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Phụ lục A 
Bảng câu hỏi cuối cùng 
Tên phòng (khu) 

/Số:  

 Ngày   Bữa trưa/ tối: 

   

Bảng câu hỏi bệnh nhân 
Chúng tôi luôn mong muốn nâng cao chất lượng thực phẩm và dịch vụ cung cấp 

tới các bệnh nhân, và muốn biết ý kiến của bạn về các món ăn và chất lượng thức 

ăn có sẵn. Sau khi dùng bữa, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về bữa ăn đó 

bằng cách hoàn tất các thông tin sau 

 

Hãy cho chúng tôi biết về bạn 

 

Bạn đã ở trong bệnh viện được bao nhiêu ngày?            ......ngày 

 

Trong năm nay và trước lần này, bạn đã từng nhập viện? 

                                                                                       Có                Không  

Giới tính của bạn?                                                      Nữ                  Nam  

Bạn bao nhiêu tuổi?                            Dưới 25     26-45     46-65      Trên 

66       

 

Hãy đưa ra quan điểm của bạn về bữa ăn mà bạn vừa dùng 
Chỉ cần đánh 

() vào một 

ô trong mỗi 
dòng tương 

ứng với 

thang điểm 
từ 1-7 

Lựa chọn 

thực phẩm 

Hoàn toàn 

đồng ý 

Không có ý kiến Hoàn toàn không 

đồng ý 

1 2 3 4 5 6 7 

Đó là sự 

lựa chọn 

tốt/ các 

món ăn đa 

dạng 

       

Tôi muốn 

thấy các 

món ăn đa 

dạng hơn 

       

Đặt thực phẩm 

Tôi biết        



được các 

lựa chọn 

thức ăn 

trong mỗi 

bữa ăn 

Tôi có thể 

chọn bữa 

ăn cho 

mình từ 

danh sách 

được cung 

cấp 

       

Giao thực phẩm 

Tôi nhận 

được bữa 

ăn mà tôi 

đã đặt 

Có                Không  

Tôi không 
đặt trước 

bữa ăn cho 

mình mà 
dùng bữa ăn 

được cung 

cấp 

Có                Không  

Chất lượng thực phẩm 

Thức ăn có 
khẩu vị ngon 

       

Thức ăn 

được trang 
trì bắt mắt 

       

Thức ăn 

được trình 

bày tốt trên 
dĩa 

       

Thức ăn 

được  phục 

vụ ở  nhiệt 
độ thích hợp 

(không quá 

nóng hoặc 
quá nguội) 

       

Nhận xét chung 



Tôi thích 

thức ăn mình 
được phục 

vụ  

 

       

Tôi hài lòng 
với bữa ăn 

       

Kích thước 

các phần 

(miếng, 

mảnh) phù 
hợp 

       

Tôi không 

cảm thấy 
thích dùng 

bữa 

       

 

                                      Thành phần bữa ăn bạn vừa dùng 

 
Viết tên của 

các món ăn 

dưới đây và 
đánh ()  vào 

một ô trong 

mỗi dòng 
tương ứng với  

thang điểm từ 

1-7 

 

Hoàn toàn 

không thích 

Không có ý kiến Rất thích 

1 2 3 4 5 6 7 

Thịt 

 

       

Cá        

Khoai tây        

Gạo 

 

       

Mì        

Rau 1 
 

       

Rau 2 

 

       

Pudding/Tráng 

miệng 

       

 

Nếu bạn muốn nhận xét thêm về bữa ăn mà bạn vừa mới dùng, hãy viết ở mặt 

sau. 

Cám ơn bạn đã hoàn thành bảng câu hỏi này. 




