Bảng khảo sát đánh giá những nhu cầu
sơ đẳng của Bệnh viện
	
  
	
  
Cứu mạng qua phẩu thuật an toàn

Hướng dẫn: Vui lòng điền vào văn bản càng đầy đủ càng tốt. Những ô trống yêu cầu phải điền được
tô đỏ nếu sử dụng Adobe Reader. Nếu có những ô được yêu cầu điền vào nhưng quí vị không thể
hoàn tất, quí vị cứ trả lời vắn tắt nhưng sẽ ghi chú vào mục ý kiến bổ sung. Khi văn bản đã được
điền xong, để lưu trữ, quí vị bấm vào nút “Save As” và gửi văn bản đến info@lifebox.org.

Today’s Date:

	
  

Ngày/Tháng/Năm

Your Contact Information (Thông tin liên lạc của quí vị)
First name:

Last name:

	
  

Tên:

	
  

Họ:

Job Title:

	
  

Chức vụ:
Email Address

Phone Number:

	
  

Địa chỉ Email:

	
  

Số điện thoạ:

Hospital Information (Thông tin Bệnh viện)
Hospital Name:

	
  

Tên Bệnh viện:
Mailing Address: Địa chỉ liên lạc:
Street Address: Tên đường:
City:

	
  
Dept/State/Region:

	
  

Tỉnh/Thành phố:
Country:

Mailing Code:

	
  

Quốc gi:
Type of Hospital:
Loại bệnh viện:

	
  

Khu vực:

	
  

Mã số vùng:
Government
Công

Private
Tư

Other:

	
  

Loại khác

Hospital Human Resources (Nguồn nhân lực)
SURGERY: Please indicate the number of people performing surgery in your hospital.
Ngoại Khoa: Vui lòng cho biết số Phẫu thuật viên làm việc trong bệnh viện của quí vị.

Trained Surgeon

General Physician

Bác sĩ giải phẫu

Bác sĩ tổng quát

Nurse/Tech

Other

Y tá/ Kỹ thuật viên

Nhân viên khác

ANESTHESIA: Please indicate the number of people providing anesthesia in your hospital.
Khoa gây mê : Vui lòng cho biết số nhân viên gây mê làm việc trong bệnh viện của quí vị.
Trained Anesthesiologist
Bác sĩ gây mê

General Physician

Bác sĩ tổng quát

Nurse/Tech

Other

Y tá/ Kỹ thuật viên

Nhân viên khác

Operating Department & Pulse Oximeter Information
(Thông tin về Khoa giải phẩu và máy Oxy mạch)
How many functioning operating rooms are in your hospital?
Có bao nhiêu phòng mỗ đang được sử dụng trong bệnh viện cuả quí vị?
How many functioning pulse oximetes do you have in the entire operating
department (total)?
Có bao nhiêu máy Oxy mạch đang hoạt động trong toàn khoa giải phẫ?
Is there a recovery area?
Có khu vực hồi sức không?

Yes
Có

No
Không

If yes, how many beds are there in the recovery area?
Nếu có, có bao nhiêu giường trong khu vực hồi sức ?

WHO Surgical Safety Checklist Information
(Thông tin về danh sách các bước an toàn trong phẫu thuật của Hội Y Tế Quốt tế)
How often do the surgical teams at your hospital use the WHO Surgical Safety Checklist?
Nhóm phẫu thuật ở bệnh viện của quí vị có thường sử dụng “danh sách các bước an toàn trong phẫu
thuật của Hội Y Tế Quốc Tế”?
Always
Luôn luôn

Most of the time
Hầu như mọi trường hợp

Occasionally
Thỉnh thoảng

Never
Không bao giờ

Don’t know
Không biết
Has your hospital received training in the WHO Surgical Safety Checklist?
Bệnh viện của quị vị có được huấn luyện các bước an toàn trong phẫu thuật của Hội Y Tế Quốc Tế?
Yes

No

Don’t Know

Có

Không

Không biết

Is the WHO Surgical Safety Checklist visible in your operating rooms?
Các bước an toàn trong phẫu thuật của Hội Y Tế Quốc Tế có được trưng bày dễ thấy trong phòng mỗ
của quí vị không?
Yes

No

Don’t Know

Có

Không

Không biết

Would you like to receive training in pulse oximetry and the WHO checklist?
Quí vị có muốn được huấn luyện về việc sửng dụng máy Oxy mạch và các bước an toàn trong phẫu
thuật của Hội Y Tế Quốc Tế?
Yes

No

Don’t Know

Có

Không

Không biết

Additional Comments (những ý kiến bổ sung)
OPTIONAL: Please provide any additional comments in the space below:
KHÔNG BẮT BUỘC: Vui cung cấp ý kiến bổ sung vào ô trống dưới đây:

	
  

Please return forms to info@lifebox.org. Thank you for your cooperation!
Xin vui lòng gửi văn bản đến địa chỉ email, info@lifebox.org. Cảm ơn sự hợp tác của quí vị!

