các cán bộ 
ngành Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế và thực thi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động. 

Sự tham gia của cán bộ của chính Sở Y tế trong khảo sát này để đánh giá chính chất lượng của dịch vụ y 
tế tuyến xã có thể không đảm bảo tính khách quan của các kết quả nghiên cứu. Vì vậy, để giảm thiểu ảnh 
hưởng, củng cố tính khách quan, hai chuyên gia độc lập đã giám sát cuộc điều tra theo lịch và không báo 
trước cho cán bộ TYT, khi các nhóm điều tra thực hiện phỏng vấn hộ gia đình. Thành viên của mỗi nhóm 
điều tra cũng có một cán bộ cấp tỉnh đến từ các đơn vị khác nhau (Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, 
Cục thống kê, Trung tâm nội tiết bệnh viện Lao và Bệnh phổi) không liên quan trực tiếp dịch vụ y tế ở tuyến 
xã.  Ban chỉ đạo điều tra cũng đã chỉ đạo dùng người địa phương thay vì cán bộ Y tế thôn bản khi có thể, để 
người dân không ngại nói ra các chính kiến của mình. Tính khách quan của kết quả nghiên cứu đã được xem 
là một trong những ưu tiên cần kiểm soát chất lượng hàng đầu.  

Việc lựa chọn địa bàn nghiên cứu được xác định chủ yếu dựa vào mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y 
tế tuyến xã tại một số địa bàn của tỉnh. Trình độ, nhận thức hạn chế (trong 300 bà mẹ được khảo sát thì có 
111 bà mẹ không đi học, chiếm 37%) và tập quán của người dân cũng ảnh hưởng nhất định đến kết quả của  
nghiên cứu. Do vậy, những phát hiện trong nghiên cứu này chỉ phản ánh bức tranh về chất lượng dịch vụ 
và sự hài lòng đối với dịch vụ y tế tuyến xã ở những xã được lựa chọn nghiên cứu và những xã có đặc điểm 
tương tự, không phản ánh bức tranh chung về chất lượng và sự hài lòng đối với dịch vụ y tế tuyến xã của tỉnh 
Điện	Biên.	Trong	khảo	sát	này,	3	huyện	được	lựa	chọn	đại	diện	cho	vùng	địa	lý	và	điều	kiện	kinh	tế	của	tỉnh	
Điện Biên, không đại diện cho toàn tỉnh Điện Biên và các huyện theo những tiêu chí khác (chẳng hạn như 
dân tộc, học vấn và phong tục tập quán – những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận, sử dụng và đánh 
giá chất lượng dịch vụ của người dân). 
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Liên quan đến việc chọn mẫu, cần dành thời gian thỏa đáng để thu thập thông tin ban đầu và tham vấn các 
bên liên quan, đảm bảo sự đồng thuận cao về tính đại diện của địa bàn nghiên cứu ngay từ đầu. Cán bộ địa 
phương cũng cần dành thời gian hỗ trợ liên hệ trước, hẹn các hộ khoảng thời gian có đoàn khảo sát, như vậy 
sẽ giảm thiểu được tình trạng phải thay thế hộ. Nếu không, việc chọn hộ thay thế sẽ phụ thuộc nhiều vào cán 
bộ địa phương, làm giảm tính ngẫu nhiên của mẫu thiết kế ban đầu.

Câu hỏi trong bảng hỏi phải rất chính xác nhưng cũng dễ hiểu để điều tra viên hỏi được chính xác và người 
dân có thể trả lời đúng thông tin cần tìm hiểu. Nên dành nhiều thời gian hơn cho việc thiết kế bảng hỏi, giúp 
cán bộ khảo sát dễ dàng trao đổi, phỏng vấn và sau đó cán bộ phân tích dễ dàng phân tích dữ liệu. Nhóm 
thu thập dữ liệu phải được tập huấn kỹ và thực hành ít nhất là 2 lần trước khi tham gia vào đợt khảo sát. Bảng 
hỏi cần được kiểm tra sau mỗi ngày điều tra để rút kinh nghiệm và chỉnh sửa cách hỏi nếu cần thiết.

 Ở đợt khảo sát này, do mới chỉ được tập huấn và thử nghiệm 01 lần nên khi triển khai khảo sát chính thức 
và	xử	lý	số	liệu,	cán	bộ	thu	thập	dữ	liệu	còn	bỡ	ngỡ.	Do	đó,	trong	các	lần	nghiên	cứu	sau	cần	dành	thêm	thời	
gian và tổ chức thêm tập huấn và thực hành công cụ. 

Cán	bộ	nhập	dữ	liệu	phải	nắm	rõ	về	dữ	liệu	và	các	yêu	cầu	về	dữ	liệu.	Việc	nhập	số	liệu	và	làm	sạch	số	liệu	
phải được thực hiện sớm ngay sau ngày khảo sát để có thể kịp thời sửa chữa, bổ sung số liệu, sau đó phải 
khẩn trương kiểm tra dữ liệu để bổ sung, thậm chí khảo sát lại các hộ thiếu hoặc bị sót thông tin. Phần mềm 
nhập dữ liệu cần có chế độ kiểm tra để tránh nhập nhầm các giá trị. Do thiết kế của đợt khảo sát chưa thực 
hiện kỹ phần hướng dẫn nhập phiếu nên phải kiểm tra lại bằng tay khá nhiều dữ liệu đã nhập để điều chỉnh 
sai sót ở khâu nhập liệu.

Về phía người dân rất nhiệt tình cung cấp thông tin do họ hiểu rằng đây là một cơ hội tốt để họ trình bày 
ý	kiến	phản	hồi,	đánh	giá	về	chất	lượng	dịch	y	tế	được	cung	cấp	cũng	như	được	lắng	nghe,	đề	xuất	những	
mong muốn nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Với tinh thần đi trước, đón đầu kế hoạch cải cách hành chính công của Tỉnh Điện Biên và chuẩn bị cho việc 
triển khai đề án Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, Khảo 
sát	thẻ	báo	cáo	công	dân	là	một	thực	hành	tốt	cho	Sở	Y	tế	Điện	Biên	trong	theo	dõi,	giám	sát	và	đánh	giá	
hoạt động của đơn vị cấp dưới, nhằm phát hiện ra những cơ hội cải thiện chất lượng dịch vụ. Sau khảo sát 
này, việc xác định một cơ quan để đánh giá dịch vụ do đơn vị cấp dưới của mình cung ứng không còn là một 
thách thức, miễn là có sự phân công chéo giữa các cấp dịch vụ khác nhau hoặc các địa bàn khác nhau.
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THẺ BÁO CÁO CÔNG DÂN
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TUYẾN XÃ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã tại địa phương, với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng 
Liên Hợp Quốc (UNICEF), Sở Y tế Điện Biên thực hiện khảo sát tại một số địa bàn trong tỉnh về dịch vụ khám 
chữa bệnh tại các trạm y tế xã.

Mục	đích	của	cuộc	khảo	sát	này	là	lắng	nghe	ý	kiến	của	người	dân	về	5	dịch	vụ	y	tế	tuyến	xã	để	đánh	giá	và	
xác định các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân của y tế tuyến xã 
ngày càng tốt hơn.

Chúng tôi mong nhận được sự hợp tác và đánh giá cao sự tham gia của anh/chị trong cuộc khảo sát này. 
Chúng tôi xin bảo đảm mọi thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN CHUNG                     Mã số phiếu   

ĐIỀU TRA VIÊN

0.1 Họ và tên người phỏng vấn: ...........................................................................................................................................................

0.2 Họ và tên người ghi chép: ...............................................................................................................................................................

0.3 Phỏng vấn từ: …....giờ…..... phút, đến ….…giờ….….phút, ngày ……. tháng 12 năm 2013

0.4	Họ	và	tên	giám	sát	viên:	………..…………………….Ngày	nghiệm	thu…………..Chữ	ký	...

0.5 Đánh giá chất lượng phiếu: 1.      Hoàn tất 2.   			Chưa	hoàn	tất	………	..	.	.	…	Chữ	ký	...

0.6 Họ và tên người nhập phiếu: (người nhập sẽ tự nhập thẳng vào máy tính)

HỘ ĐƯỢC PHỎNG VẤN

1. Đội ........................................................................................................................................................................................................

2. Bản: .......................................................................................................................................................................................................

3. Xã: .........................................................................................................................................................................................................

4. Huyện ..................................................................................................................................................................................................

5. Theo phân loại hộ năm 2012, gia đình anh chị thuộc nhóm nào? ...............................................................................

 1.       Nghèo       2.      Cận nghèo  3.   			Khác	(ghi	rõ):	

6. Nguồn thu nhập chính của hộ gia đình anh chị hiện nay từ đâu? (chọn 1 nguồn thu lớn nhất)

 1.      Trồng trọt    3.      Thương mại- Dịch vụ  

 2.      Chăn nuôi(thủy sản, gia súc, gia cầm,.. 4.   				Khác,	ghi	rõ:……………………………
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7. Quãng đường, phương tiện đi lại và thời gian đi lại từ nhà anh/chị tới trạm y tế? 

Quãng đường Thường đi bằng gì? Mất bao nhiêu lâu? 

1. Dưới 1 km 1. Đi bộ 1. Dưới 30 phút

2. 1 km – dưới 5 km 2. Xe đạp 2. Từ 30- dưới 60 phút

3. 5 km – 10 km 3. Xe máy 3. Từ 60- dưới 90 phút

4. Trên 10 km 4. Khác …. 4. Từ 90 phút trở lên

PHẦN I. KHÁM THAI

8. Họ và tên người trả lời:…………………………. 

9. Năm sinh: ........................

10. Dân tộc:  1.      Thái 2.      Mông 3.      Kinh 4.      Khác……………………………..

11. Trình độ văn hóa: ............/12

12. Chị sinh con gần đây nhất khi nào?  tháng …………… năm ……………

13. Đây là con thứ mấy: ……………….

14. Trong lần mang thai này chị đã được hướng dẫn kiến thức gì và kiến thức đó do ai hướng dẫn (Có thể 
chọn nhiều phương án)? 

A. Nội dung kiến thức được hướng dẫn B. Nếu “Có”, do ai hướng dẫn?

1.      Khám thai đủ 3 lần và đẻ tại cơ sở y tế. 1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác….

2.      Hướng dẫn vệ sinh thai nghén 1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác….

3.   			Hướng	dẫn	dinh	dưỡng	hợp	lý	và	loại	
trừ các tập tục có hại cho sức khỏe bà 
mẹ trẻ em

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác….

4.      Hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ 1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      
Khác:……

5.      Hướng dẫn các dấu hiệu bất thường 
(nguy cơ tai biến) của phụ nữ mang 
thai, khi sinh và sau sinh và cách xử trí 

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác……

6.      Không được hướng dẫn gì

7.      Không nhớ
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15. Chị có biết thời gian làm việc của trạm y tế xã không? 

 1.      Có     2.      Không  → Chuyển câu 17 

16. Theo quan sát của chị, cán bộ y tế có làm việc theo đúng thời gian quy định không?

 1.      Có   2.      Không  3.      Không biết

17. Trạm y tế xã có phục vụ cấp cứu bất kỳ khi nào trong ngày không? 

 1.      Có  2.      Không  3.      Không biết

18.	 Trong	lần	mang	thai	gần	nhất,	chị	có	được	lập	sổ	theo	dõi	bà	mẹ	trẻ	em	không?

 1.      Có  2.      Không  3.      Không nhớ

19. Chị có đến khám thai ở trạm y tế xã không?  

 1.      Có → Chuyển câu 21   2.      Không 

20. Nếu không, chị thường khám thai ở đâu? 

 1.      Khám tại nhà bởi nữ hộ sinh, y tá sản khoa hoặc y tá bản → Chuyển câu 23

 2.      Bệnh viện đa khoa khu vực

 3.      Bệnh viện huyện

 4.   			Khác	(ghi	rõ):…………………………………………………………………..

 (Nếu chọn phương án trả lời 2 hoặc 3 hoặc 4 → Chuyển câu 25)

21. Chị đã khám thai tại trạm y tế xã mấy lần? 

 1.      Một lần     2.      Hai lần     3.      Ba lần      4.       Trên ba lần      5.      Không nhớ

22. Khi đến khám thai tại trạm y tế xã, chị thường phải đợi bao lâu để được khám thai? 

 1.      Chưa tới 15 phút      2.      Từ 15 đến dưới 30 phút 

 3.      Từ 30 – 60 phút  4.      Trên 60 phút

 5.      Không nhớ 

23. Chị đã khám vào những thời điểm nào của thai kỳ? 

 1.      Lần 1, tháng thứ …………….của thai kỳ

   2.      Lần 2, tháng thứ …………… của thai kỳ

  3.      Lần 3, tháng thứ …………… của thai kỳ

  4.      Trên ba lần: các tháng thứ: ………..… 

 5.      Không nhớ 
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24. Nhân viên y tế sử dụng dụng cụ y tế gì để khám thai cho chị?

 1.      Máy đo huyết áp, nhịp tim          5.   			Khác	(ghi	rõ)………………………………

 2.      Ống nghe      6.      Không dùng dụng cụ gì

 3.      Nhiệt kế    7.      Không biết tên dụng cụ

 4.       Cân

25. Trong lần mang thai gần nhất chị có được trạm y tế xã tiêm phòng uốn ván không?

 1.      Có  2.      Không      3.      Không nhớ     

 (Nếu chọn phương án trả lời 2 hoặc 3 → Chuyển câu 28)

26. Nếu có, chị đã tiêm mấy lần? 

 1.      Một lần 2.      Hai lần  3.   			Khác	(ghi	rõ):………………………………

27. Chị đã tiêm phòng vào thời điểm nào?

 1.      Lần 1, tháng thứ …………….của thai kỳ

 2.      Lần 2, tháng thứ …………… của thai kỳ

 3.   			Khác	(ghi	rõ):	………………….

28. Chị có được uống viên sắt hoặc viên đa vi chất không?

 1.      Có  2.      Không  3.      Không nhớ      

  (Nếu trả lời phương án 2 hoặc 3 → Chuyển câu 30)

29. Ai cung cấp viên sắt sắt hoặc viên đa vi chất cho chị (có thể chọn nhiều phương án)?

 1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản        3.      Tự mua  4.   			Khác	(ghi	rõ)	..…….

30. Chị có phải trả chi phí khám thai không? 

 1.      Có  2.      Không → Chuyển câu 32

31. Hình thức chi trả chi phí khám thai của chị là gì? 

 1.      Tự chi trả hoàn toàn

 2.      Bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn

 3.      Bảo hiểm y tế chi trả một phần và cá nhân chi trả phần còn lại 

 4.   			Khác	(ghi	rõ):........................

32. Ngoài các khoản chi phí theo quy định của Trạm y tế xã, chị có phải trả thêm chi phí nào khác cho nhân 
viên y tế không (tiền phong bì, tiền bồi dưỡng,...)?

 1.      Có   2.      Không  → Chuyển câu 35



       l    Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013 77

33. Chị cho biết tổng chi phí trả thêm cho nhân viên y tế là khoảng bao nhiêu?

  Tổng số tiền:  ………………….đồng

34.	 Chị	cho	biết	lý	do	của	việc	chi	trả	thêm	cho	nhân	viên	y	tế	này	là	gì?

 1.      Tự nguyện  2.   			Gợi	ý	của	nhân	viên	y	tế	

 3.   			Khác	(ghi	rõ):……………………………………………..

35. Khi khám thai, chị thấy thái độ của nhân viên y tế đối với chị như thế nào? 

 1.      Rất lạnh nhạt  2.      Lạnh nhạt        

 3.      Bình thường    4.      Quan tâm, chu đáo     5.      Rất quan tâm, chu đáo

36. Chị đánh giá thế nào về chất lượng khám thai của trạm y tế xã?

 1.      Rất kém  3.      Trung bình  5.      Tốt

 2.      Kém  4.      Khá    6.      Rất tốt

37.	 Lý	do	chị	đánh	giá	chất	lượng	khám	thai	tại	trạm	y	tế	ở	mức	đó?	

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................

38. Chị có hài lòng về dịch vụ khám thai ở trạm y tế xã không? 

 1.      Hoàn toàn  không hài lòng  2.      Không hài lòng lắm

 3.      Tạm hài lòng    4.      Hài lòng  5.      Rất hài lòng

 (Nếu trả lời phương án 3 hoặc 4 hoặc 5 → Chuyển câu 40)

39. Vì sao chị chưa hài lòng với dịch vụ khám thai?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

40. Theo chị, cần phải thay đổi, cải thiện điều gì để nâng cao chất lượng khám thai tại trạm y tế xã? 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
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PHẦN II. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM

41. Trong lần sinh con gần đây nhất, chị sinh con ở đâu?

 1.      Trạm Y tế xã → Chuyển câu 43

 2.      Tại nhà do cán bộ y tế đỡ 

 3.      Tại nhà do bà đỡ dân gian đỡ 

 4.      Bệnh viện huyện        

 5.      Phòng khám khu vực

 6.      Bệnh viện tỉnh     

 7.   			Khác	(ghi	rõ)....................................................................................................................................................................

42. Vì sao chị không sinh con ở trạm y tế?

 1.      Không kịp đến trạm y tế để sinh 

 2.      Không biết trạm y tế có dịch vụ hộ sinh

 3.      Biết là có dịch vụ nhưng không yên tâm về chất lượng

 4.      Khoảng cách từ nhà đến trạm y tế quá xa

 5.      Không có phương tiện vận chuyển 

 6.   			Khác	(ghi	rõ)....................................................................................................................................................................

 (Hỏi xong câu hỏi này → chuyển câu 51)

43. Chị phải chờ bao nhiêu phút để được khám, tư vấn trước khi sinh? 

 1.      Chưa tới 15 phút  4.      Trên 60 phút

 2.      Từ 15 đến dưới 30 phút 5.      Không nhớ

 3.      Từ 30 – 60 phút  

44. Chị thấy điều kiện vệ sinh của phòng đẻ tại trạm y tế xã như thế nào?

 1.      Sạch sẽ    2.      Không sạch sẽ  3.   			Không	để	ý



       l    Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013 79

45. Trẻ sơ sinh được chăm sóc những gì sau sinh? 

Nội dung Phương án trả lời

1 Lau khô, ủ ấm 1.      Có   2.      Không    3.      Không biết

2 Hồi sức 1.      Có   2.      Không    3.      Không biết

3 Hút nhớt 1.      Có   2.      Không   3.      Không biết

4 Chăm sóc rốn sơ sinh, phát hiện 
sớm dấu hiệu nhiễm trùng rốn

1.      Có   2.      Không  3.       Không biết

5 Tiêm phòng (viêm gan B) 1.       Có   2.      Không        3.      Không biết

6 Khám lại trước khi ra về 1.      Có   2.      Không     3.      Không nhớ

7 Khác (ghi rõ): 

46. Chị có phải trả chi phí khi sinh con tại trạm y tế xã không? 

 1.      Có   2.      Không  → Chuyển câu 48

47. Hình thức chi trả chi phí sinh con của chị là gì?

 1.      Tự chi trả hoàn toàn

 2.      Bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn

 3.      Bảo hiểm y tế chi trả một phần và cá nhân chi trả phần còn lại 

 4.   			Khác	(ghi	rõ):...................................................................

48. Ngoài các khoản chi phí theo quy định của Trạm y tế xã, chị có phải trả thêm chi phí nào khác cho nhân 
viên y tế không (tiền phong bì, tiền bồi dưỡng,v.v…)?

 1.      Có  2.      Không  → Chuyển câu 51

49. Chị cho biết tổng chi phí trả thêm cho nhân viên y tế là khoảng bao nhiêu?

  Tổng số tiền:  ………………….đồng

50.	 Chị	cho	biết	lý	do	của	việc	chi	trả	thêm	cho	nhân	viên	y	tế	này	là	gì?

 1.      Tự nguyện

 2.   			Gợi	ý	của	nhân	viên	y	tế

 3.   			Khác	(ghi	rõ):……………………………………………..
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51. Chị  đã được hướng dẫn những kiến thức gì sau khi sinh và do ai tư vấn?

A. Nội dung được hướng dẫn B. Ai thực hiện?

1.      Hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ, cho 
bú sớm sau sinh, cho trẻ bú đúng cách 
và bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác

2.   			Hướng	dẫn	cho	trẻ	ăn	bổ	sung	hợp	lý	
sau 6 tháng 

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác

3.       Hướng dẫn cân đo, ghi biểu đồ theo 
dõi	tăng	trưởng	của	trẻ	

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.       Khác

4.       Hướng dẫn sử dụng biểu đồ tăng 
trưởng trẻ

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác

5.       Hướng dẫn các dấu hiệu bất thường 
của trẻ sơ sinh cần đưa đến khám và 
điều trị tại cơ sở y tế

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác

6.       Hướng dẫn về lịch tiêm chủng cho trẻ 1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác

7.       Hướng dẫn cách dự phòng các bệnh: 
suy dinh dưỡng, tiêu chảy, viêm hô hấp 
cấp, còi xương, thiếu Vitamin A, sốt rét

1.      Trạm y tế 2.      Y tế bản 3.      Khác

8.    			Khác	(ghi	rõ):	

9.       Không được hướng dẫn gì  

10.     Không nhớ

52. Sau khi về nhà, trẻ có được thăm khám không và ai thăm khám? 

A. Thăm khám khi nào B. Ai thực hiện?

1.      Khám lại 1 lần trong tuần đầu sau sinh 1.      Y tế bản  2.      NHS   3.      Khác    

2.      Khám lại 2 lần trong 6 tuần đầu sau 
sinh

1.      Y tế bản  2.      NHS   3.      Khác   

3.   			Khác	(ghi	rõ):	……………….... 1.      Y tế bản  2.      NHS   3.      Khác    

53.	 Hiện	cháu	có	được	cân	đo	theo	dõi	tăng	trưởng	định	kỳ	bởi	nhân	viên	y	tế	không?	

 1.      Có   2.      Không

54. Thái độ của nhân viên Y tế xã đối với chị như thế nào khi chăm sóc bà mẹ và trẻ em? 

 1.      Rất lạnh nhạt      2.      Lạnh nhạt          3.      Bình thường  

 4.      Quan tâm, chu đáo     5.      Rất quan tâm, chu đáo
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55. Chị đánh giá thế nào về chất lượng chăm sóc bà mẹ và trẻ em?

 1.      Rất kém  3.      Trung bình  5.      Tốt

 2.      Kém  4.      Khá    6.      Rất tốt

56. Vì sao chị lại đánh giá chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở mức đó? 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

57. Chị có hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Y tế xã không? 

 1.      Hoàn toàn không hài lòng    2.      Không hài lòng lắm 

 3.      Tạm hài lòng     4.      Hài lòng

 5.      Rất hài lòng

  (Nếu trả lời phương án 3, hoặc 4, hoặc  5 → Chuyển câu 59) 

58. Vì sao chị chưa hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của trạm y tế xã?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

59. Theo anh/chị, cần thay đổi gì để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại 
trạm y tế xã? 

..........................................................................................................................................................................................................................

PHẦN III. TIÊM CHỦNG

60. Chị biết thông tin về tiêm chủng từ ai?

 1.      Cán bộ trạm y tế xã      2.      Y tế bản    3.   			Khác	(ghi	rõ)	…………………

61. Chị thường cho con đi tiêm chủng ở đâu?

 1.      Trạm y tế xã          

 2.      Điểm tập trung do Trạm y tế xã tổ chức   

 3.      Con còn nhỏ nên chưa tiêm

 4.   			Khác,	(ghi	rõ)	………………………	

 (Nếu trả lời 3 hoặc 4 → CHUYỂN PHẦN IV)

62.	 Chị	có	giữ	sổ	theo	dõi	tiêm	chủng	cho	cháu	bé	mới	sinh	gần	đây	nhất	không?	

 1.      Có    2.      Không 
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63. Cháu đã được tiêm chủng hay uống những loại vắc-xin nào và số lần?

A. Vắc-xin: B. Số lần

1.      BCG

2.      Viêm gan B

3.      DPT-VGB-Hib

4.      OPV

5.      Sởi

6.      Khác	(ghi	rõ):

64. Khi đưa con đi tiêm chủng, chị thấy có trường hợp nào trẻ phải quay về vì hết Vắc-xin không?

 1.      Có    2.      Không

65. Khi đến tiêm chủng, chị và cháu thường phải đợi bao nhiêu phút để được tiêm? 

 1.      Chưa tới 15 phút  2.      Từ 15 đến dưới 30 phút

 3.      Từ 30 – 60 phút  4.      Trên 60 phút  5.      Không nhớ

66.	 Chị	thấy	thời	gian	chờ	đợi	như	vậy	có	hợp	lý	không?	

 1.      Có    2.      Không

67. Trẻ có được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm không?

 1.      Có    2.      Lúc có lúc không   3.      Không

68. Trước khi tiêm vắc-xin, nhân viên Y tế có giải thích gì không?

 1.      Có    2.      Lúc có lúc không    

 3.      Không → Chuyển câu 70

69. Nhân viên Y tế đã giải thích những gì?

 1.      Tác dụng của Vắc xin   

 2.      Tình trạng Vắc xin (còn hạn, lưu trữ đúng yêu cầu)

 3.      Biến chứng sau tiêm 

 4.   			Khác	(ghi	rõ):………………………………

 5.      Không nhớ.

70. Chị có được nhân viên y tế căn dặn gì sau khi tiêm cho trẻ không?

 1.      Có    2.      Lúc có lúc không   3.      Không → Chuyển câu 72
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71. Nội dung căn dặn là gì?

 1.   			Cách	theo	dõi	trẻ		 	 2.			 			Cách	xử	lý	biến	chứng	sau	khi	tiêm	

 3.      Không nhớ   4.   			Khác	(ghi	rõ)……………..………….									

72. Con của chị được uống Vitamin A mấy lần trong vòng 1 năm qua? 

 1.      1 lần   2.      2 lần    

 3.      3 lần   4.      Không nhớ  

 5.   			Khác	(ghi	rõ)……………………..………..

73. Chị có phải trả chi phí tiêm chủng tại trạm y tế không? 

 1.      Có                2.      Không  → Chuyển câu 75

74. Hình thức chi trả chi phí tiêm chủng của chị là gì?

 1.      Tự chi trả hoàn toàn

 2.      Bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn

 3.      Bảo hiểm y tế chi trả một phần và cá nhân trả phần còn lại

 4.   			Khác	(ghi	rõ):……………………..………..

75. Ngoài các khoản chi phí theo quy định của Trạm y tế xã, chị có phải trả thêm chi phí nào khác cho nhân 
viên y tế không (tiền phong bì, tiền bồi dưỡng,...)?

 1.      Có    2.      Không  → Chuyển câu 78

76. Chị cho biết tổng chi phí trả thêm cho nhân viên y tế là khoảng bao nhiêu?

  Tổng số tiền:  ………………….đồng

77.	 Chị	cho	biết	lý	do	của	việc	chi	trả	thêm	cho	nhân	viên	y	tế	này	là	gì?

 1.      Tự nguyện

 2.   			Gợi	ý	của	nhân	viên	y	tế

 3.   			Khác	(ghi	rõ):…………………………………………………

78.    Thái độ của nhân viên y tế đối với chị như thế nào khi chị đưa con đến tiêm chủng? 

 1.      Rất lạnh nhạt  
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 2.      Lạnh nhạt   

 3.      Bình thường

 4.      Quan tâm, chu đáo

 5.      Rất quan tâm, chu đáo

79. Anh chị đánh giá thế nào về chất lượng dịch vụ tiêm chủng tại trạm y tế xã? 

 1.      Rất kém   3.      Trung bình  5.      Tốt

 2.      Kém   4.      Khá    6.      Rất tốt

80. Vì sao anh chị lại đánh giá chất lượng tiêm chủng ở mức đó? 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

81. Anh chị có hài lòng với dịch vụ tiêm chủng của trạm y tế xã không? 

 1.      Hoàn toàn không hài lòng  2.      Không hài lòng lắm 

 3.      Tạm hài lòng    4.      Hài lòng

 5.      Rất hài lòng

 (Nếu trả lời phương án 3, hoặc 4 hoặc 5 → Chuyển câu 83)

82. Vì sao chị chưa hài lòng với dịch vụ tiêm chủng của trạm y tế xã?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

83.  Theo anh/chị, cần thay đổi gì để cải thiện chất lượng dịch vụ tiêm chủng của trạm y tế xã? 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
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PHẦN IV. TRUYỀN THÔNG (Y TẾ & DÂN SỐ) 

84. Trong vòng một năm trở lại đây, anh/chị có nhận được nội dung truyền thông về kiến thức chăm sóc 
sức khỏe từ trạm y tế xã không? 

 1.      Có     2.      Không → CHUYỂN PHẦN V

85. Nếu có, anh/chị nhận được thông tin truyền thông về nội dung gì?

 1.      Dân số KHHGD   2.      Chăm sóc thai, sức khỏe bà mẹ, trẻ em 
 

 3.      Tiêm chủng    4.      Nuôi con bằng sữa mẹ  

 5.      Nuôi trẻ ăn bổ sung   6.      Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng 

 7.        Chăm sóc trẻ bệnh   8.      Phòng chống sốt xuất huyết 

 9.        Phòng chống Lao   10.    Phòng chống HIV

 11.      Phòng các bệnh xã hội, các bệnh dịch nguy hiểm khác…

 12.   			Khác	(ghi	rõ):	…………………	 13.	    Không nhớ

86. Nội dung truyền thông đó  thường do ai cung cấp?

 1.      Cán bộ trạm y tế  2.      Nhân viên y tế bản   

 3.   			Khác	(ghi	rõ):	…………………

87. Nội dung truyền thông được cung cấp dưới hình thức nào (có thể chọn nhiều phương án)?  

 1.      Truyền thông trực tiếp      

 2.      Băng đĩa hình, phim ảnh  

 3.      Loa truyền thanh  

 4.      Tờ rơi 

 5.   			Khác	(ghi	rõ):	………………………………
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88. Anh chị ưa thích phương thức truyền thông nào nhất và bằng ngôn ngữ nào? (xếp thứ tự hình thức ưa 
thích, 1 là thích nhất, 5 là kém ưa thích nhất)  

TT Phương thức Mức độ ưa thích (a) Ngôn ngữ (ghi rõ) (b)

1 Trực tiếp bởi cán bộ truyền thông 

2 Loa truyền thanh

3 Tờ rơi 

4 Băng đĩa hình, phim ảnh

5 Khác	(ghi	rõ)…………

89. Anh chị đánh giá thế nào về chất lượng các hoạt động truyền thông do Trạm y tế xã tổ chức?

 1.      Rất kém  3.      Trung bình  5.      Tốt

 2.      Kém  4.      Khá    6.      Rất tốt

90. Vì sao anh chị lại đánh giá chất lượng các hoạt động truyền thông ở mức đó?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

91. Anh chị có hài lòng về nội dung truyền thông chăm sóc sức khỏe của trạm y tế xã không? 

 1.      Hoàn toàn không hài lòng  2.      Không hài lòng lắm   

 3.      Tạm hài lòng    4.      Hài lòng

 5.       Rất hài lòng

  (Nếu trả lời phương án 3, hoặc 4, hoặc  5 → Chuyển câu 93)

92. Anh chị vui lòng cho biết vì sao anh chị chưa hài lòng với nội dung truyền thông của trạm y tế xã?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

93. Anh chị có hài lòng về phương thức truyền thông chăm sóc sức khỏe của trạm y tế xã không? 

 1.      Hoàn toàn không hài lòng      2.      Không hài lòng lắm   

 3.      Tạm hài lòng    4.      Hài lòng

 5.      Rất hài lòng 

 (Nếu trả lời phương án 3, hoặc 4, hoặc  5 → Chuyển câu 95)
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94.	 Anh	chị	vui	lòng	cho	biết	lý	do	vì	sao	anh	chị	chưa	hài	lòng	với	các	phương	pháp	truyền	thông	của	trạm	
y tế xã?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

95. Theo anh/chị, cần thay đổi, cải thiện điều gì để việc truyền thông CSSK của trạm y tế đạt hiệu quả cao 
hơn? 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

PHẦN V. DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH 
(Hỏi với người dân Khám chữa bệnh tại trạm Y tế xã trong vòng 12 tháng gần đây) 

96. Họ và tên người trả lời:………………………………………………………………………………………..

97. Giới tính:   1.      Nam    2.      Nữ

98. Năm sinh: ………………

99. Dân tộc:      1.      Thái    2.      Mông     3.      Kinh  4.      Khác

100. Trình độ văn hóa......../12 .

101. Khi ốm đau bệnh tật, anh chị thường đi khám và chữa bệnh ở đâu?  

 1.      Tự chữa trị nếu cảm thấy bệnh nhẹ   2.      Trạm y tế xã  

 3.        Bệnh viện huyện     4.       Phòng khám khu vực

 5.       Phòng khám Tư nhân     6.   				Khác	(ghi	rõ)……………………

102. Anh/chị có thẻ BHYT không?

  1.       Có     2.       Không → Chuyển câu 104

103. Thẻ BHYT của anh/ chị thuộc loại nào? 

 1.       Hộ nghèo   2.       Chính sách      

 3        Tự nguyện       4   				Khác	(ghi	rõ)…………..
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104. Anh/chị đến khám chữa bệnh tại trạm y tế lần gần đây nhất là khi nào? 

 Tháng …… năm ……       

105.  Anh chị đã đến trạm y tế xã khám chữa bệnh gì?

..........................................................................................................................................................................................................................

106. Anh/chị đã phải đợi bao nhiêu phút để được khám bệnh?

 1.       Chưa tới 15 phút   2.       Từ 15 đến dưới 30 phút

 3.       Từ 30 – 60 phút  4.       Trên 60 phút

 5.       Không nhớ

107. Nhân viên y tế sử dụng dụng cụ y tế nào để khám cho anh chị không (có thể chọn nhiều phương án)?

 1.       Máy đo huyết áp, nhịp tim 2.      Ống nghe

 3.       Nhiệt kế        4.      Cân 

 5.       Không biết tên dụng cụ  6.      Không sử dụng dụng cụ y tế khi khám

 7.    			Khác	(ghi	rõ)_____________________

108. Trong lần khám đó, anh chị có phải điều trị bệnh không? 

 1.       Có, phải uống thuốc, không cần nằm điều trị → Chuyển câu 109

 2.       Có, nằm tại trạm y tế xã điều trị → Chuyển câu 111

 3.       Có, chuyển tuyến  → Chuyển câu 112 

 4.       Không phải điều trị → Chuyển câu 113

109. Anh chị có được kê đơn thuốc không? 

 1.       Có       2.       Không → Chuyển câu 113

110. Anh/chị có được cấp thuốc như trong đơn thuốc không?

 1.       Có, đầy đủ  2.       Có, nhưng không đầy đủ   3.       Không  

 (Hỏi xong câu này → Chuyển câu 113)

111. Anh chị đã nằm điều trị tại trạm y tế bao nhiêu ngày? 

 1.       Dưới 1 ngày   2.       Dưới 3 ngày 

 3.       Dưới 5 ngày   4.   				Khác	(ghi	rõ):……………………............................

 5.       Trên 5 ngày, sau đó chuyển tuyến trên 

 (Nếu trả lời phương án 1-4 → Chuyển câu 113) 
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112. Anh chị đã được trạm y tế giới thiệu chuyển đến đâu 

 1.       Bệnh viện đa khoa khu vực        3.       Bệnh viện huyện

 2.       Bệnh viện tỉnh    4.   				Khác	(ghi	rõ):………………………………...	

113. Khi đến khám chữa bệnh anh chị đã được nhân viên tư vấn những gì (có thể chọn nhiều phương án)? 

 1.       Cách thức sử dụng thuốc       4.       Không nhớ

 2.       Chăm sóc dinh dưỡng    5.   				Khác	(ghi	rõ):………………………………..

 3.       Vệ sinh phòng bệnh  

114. Anh/chị có biết thời gian làm việc hàng ngày của trạm y tế xã không (không kể trường hợp cấp cứu)? 

 1.       Có     2.       Không  → Chuyển câu 116 

115. Theo quan sát của anh/chị, cán bộ y tế có làm việc theo đúng thời gian quy định không?

 1.       Có   2.       Không  3.       Không biết

116. Trạm y tế có phục vụ cấp cứu bất kỳ khi nào trong ngày không? 

 1.       Có   2.       Không   3.       Không biết

117. Khi đến khám tại trạm y tế xã, anh/chị có phải trả chi phí khám, chữa bệnh không? 

 1.       Có                2.       Không → Chuyển câu 119

118. Hình thức chi trả chi phí khám, chữa bệnh của anh/chị là gì?

 1.       Tự chi trả hoàn toàn

 2.       Bảo hiểm y tế chi trả hoàn toàn

 3.       Bảo hiểm y tế chi trả một phần và cá nhân trả phần còn lại

 4.   				Khác	(ghi	rõ):...............................................................

119. Ngoài các khoản chi phí theo quy định của Trạm y tế xã, anh/chị có phải trả thêm chi phí nào khác cho 
nhân viên y tế không (tiền phong bì, tiền bồi dưỡng,...)?

 1.       Có   2.       Không → Chuyển câu 122

120. Anh/chị cho biết tổng chi phí trả thêm cho nhân viên y tế là khoảng bao nhiêu?

  Tổng số tiền:  ………………….đồng

121.	 Anh/chị	cho	biết	lý	do	của	việc	chi	trả	thêm	cho	nhân	viên	y	tế	này	là	gì?

 1.       Tự nguyện  2.   				Gợi	ý	của	nhân	viên	y	tế

 3.   				Khác	(ghi	rõ):……………………………………………..
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122. Thái độ của nhân viên y tế đối với anh chị như thế nào khi khám chữa bệnh? 

 1.       Rất lạnh nhạt 2.       Lạnh nhạt  

 3.       Bình thường  4.       Quan tâm, chu đáo

 5.       Rất quan tâm, chu đáo

123. Anh chị đánh giá thế nào về chất lượng khám chữa bệnh của trạm y tế xã?

 1.       Rất kém  3.       Trung bình   5.       Tốt

 2.       Kém  4.       Khá     6.       Rất tốt

124. Vì sao anh chị lại đánh giá chất lượng khám chữa bệnh ở mức đó? 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

125. Anh/chị có hài lòng về dịch vụ khám, chữa bệnh ở trạm y tế xã không? 

 1.       Hoàn toàn không hài lòng

 2.       Không hài lòng lắm

 3.       Tạm hài lòng

 4.       Hài lòng

 5.       Rất hài lòng

 (Nếu trả lời phương án 3, hoặc 4, hoặc  5 → Chuyển câu 127)

126. Vì sao anh/chị chưa hài lòng với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ở trạm y tế?

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

127. Theo anh/chị, cần thay đổi điều gì để cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế? 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

XIN CẢM ƠN ANH/CHỊ ĐÃ THAM GIA PHỎNG VẤN!
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