
betonamugo 1 

Thông báo liên quan Ç‰n viŒc nhÆp viŒn (t¿ š nhÆp viŒn) 
 
    Ông (bà, v.v...)                               
 

                                                                    Næm         tháng        ngày 
 
 
1. D¿a theo ÇiŠu luÆt thÙ 22-3 liên quan Ç‰n sÙc khÕe tinh thÀn, và phúc l®i cho ngÜ©i bÎ bŒnh tâm 

thÀn, và d¿a theo s¿ ÇÒng š cûa bån, nhÆp viŒn cûa bån là loåi T¿ Ý NhÆp ViŒn. 
 

2. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc nhÆn và gªi thÜ, card cho ngÜ©i 
khác. Tuy nhiên, trÜ©ng h®p nhân viên bŒnh viŒn phát giác ra trong thÜ cûa bån có vÆt gì lå, bån 
phäi mª thÜ Çó ra trÜ§c m¥t nhân viên bŒnh viŒn, và có th‹ là bån phäi t rao vÆt Çó cho nhân 
viên bŒnh viŒn cÃt. 

 

3. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc g¥p ho¥c ÇiŒn thoåi v§i nh»ng 
ngÜ©i nhÜ nhân viên cÖ quan hành chánh bäo vŒ nhân quyŠn, luÆt sÜ  Çåi diŒn (biŒn h¶) cho 
bån, ho¥c là ngÜ©i luÆt sÜ mà bån hay ngÜ©i bäo h¶ cûa bån s¡p sÜä chÌ ÇÎnh là ngÜ©I Çåi diŒn 
cho bån. Ngoài nh»ng ngÜ©i này ra, viŒc g¥p và ÇiŒn thoåi v§i nh»ng ngÜ©i khác có th‹ bÎ hån 
ch‰ trong th©i gian ng¡n theo chÌ thÎ cûa bác sï d¿a vào tình trång bŒnh cûa bån. 

 

4. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, trØ gi© ban Çêm ra, theo nguyên t¡c là bån ÇÜ®c t¿ do ra vào 
bŒnh viŒn. Tuy nhiên, trong viŒc ÇiŠu trÎ, cÛng có th‹ bån bÎ hån ch‰ viŒc ra vào bŒnh viŒn n‰u 
cÀn. 

 

5. ñ‹ ÇiŠu trÎ bŒnh cûa bån, trong th©i gian bån nhÆp viŒn, trÜ©ng h®p bÃt khä kháng , có th‹ bån bÎ 
hån ch‰ vŠ hành Ç¶ng (ch£ng hån nhÜ Çi ÇÙng, nói chuyŒn v.v...)  

 

6. NhÆp viŒn cûa bån là loåi t¿ š nhÆp viŒn, vì vÆy bån có th‹ xuÃt viŒn n‰u bån muÓn. Tuy nhiên, 
cÛng có trÜ©ng h®p bån phäi ti‰p tøc nhÆp viŒn n‰u bác sï khám sÙc khÕe tâm thÀn cûa bån cho 
bi‰t là bån cÀn phäi ti‰p tøc nhÆp viŒn Ç‹ ÇiŠu trÎ. Trong trÜ©ng h®p Çó, bån së ÇÜ®c giäi thích vŠ 
cách xº trí "Ti‰p tøc nhÆp viŒn". 

 

7. N‰u có gì không rõ ràng ho¥c bån không ÇÒng š, xin bån ÇØng ngåi, cÙ cho nhân viên bŒnh viŒn 
bi‰t. Và n‰u Çã cho nhân viên bŒnh viŒn bi‰t rÒi mà bån vÅn chÜa ÇÜ®c vØa š vŠ vÃn ÇŠ xuÃt 
viŒn ho¥c ÇÓi xº v§i bån, thì xin bån ho¥c ngÜ©i bäo h¶ cûa bån (ngÜ©i nuôi bån) liên låc Ç‰n tÌnh 
trÜªng yêu cÀu cäi thiŒn vÃn ÇŠ mà bån muÓn. N‰u bån muÓn bi‰t rõ chi ti‰t vŠ ÇiŠu này, xin bån 
hãy hÕi nhân viên bŒnh viŒn, ho¥c liên låc tr¿c ti‰p Ç‰n ÇÎa chÌ ghi dÜ§i Çây. 

 

ñÎa chÌ nÖi liên låc Ç‰n khâu Çäm nhiŒm vŠ phúc l®i sÙc khoÈ tâm thÀn 

 
8. Xin bån hãy tuân theo phÜÖng châm ÇiŠu trÎ cûa bŒnh viŒn, dÓc tâm h‰t mình vào viŒc ÇiŠu trÎ và 

dÜ«ng bŒnh. 
 

Tên bŒnh viŒn 

Tên ngÜ©i quän lš 

Tên bác sï chû trÎ (bác sï Çäm nhiŒm)



betonamugo 2 

GiÃy ÇÒng š t¿ š nhÆp viŒn 

       

Næm       tháng       ngày 
 

Kính gªi ông (bà) trÜªng bŒnh viŒn                        

 

Tên ngÜ©i nhÆp viŒn 

Ngày tháng næm sinh   sinh næm              tháng          

ngày 

ñÎa chÌ 

 
 

    Tôi ÇÒng š nhÆp viŒn d¿a theo ÇiŠu luÆt thÙ 22-4, liên quan Ç‰n sÙc khÕe 

tinh    thÀn và phúc l®i cho ngÜ©i bÎ bŒnh tâm thÀn sau khi tôi Çã thØa nhÆn 

vŠ "Thông báo liên quan Ç‰n vÃn ÇŠ nhÆp viŒn" (nh»ng ÇiŠu thông cáo khi 

nhÆp viŒn). 



betonamugo 3 

Thông báo vŠ viŒc nhÆp viŒn "trÜ©ng h®p y t‰ bäo h¶ nhÆp viŒn" 
 
 
Ông (bà, v.v...)                            

                                                       Næm     tháng     ngày 
 
1. D¿a theo k‰t quä khám cûa bác sï b° nhiŒm vŠ sÙc khÕe tinh thÀn cho bi‰t là bån cÀn phäi nhÆp 

viŒn, và bån Çã nhÆp viŒn vào næm Heisei       tháng       ngày         . 
 
2. NhÆp viŒn cûa bån là loåi Y t‰ bäo h¶ nhÆp viŒn d¿a theo ÇiŠu luÆt thÙ 33 [ Çoån thÙ ①, Çoån 

thÙ ② ] liên quan Ç‰n  sÙc khÕe tinh thÀn và phúc l®i cho ngÜ©i bÎ bŒnh tâm thÀn. 
 
3. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc nhÆn và gªi thÜ, card cho ngÜ©i 

khác. Tuy nhiên, trÜ©ng h®p nhân viên bŒnh viŒn phát giác ra trong thÜ cûa bån có vÆt gì lå, bån 
phäi mª thÜ Çó ra trÜ§c m¥t nhân viên bŒnh viŒn, và có th‹ là bån phäi t rao vÆt Çó cho nhân 
viên bŒnh viŒn cÃt. 

 
4. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc g¥p ho¥c ÇiŒn thoåi v§i nh»ng 

ngÜ©i nhÜ nhân viên cÖ quan hành chánh bäo vŒ nhân quyŠn, luÆt sÜ  Çåi diŒn (biŒn h¶) cho 
bån, ho¥c là ngÜ©i luÆt sÜ mà bån hay ngÜ©i bäo h¶ cûa bån s¡p sÜä chÌ ÇÎnh là ngÜ©I Çåi diŒn 
cho bån. Ngoài nh»ng ngÜ©i này ra, viŒc g¥p và ÇiŒn thoåi v§i nh»ng ngÜ©i khác có th‹ bÎ hån 
ch‰ trong th©i gian ng¡n theo chÌ thÎ cûa bác sï d¿a vào tình trång bŒnh cûa bån. 

 
5. ñ‹ ÇiŠu trÎ bŒnh cûa bån, trong th©i gian bån nhÆp viŒn, trÜ©ng h®p bÃt khä kháng , có th‹ bån bÎ 

hån ch‰ vŠ hành Ç¶ng (ch£ng hån nhÜ Çi ÇÙng, nói chuyŒn v.v...) 
 
6. N‰u có gì  không rõ ràng ho¥c bån không ÇÒng š, xin bån ÇØng ngåi, cÙ cho nhân viên bŒnh 

viŒn bi‰t. Và n‰u Çã cho nhân viên bŒnh viŒn bi‰t rÒi mà bån vÅn chÜa ÇÜ®c vØa š vŠ vÃn ÇŠ 
xuÃt viŒn ho¥c ÇÓi xº v§i bån, thì xin bån ho¥c ngÜ©i bäo h¶ cûa bån (ngÜ©i nuôi bån) liên låc 
Ç‰n tÌnh trÜªng yêu cÀu cäi thiŒn vÃn ÇŠ mà bån muÓn. N‰u bån muÓn bi‰t rõ chi ti‰t vŠ ÇiŠu này, 
xin bån hãy hÕi nhân viên bŒnh viŒn, ho¥c liên låc tr¿c ti‰p Ç‰n ÇÎa chÌ ghi dÜ§i Çây. 

 

ñÎa chÌ nÖi liên låc Ç‰n khâu Çäm nhiŒm vŠ phúc l®i sÙc khoÈ tâm thÀn 

 
7. Xin bån hãy tuân theo phÜÖng châm ÇiŠu trÎ cûa bŒnh viŒn, dÓc tâm h‰t mình vào viŒc ÇiŠu trÎ và 

dÜ«ng bŒnh. 
 
 
 

Tên bŒnh viŒn 
 
Tên ngÜ©i quän lš 
 
Tên bác sï chû trÎ (bác sï Çäm nhiŒm) 



betonamugo 4 

Thông báo vŠ viŒc nhÆp viŒn (nhÆp viŒn tÙc kh¡c) 
 
Ông (bà, v.v...)                              
 

Næm     tháng     ngày 
 
 
 
1. D¿a theo k‰t quä khám cûa bác sï b° nhiŒm vŠ sÙc khÕe tinh thÀn cho bi‰t là bån cÀn phäi nhÆp 

viŒn, và bån Çã nhÆp viŒn vào næm Heisei       tháng       ngày         . 
 
2. NhÆp viŒn cûa bån là loåi nhÆp viŒn tÙc kh¡c d¿a theo ÇiŠu luÆt thÙ 33-4 liên quan Ç‰n sÙc khÕe 

tinh thÀn và phúc l®i cho ngÜ©i bÎ bŒnh tâm thÀn. 
 
3. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc nhÆn và gªi thÜ, card cho ngÜ©i 

khác. Tuy nhiên, trÜ©ng h®p nhân viên bŒnh viŒn phát giác ra trong thÜ cûa bån có vÆt gì lå, bån 
phäi mª thÜ Çó ra trÜ§c m¥t nhân viên bŒnh viŒn, và có th‹ là bån phäi t rao vÆt Çó cho nhân 
viên bŒnh viŒn cÃt. 

 
4. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc g¥p ho¥c ÇiŒn thoåi v§i nh»ng 

ngÜ©i nhÜ nhân viên cÖ quan hành chánh bäo vŒ nhân quyŠn, luÆt sÜ  Çåi diŒn (biŒn h¶) cho 
bån, ho¥c là ngÜ©i luÆt sÜ mà bån hay ngÜ©i bäo h¶ cûa bån s¡p sÜä chÌ ÇÎnh là ngÜ©I Çåi diŒn 
cho bån. Ngoài nh»ng ngÜ©i này ra, viŒc g¥p và ÇiŒn thoåi v§i nh»ng ngÜ©i khác có th‹ bÎ hån 
ch‰ trong th©i gian ng¡n theo chÌ thÎ cûa bác sï d¿a vào tình trång bŒnh cûa bån. 

 
5. ñ‹ ÇiŠu trÎ bŒnh cûa bån, trong th©i gian bån nhÆp viŒn, trÜ©ng h®p bÃt khä kháng , có th‹ bån bÎ 

hån ch‰ vŠ hành Ç¶ng (ch£ng hån nhÜ Çi ÇÙng, nói chuyŒn v.v...) 
 
6. N‰u có gì  không rõ ràng ho¥c bån không ÇÒng š, xin bån ÇØng ngåi, cÙ cho nhân viên bŒnh 

viŒn bi‰t. Và n‰u Çã cho nhân viên bŒnh viŒn bi‰t rÒi mà bån vÅn chÜa ÇÜ®c vØa š vŠ vÃn ÇŠ 
xuÃt viŒn ho¥c ÇÓi xº v§i bån, thì xin bån ho¥c ngÜ©i bäo h¶ cûa bån (ngÜ©i nuôi bån) liên låc 
Ç‰n tÌnh trÜªng yêu cÀu cäi thiŒn vÃn ÇŠ mà bån muÓn. N‰u bån muÓn bi‰t rõ chi ti‰t vŠ ÇiŠu này, 
xin bån hãy hÕi nhân viên bŒnh viŒn, ho¥c liên låc tr¿c ti‰p Ç‰n ÇÎa chÌ ghi dÜ§i Çây. 

 

ñÎa chÌ nÖi liên låc Ç‰n khâu Çäm nhiŒm vŠ phúc l®i sÙc khoÈ tâm thÀn 

 
7. Xin bån hãy tuân theo phÜÖng châm ÇiŠu trÎ cûa bŒnh viŒn, dÓc tâm h‰t mình vào viŒc ÇiŠu trÎ và 

dÜ«ng bŒnh. 
 

Tên bŒnh viŒn 

Tên ngÜ©i quän lš 

Tên bác sï chû trÎ (bác sï Çäm nhiŒm) 



betonamugo 5 

Thông báo vŠ viŒc trói gi» bån låi 
 
 

Ông (bà, v.v...)                        
 

Næm       tháng       ngày 
 
 

1. Vì tình trång cûa bån hiŒn nay nhÜ Çã ghi dÜ§i Çây, tØ nay chúng tôi së trói gi» 
bån låi b¡t ÇÀu tØ ( bu°i sáng・chiŠu gi©       phút ). 

 
2. Bån së ÇÜ®c cªi trói n‰u tình trång bŒnh cûa bån ÇÜ®c khá hÖn. 
 
 
 

N¶i dung tình trång bŒnh 
 
 
A. Có š ÇÎnh t¿ tº ho¥c t¿ làm t°n thÜÖng 
 
B. Có quá nhiŠu nh»ng hành Ç¶ng không ÇÜ®c bình thÜ©ng 
 
C. Ngoài A và B ª trên ra, vì lš do bån Çang bÎ bŒnh tâm thÀn, n‰u Ç‹ luôn nhÜ vÆy 

có th‹ nguy hi‹m Ç‰n tánh mång cûa bån (các bŒnh nhân khác). 
 
D. Nh»ng lš do khác 
(                                                       ) 
 
 
 
 

Tên bác sï b° nhiŒm vŠ sÙc khÕe tinh thÀn 



betonamugo 6 

Thông báo vŠ viŒc tách xa bån ra 
 
Ông (bà, v.v...)                           
 

Næm          tháng         ngày 
 
 

1. Vì tình trång cûa bån hiŒn nay nhÜ Çã ghi dÜ§i Çây, tØ nay chúng tôi së tách xa 
bån ra b¡t ÇÀu tØ ( bu°i sáng・chiŠu gi©       phút ). 

 
2. Bån së ÇÜ®c thä ra n‰u tình trång bŒnh cûa bån nhÜ ghi ª dÜ§i Çây trª nên khá 

hÖn. 
 
 
 

N¶i dung tình trång bŒnh 
 
 
A. Xäy ra Çøng chåm v§i các bŒnh nhân khác. Hành Ç¶ng và l©i nói cûa bån gây 

änh hÜªng xÃu Ç‰n bŒnh tình cûa các bŒnh nhân Çang trong quá trình trÎ liŒu 
ho¥c ngay cä sau khi h‰t bŒnh. 

 
B. Có š ÇÎnh t¿ tº ho¥c t¿ làm t°n thÜÖng. 
 
C. Bån Çã có nh»ng hành vi dùng båo l¿c ÇÓi v§i các bŒnh nhân khác, Çã gây phiŠn 

phÙc và ÇÆp phá ÇÒ Çåc trong bŒnh viŒn, không còn cách nào ngæn cän bån 
ÇÜ®c. 

 
E. Vì lš do bÎ kích thích vÆn Ç¶ng thÀn kinh cÃp tính, nên bån Çã có nhiŠu hành 

Ç¶ng bÃt bình thÜ©ng, hay n° bùng cÖn giÆn, khó có th‹ ÇiŠu trÎ ho¥c gi» bån låi 
trong phòng bŒnh tâm thÀn bình thÜ©ng ÇÜ®c.  

 
F. TrÜ©ng h®p phäi tách xa ra Ç‹ khám và xº trí ÇÓi v§i các bŒnh nhân Çang m¡c 

phäi chÙng sáp nhÆp (h®p nhÃt) thân th‹. 
 
G. Nh»ng lš do khác 
 
 

Tên bác sï 



betonamugo 7 

Thông báo vŠ viŒc hån ch‰ Çi ra ngoài 
 
 
Ông (bà, v.v...)                     
 
 

ñÓi v§i tình trång bŒnh cûa bån hiŒn nay, bån cÀn phäi hån ch‰ viŒc Çi ra 

ngoài m¶t th©i gian Ç‹ ÇiŠu trÎ bŒnh.  

 

N‰u tình trång bŒnh cûa bån khá hÖn, bån së ÇÜ®c t¿ do Çi ra ngoài sau 

khi bác sï cho phép. 

 

Næm     tháng     ngày 

bu°i sáng・chiŠu    gi©     phút 

 
 
 
 

Tên bác sï 



betonamugo 8 

Thông báo vŠ viŒc hån ch‰ viŒc Çi låi t¿ do 
 
 
 
 
 

Ông (bà, v.v...)                       
 

                                              
Næm     tháng     ngày 

 
1. Vì tình trång bŒnh cûa bån hiŒn nay nhÜ ghi dÜ§i Çây, bån së bÎ hån ch‰ vÃn ÇŠ 

Çi låi t¿ do tØ ( bu°i sáng・chiŠu gi©      phút ) . 
 
2. Bån së ÇÜ®c Çi låi t¿ do n‰u tình trång bŒnh cûa bån nhÜ ghi ª dÜ§i Çây trª nên 

tÓt hÖn. 
 
 

N¶i dung tình trång bŒnh 
 
A. Xäy ra Çøng chåm v§i các bŒnh nhân khác. Hành Ç¶ng và l©i nói cûa bån gây 

änh hÜªng xÃu Ç‰n bŒnh tình cûa các bŒnh nhân Çang trong quá trình trÎ liŒu 
ho¥c ngay cä sau khi h‰t bŒnh. 

 
B. Có š ÇÎnh t¿ tº ho¥c t¿ làm t°n thÜÖng 
 
C. Ngoài A và B ra, d¿a vào tình trång bŒnh cûa bån hiŒn nay, khó có th‹ ti‰p tøc 

viŒc Çi låi t¿ do ÇÜ®c. 
 
 D. Nh»ng lš do khác 
 
 

Tên bác sï 



betonamugo 9 

Thông báo vŠ viŒc ti‰p tøc nhÆp viŒn 
 
Ông (bà, v.v...) 
 
 
                                                                      Næm         tháng        ngày 

 
1. Bån Çã yêu cÀu xin ÇÜ®c xuÃt viŒn, nhÜng k‰t quä khám do bác sï b° nhiŒm vŠ sÙc khÕe tinh 

thÀn cho bi‰t r¢ng bån cÀn phäi ti‰p tøc nhÆp viŒn, (bu°i sáng/chiŠu        gi©), vì vÆy chúng 
tôi xin thông báo cho bån bi‰t d¿a theo ÇiŠu luÆt thÙ 22-4-4 , liên quan Ç‰n sÙc khÕe tinh thÀn và 
phúc l®i cho ngÜ©i bÎ bŒnh tâm thÀn. 

 
2. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc nhÆn và gªi thÜ, card cho ngÜ©i 

khác. Tuy nhiên, trÜ©ng h®p nhân viên bŒnh viŒn phát giác ra trong thÜ cûa bån có vÆt gì lå, bån 
phäi mª thÜ Çó ra trÜ§c m¥t nhân viên bŒnh viŒn, và có th‹ là bån phäi t rao vÆt Çó cho nhân 
viên bŒnh viŒn cÃt. 

 
3. Trong th©i gian bån nhÆp viŒn, bån không bÎ hån ch‰ vŠ viŒc g¥p ho¥c ÇiŒn thoåi v§i nh»ng 

ngÜ©i nhÜ nhân viên cÖ quan hành chánh bäo vŒ nhân quyŠn, luÆt sÜ  Çåi diŒn (biŒn h¶)  cho 
bån,  ho¥c là ngÜ©i luÆt sÜ mà bån hay ngÜ©i bäo h¶ cûa bån s¡p sÜä chÌ ÇÎnh là ngÜ©I Çåi diŒn 
cho bån. Ngoài nh»ng ngÜ©i này ra, viŒc g¥p và ÇiŒn thoåi v§i nh»ng ngÜ©i khác có th‹ bÎ hån 
ch‰ trong th©i gian ng¡n theo chÌ thÎ cûa bác sï d¿a vào tình trång bŒnh cûa bån. 

 
4. ñ‹ ÇiŠu trÎ bŒnh cûa bån, trong th©i gian bån nhÆp viŒn, trÜ©ng h®p bÃt khä kháng, có th‹ bån bÎ 

hån ch‰ vŠ hành Ç¶ng (ch£ng hån nhÜ Çi ÇÙng, nói chuyŒn v.v...) 
 
5. N‰u có gì  không rõ ràng ho¥c bån không ÇÒng š, xin bån ÇØng ngåi, cÙ cho nhân viên bŒnh 

viŒn bi‰t. Và n‰u Çã cho nhân viên bŒnh viŒn bi‰t rÒi mà bån vÅn chÜa ÇÜ®c vØa š vŠ vÃn ÇŠ 
xuÃt viŒn ho¥c ÇÓi xº v§i bån, thì xin bån ho¥c ngÜ©i bäo h¶ cûa bån (ngÜ©i nuôi bån) liên låc 
Ç‰n tÌnh trÜªng yêu cÀu cäi thiŒn vÃn ÇŠ mà bån muÓn. N‰u bån muÓn bi‰t rõ chi ti‰t vŠ ÇiŠu này, 
xin bån hãy hÕi nhân viên bŒnh viŒn, ho¥c liên låc tr¿c ti‰p Ç‰n ÇÎa chÌ ghi dÜ§i Çây. 

                       

ñÎa chÌ nÖi liên låc Ç‰n khâu Çäm nhiŒm vŠ phúc l®i sÙc khoÈ tâm thÀn 

 
 
6. Xin bån hãy tuân theo phÜÖng châm ÇiŠu trÎ cûa bŒnh viŒn, dÓc tâm h‰t mình vào viŒc ÇiŠu trÎ và 

dÜ«ng bŒnh. 
 

 

Tên bŒnh viŒn 
 
Tên ngÜ©i quän lš 
 
Tên bác sï chû trÎ (bác sï Çäm nhiŒm) 
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ñÖn yêu cÀu cäi thiŒn vŠ viŒc xuÃt viŒn/ cách ÇÓi Çãi trong khi nhÆp 
viŒn) 

 

Næm        tháng        ngày 
 

Kính gªi ông tÌnh trÜªng tÌnh (thÎ trÜªng thành phÓ chÌ ÇÎnh)                             
 
 

NgÜ©i làm ÇÖn ñÎa chÌ 
 
Tên 

 
 Yêu cÀu cäi thiŒn vŠ viŒc xuÃt viŒn, cách ÇÓi Çãi trong khi nhÆp viŒn d¿a theo ÇiŠu luÆt thÙ 38-4, 
liên quan Ç‰n sÙc khÕe tinh thÀn và phúc l®i cho ngÜ©i bÎ bŒnh tâm thÀn. 

 
 

NgÜ©i Çang nhÆp 
viŒn vào bŒnh viŒn 
tâm thÀn 

 

Tên 
 

Ngày tháng næm sinh 
 MEIJI, TAISHO, SHOWA, HEISEI       næm     tháng      ngày 
 

ñÎa chÌ 
 
 

 

NgÜ©i làm ÇÖn 1. NgÜ©i Çang nhÆp viŒn 
 

2. NgÜ©i bäo h¶ 
  (quan hŒ v§i ngÜ©i Çang nhÆp viŒn                          ) 
 

3. NgÜ©i Çåi diŒn 

Tên bŒnh viŒn                              bŒnh viŒn 

Ngày tháng nhÆp 
viŒn  NhÆp viŒn næm                 tháng            ngày 

Hình thÙc nhÆp viŒn 1. B¡t bu¶c nhÆp viŒn          2. Y t‰ bäo h¶ nhÆp viŒn 
3. T¿ š nhÆp viŒn              4. Nh»ng trÜ©ng h®p khác 

 

N¶i dung. lš do làm 
ÇÖn 

 

 


