
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Lưu hành nội bộLưu hành nội bộ
Thành phố Hồ Chí MinhThành phố Hồ Chí Minh

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI
NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

Quét ngay mã QR để được hướng dẫn chi tiết

Hotline Chăm sóc khách hàng: 0906 336 115



Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Hạng 1 trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí 
Minh với qui mô 1.600 giường bệnh, địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân Thành 
phố và các tỉnh phía Nam khi đến khám và điều trị. Bệnh viện hiện có 05 trung 
tâm chuyên khoa mũi nhọn: Thần kinh, Tim mạch, Thận - Niệu, Ung thư - Y học 
hạt nhân, Gây mê hồi sức - Hồi sức tích cực.

Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, lãnh đạo Bệnh viện Nhân 
dân 115 đều hiểu rằng khi khám chữa bệnh, tâm lý của người bệnh và thân 
nhân người bệnh luôn lo lắng, bất an. Để giúp người bệnh, thân nhân người 
bệnh yên tâm khi đến điều trị, bệnh viện đã biên soạn quyển sổ tay này để cung 
cấp thông tin cơ bản về qui trình khám chữa bệnh cũng như những hướng dẫn 
cần thiết về dinh dưỡng của một số bệnh thường gặp.
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PHÒNG KHÁM VIP - DOANH NHÂN

527 Sư vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10 (khu A)

1

Môi trường khám bệnh thân thiện.
Đội ngũ Bác sĩ giỏi, tận tâm, nhiều kinh nghiệm.
Đội ngũ nhân viên lịch sự, chu đáo, ân cần.
Trang thiết bị chẩn đoán y khoa hiện đại.
Thanh toán linh hoạt qua hệ thống thẻ tín dụng và thẻ trả trước.
Giá cả phù hợp cho người Việt Nam và người nước ngoài.

Gói khám tổng quát Nam/Nữ (cơ bản, nâng cao và cao cấp).
Gói khám kiểm tra sức khỏe hậu covid -19 (cơ bản, nâng cao và chuyên sâu).
Gói khám tầm soát nguy cơ Đột quỵ.
Gói khám tầm soát Tim mạch.
Gói khám tầm soát Ung thư Nam/nữ.
Gói khám tầm soát Thận niệu – Nam khoa.
Gói khám tầm soát Viêm gan/Gan nhiễm mỡ.
Gói khám tầm soát Bệnh lý ống tiêu hóa không can thiệp/có can thiệp.
Gói khám tầm soát Cơ xương khớp.

Các gói khám sức khỏe được thiết kế khoa học theo từng chuyên 
khoa phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh:

Thủ tục đăng ký và thanh toán nhanh chóng.
Ưu tiên chọn bác sĩ.
Khám nhanh, giảm thời gian chờ đợi.
Khu vực khám bệnh riêng biệt, lịch sự, tiện nghi.
Ưu tiên thực hiện nhanh các xét nghiệm, cận lâm sàng.

Quyền lợi khi bạn là người bệnh V.I.P:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: sáng từ 7h00 đến 11h30 - Chiều từ 13h00 đến 16h00
Thứ bảy: Sáng từ 7h00 đến 12h00.

Thời gian khám bệnh:

Đặt hẹn khám bệnh: (028) 38.684.539 – 0902.768.115
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KHOA KHÁM ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY

V.I.P NGOẠI - UNG BƯỚU

2

Khám bệnh tổng quát tầm soát các bệnh U bướu, bướu 
giáp, u vú, hạch, u lồng ngực, bụng, não.1

Tiểu phẫu điều trị các bệnh U bướu: Hạch, u vú, bướu dưới 
da, bướu máu,…3

Laser điều trị các bệnh lý: Suy giãn tĩnh mạch, nốt ruồi, mụn 
thịt, sẹo lồi, sẹo lõm.4

Phẫu thuật tái tạo làm đẹp các chỗ lồi, lõm5

Nâng mũi, cắt mi mắt, nhấn mi lấy mỡ dư thừa vùng mặt6

Thay băng, cắt chỉ, rút đinh, tháo nẹp vít, chăm sóc vết 
thương tất cả các ca sau phẫu thuật.7

Tăng cường dinh dưỡng cho người bệnh ăn uống kém: 
truyền dịch, truyền đạm.8

2 Khám tầm soát các bệnh lý
Tim- mạch máu
Thần kinh – Phòng chống đột quỵ
Thận niệu – Nam khoa
Cơ xương khớp, Nội tiết, Tiểu đường
Tiêu hóa gan mật
Các bệnh Chấn thương chỉnh hình
Khám và chăm sóc, điều trị các bệnh lý ở da: nám da, tàn nhan

Một số hoạt động của khoa:
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HỖ TRỢ QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ GIA ĐÌNH

THAM GIA TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC

3

Người bệnh được thông báo về việc chăm sóc và điều trị như:
Được giải thích, tư vấn về tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, phương pháp điều 
trị, kế hoạch chăm sóc và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Thông báo về nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình điều trị như phẫu 
thuật hoặc dùng thuốc theo quy định.

Được hướng dẫn tự chăm sóc.

Gia đình được thông báo về quyền tham gia hỗ trợ chăm sóc người bệnh 
theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

3.1

Người bệnh có quyền và nghĩa vụ: (theo Luật Khám Chữa Bệnh)3.2

QUYỀN CỦA
NGƯỜI BỆNH

Được tư vấn, giải 
thích về tình trạng 
sức khỏe, phương 

pháp điều trị và 
dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh.

Được cung cấp 
thông tin, giải thích, 

tư vấn đầy đủ về 
tình trạng bệnh,kết 
quả, rủi ro có thể 

xảy ra để lựa chọn 
phương pháp chẩn 

đoán và điều trị.

Được điều trị bằng 
phương pháp an toàn, 
hợp lý và có hiệu quả. Được giữ bí mật 

thông tin về tình 
trạng sức khỏe và đời 

tư được ghi trong hồ sơ 
bệnh án.

Được cung cấp thông tin 
tóm tắt về hồ sơ bệnh 

án nếu có yêu cầu 
bằng văn bản

Được tôn trọng về 
tuổi tác, giới tính, 

dân tộc, tín 
ngưỡng. Không bị 

phân biệt giàu 
nghèo, địa vị xã hội.

Được cung cấp 
thông tin về giá dịch 

vụ khám, chữa 
bệnh, được giải 
thích chi tiết các 

khoản chi
trong hóa đơn

thanh toán.
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NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

Tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, 
sức khỏe, tính mạng của người hành nghề và nhân viên y tế khác.

Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của 
mình, hợp tác đầy đủ với người hành nghề.

Chấp hành và yêu cầu người nhà của mình chấp hành nội quy của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người bệnh có trách nhiệm chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG THUỐC VÀ VẬT TƯ

KHI NẰM VIỆN

4

Công khai thuốc và vật tư tiêu hao sử dụng hàng ngày cho người bệnh.

Hướng dẫn, giải thích cho người bệnh cách dùng thuốc và tuân thủ điều trị.

Công khai việc rút thuốc, phát thuốc uống trực tiếp cho người bệnh và theo 
dõi phát hiện kịp thời các bất thường khi dùng thuốc.

Cho người bệnh hoặc thân nhân người bệnh ký tên xác nhận sau mỗi lần điều 
dưỡng thực hiện thuốc.

1.

2.

3.

4.

Điều dưỡng

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Hút thuốc lá, nấu nướng 
hoặc đốt nhang trong 
bệnh viện.

Mang chất nổ, chất dễ 
cháy, chất độc hại, nguy 
hiểm vào bệnh viện.

Sử dụng thiết bị điện cá nhân 
như: quạt điện, bình đun nước, 
nồi cơm điện, bếp điện.

Hành vi gây rối an ninh trật  tự, 
phá hoại tài sản trang thiết bị y 
tế, đánh bài, uống rượu bia.
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NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH KHÔNG ĐƯỢC 
5

Không làm thay các công việc liên quan đến chuyên môn của nhân viên y tế 
tại các khoa như: rửa vết thương, thay băng, thay dịch truyền, cho ăn qua 
ống thông dạ dày, phun khí dung...

6
THỰC HIỆN QUYỀN NGƯỜI BỆNH VỀ CHỤP ẢNH,

THỰC TẬP VÀ TRÌNH DIỄN TRÊN CƠ THỂ

Việc chụp ảnh, quay phim, ghi âm người bệnh:
Cá nhân hoặc tổ chức cần chụp ảnh, quay phim, ghi âm… 
trong phạm vi bệnh viện phải được sự phê duyệt chấp 
thuận của Giám Đốc  bệnh viện.
Cá nhân hoặc tổ chức trong và ngoài bệnh viện trước khi 
chụp ảnh của người bệnh để phục vụ cho học tập, nghiên 
cứu, tư liệu,… phải được sự đồng ý chấp thuận của người 
bệnh.
Người bệnh có quyền từ chối chụp ảnh trong quá trình 
khám và điều trị (trừ các yêu cầu về chuyên môn).
Nhân viên y tế có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư người 
bệnh, ngăn không cho người ngoài vào chụp ảnh tự do 
người bệnh và bảo mật hình ảnh người bệnh.

6.1

Việc thực tập, trình diễn (thị phạm) trên cơ thể người bệnh: 6.2

Không để người bệnh bị lộ thông tin cá 
nhân (tên, tuổi, ảnh, nơi công tác,…) trên 
các phương tiện thông tin đại chúng về 
quá trình điều trị (trừ các trường hợp 
được sự đồng ý của người bệnh).

Người hướng dẫn sinh viên thực tập có 
trách nhiệm giám sát, hỗ trợ khi sinh viên 
thực hiện thăm khám, kỹ thuật trong quá 
trình thực tập theo đúng quy định của 
bệnh viện.

Sinh viên y tế trước khi thị phạm trên cơ thể người bệnh cần xin phép và 
được sự đồng ý của người bệnh.
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CẤP THẺ NGƯỜI NUÔI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
7

Người bệnh nhập viện: thân nhân người bệnh 
làm thủ tục nhập viện tại quầy đăng ký nhập 
viện và nhận thẻ nuôi bệnh.

Trình thẻ kèm Chứng Minh Nhân Dân (hoặc 
giấy tờ tùy thân) cho bảo vệ khi vào  khoa.

Người nuôi bệnh phải đeo thẻ khi ở trong 
bệnh viện.

Cấp thẻ người nuôi bệnh tại bệnh viện7.1

Người nhà vào thăm người bệnh7.2
Tạm thời bệnh viện chưa tổ chức cho thăm người bệnh 
theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 
COVID-19.

7



Để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, 
Người bệnh –người nhà người bệnh khi vào bệnh viện cần 
chủ động thực hiện các biện pháp sau: 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
8

1. Mang khẩu trang đúng cách

2. Rửa tay thường xuyên

3. Chưa thăm bệnh (tùy theo thông  
    báo của ngành y tế)

4. Mỗi người bệnh chỉ được một người  
    chăm sóc (riêng người bệnh COVID-19  
     được nhân viên y tế chăm sóc)

5. Xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc
Chứng minh nhân dân để đối chiếu.
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HƯỚNG DẪN KHAI BÁO KHI VÀO BỆNH VIỆN
9

Người bệnh – người nhà người bệnh vui lòng khai báo thông tin điện tử và 
đưa cho nhân viên sàng lọc tại cổng bệnh viện xem khi vào bệnh viện.

QUÉT MÃ QR KHAI BÁO 
THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN VỆ SINH TAY
10
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CÁC TRIỆU CHỨNG CẦN BIẾT LIÊN QUAN ĐẾN

 COVID-19 (HCDC)

11
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HƯỚNG DẪN MANG KHẨU TRANG12
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HƯỚNG DẪN TÁI KHÁM SAU XUẤT VIỆN
14

Người bệnh có Bảo hiểm y tế:1
Khi đi tái khám: Mang theo giấy hẹn tái khám và đăng ký tại  khoa 
Khám bệnh của bệnh viện (88, đường Thành Thái, Phường 12, 
Quận 10, TP.HCM) để được hưởng bảo hiểm y tế.

2 Người bệnh không có Bảo hiểm y tế:
Đến cổng số 1 hoặc cổng số 3 của bệnh viện khai báo thông tin.
Đăng ký và đóng tiền tái khám tại quầy thu phí.
Xuất trình giấy đăng ký tái khám cho bảo vệ để được hướng dẫn 
vào khoa tái khám.

Tái khám theo đúng lịch hẹn

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN RA VIỆN
13

1

2

3

4

Người bệnh, thân nhân người bệnh được thông 
báo ra viện

Nhân viên khoa phát phiếu thanh toán.

Đem theo biên lai tạm ứng tiền (phiếu màu hồng) 
và phiếu thanh  toán đến điểm thu viện phí để 
thanh toán.

Đưa biên lai thanh toán, trả thẻ nuôi bệnh cho 
Điều dưỡng hành chánh và nhận giấy ra viện.

12



Các vị trí đón tiếp người bệnh vào bệnh viện để sàng lọc, khai 
báo y tế:
Cổng số 1 (Đường Dương Quang Trung): Đón tiếp:

Người bệnh khám bệnh tại khoa Ung Bướu, Nội Thận Miễn dịch ghép, khám 
dịch vụ tại phòng khám  VIP 3, Khu B.

Sinh viên.

Các công ty, khách liên hệ công tác và các dịch vụ khác. 
Thời gian: Từ thứ Hai → thứ Sáu : 6h30’→ 16h30’.

Cổng số 3 (Đường Sư vạn Hạnh): Đón tiếp:

Người bệnh đến khám và tái khám tại khoa Khám & điều trị theo yêu cầu, 
khu A.

Thời gian: 6h →16h30’.

Cổng số 4 (Đường Sư vạn Hạnh): Đón tiếp:

Người bệnh vào khoa Cấp Cứu Tổng hợp (thời gian tiếp nhận 24/24h).

15.1.

a)

b)

c)

Đổi người nuôi người bệnh:
Đảm bảo một người nhà chăm sóc một người bệnh trong thời gian điều trị tại 
Bệnh viện. Khi cần thiết mới đổi người nuôi khác và được đổi mỗi ngày 1 lần.

Bước 1: Người đang nuôi người bệnh liên hệ ĐD Trưởng tại khoa nhập 
thông tin người đổi thẻ trên phần mềm.

15.2.

Bước 2: Đến Quầy đăng ký (cổng nội bộ - 
Đường Dương Quang Trung) để đổi thẻ người 
nuôi bệnh mới: trình Chứng minh nhân dân/ 
Căn cước công dân.

Bước 3: Đổi người nuôi bệnh mới tại cổng nội 
bộ đường Dương Quang Trung. 

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI NUÔI NGƯỜI BỆNH CẦN BIẾT
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Thời gian: Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật:
Sáng : Từ 6h30’ đến 8h.

Trưa : Từ 11h đến 12h30’.
Chiều : Từ 16h30’ đến 18h30’.

Địa điểm đổi thẻ : Cổng nội bộ- Đường Dương 
Quang Trung.

Thời gian, địa điểm đổi thẻ, đổi người nuôi bệnh:
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