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Xin kính gửi Ban Lãnh đạo BVNĐTP, 

Tôi là một người mẹ trẻ, non nớt, thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nhỏ vì thế tôi 

rất cần sự hỗ trợ của gia đình trong quá trình chăm sóc con khi được điều trị nội trú tại bệnh viện. 

Trước tiên, tôi phải cám ơn chân thành vì lần đầu tiên tôi được đặt chân đến một bệnh viện 

công nhưng lại có phong cách chăm sóc bệnh nhi như kiểu quốc tế (rất sạch sẽ, ân cần, tận tình...). 

Đây là điều mà tất cả các bệnh nhân đều cần nói chung và đặc biệt là trẻ am - mầm non của đất 

nước nói riêng. Tôi thực sự rất cảm ơn vì điều này nhưng chỉ một điều duy nhất tôi xin Quý BLĐ 

BVNĐTP xem xét lại là hãy cho thân nhân thứ 2 của bệnh nhi được nghỉ ngơi tại lầu 6 tại thời 

điểm không phải là giờ thăm bệnh (nếu đã đăng ký ngày hôm đó) chứ không phải là bị giới hạn 

trong khung giờ bắt đầu từ 16 giờ hằng ngày. 

Tôi chăm con nay đã rã rời (vì con tôi chỉ 28 tuần tuổi thôi) nhưng vẫn tâm huyết để viết 

lên những dòng tâm sự này. Kính mong Quý BLĐ BVNĐTP xem xét và cân nhắc thả lỏng bớt 

quy định này cho thân nhân bệnh nhi đỡ vất vả. 

Xin chân thành cảm ơn. Chúc sức khỏe cùng thành công! 

 

  

 

Quý thân nhân bệnh nhi thân mến, 

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố chân thành cảm ơn nhận xét và lời góp ý của Chị Mộng 

Thường. Hiện nay, để hỗ trợ thân nhân trong việc chăm sóc bé, Bệnh viện đã có thống chuông 

báo, gọi điều dưỡng khi cần thiết. Bất cứ khi nào thân nhân có nhu cầu trợ giúp thì khởi động hệ 

thống chuông, sẽ có nhân viên điều dưỡng đến hỗ trợ tận tình. Bên cạnh đó, để linh động với tình 

hình thực tế, Bệnh viện có đề ra quy định tiêu chuẩn thân nhân thứ 2 ở lại cùng chăm sóc bé, nhân 

viên Bệnh viện sẽ tư vấn rõ ràng khi các bé vừa nhập viện để thân nhân có thể đề xuất khi có nhu 

cầu. Chúng tôi luôn mong muốn và cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Quý thân nhân và bệnh 

nhi. Thân chúc bé và gia đình nhiều sức khỏe. 

Trân trọng. 

 


