
Phân tích tình cảm về sức khỏe và hạnh 
phúc: Đánh giá có hệ thống 

Tóm lược 

Lý lịch: Phân tích tình cảm (Sentiment analysis = SA) là một trường con của xử 

lý ngôn ngữ tự nhiên với mục đích là tự động phân loại tình cảm được thể 

hiện trong một văn bản tự do. Nó đã tìm thấy các ứng dụng thực tế trên 

nhiều bối cảnh xã hội bao gồm tiếp thị, kinh tế và chính trị. Đánh giá này 

tập trung đặc biệt vào các ứng dụng liên quan đến sức khỏe, được định 

nghĩa là "trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội 

chứ không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hoặc ốm đau." 

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm mục đích thiết lập tình trạng hiện đại 

trong SA liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc bằng cách tiến hành đánh 

giá một cách hệ thống các tài liệu gần đây. Để nắm bắt quan điểm của 

những cá nhân có sức khỏe và hạnh phúc bị ảnh hưởng, chúng tôi đặc biệt 

tập trung vào nội dung được tạo tự phát và không nhất thiết là nội dung 

của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Phương pháp: Phương pháp luận của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc 

để thực hiện đánh giá có hệ thống. Chúng tôi đã sử dụng PubMed, một 

giao diện đa diện, để thực hiện tìm kiếm tài liệu dựa trên MEDLINE. Chúng 

tôi đã xác định tổng cộng 86 nghiên cứu có liên quan và trích xuất dữ liệu 

về các tập dữ liệu được phân tích, chủ đề diễn thuyết, người tạo dữ liệu, 

ứng dụng hạ lưu, thuật toán được sử dụng và đánh giá của chúng. 

Các kết quả: Phần lớn dữ liệu được thu thập từ mạng xã hội và các nền 

tảng bán lẻ dựa trên Web. Mục đích chính của các cuộc trò chuyện trực 

tuyến là trao đổi thông tin và cung cấp hỗ trợ xã hội trực tuyến.  



Những cộng đồng này có xu hướng hình thành xung quanh các tình trạng 

sức khỏe với mức độ nghiêm trọng và mãn tính cao. Các phương pháp điều 

trị và dịch vụ khác nhau được thảo luận bao gồm thuốc, chủng ngừa, phẫu 

thuật, dịch vụ chỉnh nha, bác sĩ cá nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói 

chung. Chúng tôi đã xác định 5 vai trò liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc 

trong số các tác giả của các loại tường thuật được tạo ra một cách tự phát 

được xem xét trong đánh giá này: một người đau khổ, một người nghiện, một 

bệnh nhân, một người chăm sóc và một nạn nhân tự tử. Trong số 86 nghiên 

cứu được xem xét, chỉ có 4 nghiên cứu báo cáo các đặc điểm nhân khẩu 

học. Một loạt các phương pháp đã được sử dụng để thực hiện Phân tích tình 

cảm. Hầu hết các lựa chọn phổ biến bao gồm máy vectơ hỗ trợ, học Bayes 

ngây thơ, cây quyết định, hồi quy logistic và tăng cường thích ứng. Ngược lại 

với xu hướng chung trong nghiên cứu Phân tích tình cảm, chỉ có 1 nghiên 

cứu sử dụng học sâu. Hiệu suất kém hơn so với hiện đại đạt được trong các 

lĩnh vực khác khi đo bằng điểm F, được tìm thấy là dưới 60% trung 

bình. Trong bối cảnh Phân tích tình cảm, lĩnh vực sức khỏe và hạnh phúc 

được cho là nghèo nàn về tài nguyên: một số ngữ liệu và từ vựng dành riêng 

cho miền được chia sẻ công khai cho mục đích nghiên cứu. 

Kết luận: Phân tích tình cảm dẫn đến lĩnh vực sức khỏe và hạnh phúc bị 

tụt hậu so với các lĩnh vực khác. Vẫn chưa rõ liệu điều này có phải là do 

sự khác biệt nội tại giữa các miền và ngôn ngữ con tương ứng của chúng 

hay không, kích thước của tập dữ liệu đào tạo, thiếu từ vựng tình cảm 

dành riêng cho miền hay sự lựa chọn thuật toán. 

Giới thiệu 

Phân tích cảm xúc (SA), còn được gọi là khai thác ý kiến, là một lĩnh vực 

con của xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) với mục đích là tự động phân loại 



tình cảm được thể hiện trong một văn bản tự do. Nguồn gốc của nó có thể 

được bắt nguồn từ những năm 1990 bao gồm các phương pháp phân loại 

quan điểm, dự đoán định hướng ngữ nghĩa của tính từ, phân loại chủ 

quan, v.v ... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của nó tương quan với 

sự ra đời của Web 2.0 và sự sẵn có ngày càng tăng của dữ liệu do người 

dùng tạo ra như đánh giá sản phẩm và dịch vụ cũng như sự gia tăng của 

các kênh truyền thông xã hội. 

Phân tích tình cảm đã tìm thấy các ứng dụng thực tế trên nhiều bối cảnh 

xã hội bao gồm tiếp thị, kinh tế và chính trị. Đánh giá này tập trung đặc biệt 

vào các ứng dụng liên quan đến sức khỏe, được định nghĩa là "trạng thái 

hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội chứ không chỉ đơn 

thuần là không có bệnh tật hoặc ốm đau". Bản thân hạnh phúc được coi là 

một trạng thái nhận thức hoặc chủ quan, có nghĩa là, nó có thể thay đổi 

đáng kể giữa những cá nhân có hoàn cảnh tương tự. Điều này làm cho 

hạnh phúc trở thành một nghiên cứu điển hình lý tưởng cho Phân tích tình 

cảm. Tuy nhiên, khi nói đến vấn đề sức khỏe, xã hội hiện đại có xu hướng 

quan tâm đến các hiện tượng tiêu cực như bệnh tật, thương tích và khuyết 

tật, điều này khiến Phân tích tình cảm trong lĩnh vực này trở nên thách 

thức. Ví dụ, đối với một bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, chất lượng cuộc 

sống tốt sẽ không nhất thiết phụ thuộc vào việc không có các triệu chứng 

liên quan, mà phụ thuộc vào mức độ họ được quản lý và kiểm soát. Tuy 

nhiên, ý nghĩa tiêu cực của các triệu chứng sức khỏe có xu hướng làm 

lệch kết quả Phân tích tình cảm về phổ âm tính. 

Để thiết lập tình trạng hiện đại trong Phân tích tình cảm liên quan đến sức 

khỏe và hạnh phúc, chúng tôi đã tiến hành đánh giá một cách hệ thống các 

tài liệu gần đây. Để nắm bắt quan điểm của những cá nhân có sức khỏe và 



hạnh phúc bị ảnh hưởng, chúng tôi đặc biệt tập trung vào nội dung được 

tạo tự phát và không nhất thiết là nội dung của các chuyên gia chăm sóc 

sức khỏe. Điều này phân biệt đánh giá này với những đánh giá khác được 

thực hiện về các chủ đề liên quan. Ví dụ, Denecke và Deng đã xem xét 

Phân tích tình cảm trong các cơ sở y tế,nhưng tập trung vào cách sử dụng 

từ ngữ và phân bổ cảm xúc của dữ liệu lâm sàng, chẳng hạn như thư y tá, 

báo cáo X quang và tóm tắt xuất viện, trong khi dữ liệu công khai được 

chia sẻ bởi những người thích bệnh nhân và người chăm sóc bị hạn chế ở 

2 trang web. Ngược lại, Gohil và cộng sự xử lý dữ liệu do người dùng tạo, 

nhưng chỉ được coi là Twitter, trong khi chúng tôi không đưa ra hạn chế 

nào đối với các nền tảng được sử dụng để tạo dữ liệu. 

Phần còn lại của bài báo được sắp xếp như sau. Phương pháp giải thích 

chi tiết phương pháp luận của việc xem xét hệ thống này. Kết quả trình bày 

những phát hiện của đánh giá, sau đó là một cuộc thảo luận.  

Cách phân tích cảm xúc giúp cải thiện trải 

nghiệm của bệnh nhân 

Trong ngành chăm sóc sức khỏe cạnh tranh ngày nay, các bệnh viện, cơ sở 

y tế và hệ thống y tế đang trở nên tập trung hơn vào việc cải thiện trải nghiệm 

của bệnh nhân. Các cơ sở chăm sóc sức khỏe cung cấp sự tiện lợi, chức 

năng và khả năng tiếp cận mà người tiêu dùng hiện đại mong đợi là những 

nhà lãnh đạo mới nổi trong không gian của họ và cải thiện lợi nhuận của họ. 

Người tiêu dùng ngày nay có rất nhiều lựa chọn khi chọn các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe. Vì vậy, các cơ sở khám chữa bệnh cần chủ động trong việc 

thu hút và giữ chân người bệnh. Một trong những cách họ có thể làm là sử 

dụng phân tích tình cảm của bệnh nhân. 

https://www.repugen.com/patient-satisfaction-insights


Phân tích cảm xúc của bệnh nhân là gì? 

Phân tích cảm xúc của bệnh nhân là một quá trình phân tích phản hồi của 

bệnh nhân về việc thực hành của bạn dựa trên cảm xúc của bệnh nhân 

vào thời điểm đó. Phân tích giúp khám phá cảm xúc, ý kiến và thái độ của 

bệnh nhân dựa trên những gì họ nói về việc thực hành của bạn. 

Phân tích tâm lý của bệnh nhân có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe có được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ và cải thiện 

dịch vụ của họ dựa trên phản hồi được cung cấp. 

Bạn có thể sử dụng một ứng dụng phần mềm như RepuGen để phân tích 

nhận xét hoặc tin nhắn của bệnh nhân về trải nghiệm của họ tại cơ sở của 

bạn. Phần mềm phân tích nhận xét của bệnh nhân về cơ sở của bạn trên 

Twitter, Facebook và các nền tảng khác để trích xuất bức tranh chân thực 

về trải nghiệm của bệnh nhân tại trung tâm của bạn. 

Tầm quan trọng của phân tích tình cảm của bệnh nhân đối với các tổ 

chức chăm sóc sức khỏe 

Phân tích tình cảm của bệnh nhân cho phép các nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe hiểu những gì bệnh nhân cảm thấy về họ, xác định 

những khoảng trống trong trải nghiệm bệnh nhân của họ và thực hiện các 

biện pháp khắc phục kịp thời. 

Các lợi ích của phân tích tâm lý bệnh nhân bao gồm: 

i) Thu thập thông tin chuyên sâu về trải nghiệm của bệnh nhân 

Phân tích tình cảm có thể giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe xác định các lĩnh vực mà họ vượt trội hoặc không đạt được sự hài 

lòng của bệnh nhân. Ban giám đốc có thể phân tích dữ liệu thu thập được 

để tìm ra những phàn nàn hoặc khen ngợi phổ biến nhất, phân đoạn thông 



tin dựa trên bác sĩ hoặc phòng ban và các thông số khác để xác định các 

cơ hội cải thiện chăm sóc bệnh nhân. 

ii) Định lượng hiệu suất của bộ phận và nhân viên 

Phân tích tình cảm của bệnh nhân có thể định lượng cảm xúc và tình cảm 

của bệnh nhân để vẽ ra một bức tranh rõ ràng về hoạt động của cơ sở của 

bạn. Phân tích có thể phân loại nhận xét của bệnh nhân thành các danh 

mục cụ thể như quy trình, địa điểm và con người, sau đó ấn định cho họ 

các điểm số khác nhau để khám phá những gì bệnh nhân cảm nhận về các 

khía cạnh khác nhau của cơ sở của bạn. 

Ví dụ, tính năng Phân tích đám mây từ của RepuGen kiểm tra tần suất các 

từ được bệnh nhân sử dụng và chọn ra những từ được sử dụng nhiều 

nhất từ các nhận xét mà bệnh nhân để lại. Dưới đây là một số ví dụ về 

nhận xét mà bệnh nhân có thể để lại về kinh nghiệm của họ: 

• Chúng tôi đã đợi hàng giờ đồng hồ. (Tiêu cực) 

• Dịch vụ xuất sắc nhưng cần cải thiện về số giờ chờ đợi. (Trung tính) 

• Nhân viên hữu ích và quan tâm. Tôi đã được nhìn thấy trong vòng 

chưa đầy nửa giờ! (Tích cực) 

Các nhận xét có thể được đối chiếu dựa trên cường độ của chúng và để 

xác định các lĩnh vực mà một phương pháp chăm sóc sức khỏe đang hoạt 

động xuất sắc, có chỗ để cải thiện hay không. 

Lợi ích của phân tích cảm xúc đối với các doanh nghiệp chăm sóc 

sức khỏe 

Phân tích tình cảm cung cấp cái nhìn sâu sắc về hoạt động của một cơ sở 

chăm sóc sức khỏe. Việc phân tích đối chiếu các nhận xét có thể cung cấp 

một dấu hiệu rõ ràng về những gì bệnh nhân cần từ quá trình thực hành 



của bạn, cách nhân viên của bạn được đánh giá và các mối quan tâm khác 

có thể không rõ ràng đối với ban quản lý. 

Cách RepuGen sử dụng Học máy để Phân tích Cảm xúc 

RepuGen có thể giúp bạn hiểu bệnh nhân đang nghĩ gì và cảm thấy gì khi 

họ rời khỏi phòng tập của bạn. Phần mềm thu thập phản hồi của bệnh 

nhân trên nhiều địa điểm và nhà cung cấp, đồng thời sử dụng máy học để 

phân tích và ngoại suy dữ liệu thành các báo cáo và biểu đồ trực quan cho 

từng địa điểm và nhà cung cấp. 

Từ các báo cáo được tạo, bạn có thể thấy các xu hướng cho tình cảm và 

cường độ của chúng. Điều này sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng về các 

lĩnh vực cần cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân hoặc cung cấp dịch vụ. 

Sử dụng phân tích cảm xúc để cải thiện chăm sóc sức khỏe 

Các bác sĩ, cơ sở chăm sóc sức khỏe và trung tâm y tế có thể sử dụng 

phân tích cảm xúc để cải thiện chất lượng lâm sàng. Dữ liệu được thu thập 

bởi một phần mềm phân tích cảm xúc có thể giúp hiểu những khía cạnh 

mà bệnh nhân cần để có trải nghiệm tích cực tại các cơ sở y tế. 

Phân tích tâm lý cho phép tất cả mọi người trong lĩnh vực y tế có cơ hội 

hiểu được trải nghiệm bệnh nhân lý tưởng để tạo ra dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe tốt hơn và tăng doanh thu. 

Giới thiệu về RepuGen 

• RepuGen là gì? RepuGen là một phần mềm quản lý danh tiếng về 

chăm sóc sức khỏe. Nó hoạt động để cải thiện danh tiếng trực tuyến 

của bạn và xây dựng sự hài lòng của bệnh nhân. Cải thiện danh tiếng 

trực tuyến của bạn để phản ánh tốt hơn cách bệnh nhân thực sự cảm 



thấy về dịch vụ chăm sóc của bạn sẽ giúp bạn thu hút được nhiều 

bệnh nhân hơn và sẽ giúp bệnh nhân đưa ra quyết định sáng suốt khi 

lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. 

• RepuGen có tuân thủ HIPAA không? Có, RepuGen là một nền tảng 

tuân thủ HIPAA được chứng nhận, được sử dụng bởi hơn 1.300 bác 

sĩ để đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân và quản lý danh tiếng. 

• RepuGen sẽ giúp ích gì cho danh tiếng của tôi? RepuGen thực 

hiện một cuộc khảo sát cho bệnh nhân sau khi thăm khám, sau đó 

hướng bệnh nhân đến các trang web đánh giá để chia sẻ kinh nghiệm 

của họ. Vì chỉ những bệnh nhân không hài lòng mới có xu hướng viết 

đánh giá nếu không được yêu cầu, bạn sẽ củng cố danh tiếng trực 

tuyến của mình vì những đánh giá sẽ phản ánh sự hài lòng thực tế 

của bệnh nhân. 

• RepuGen hoạt động như thế nào? RepuGen thực hiện một cuộc 

khảo sát cho bệnh nhân ngay sau khi thăm khám, sau đó hướng bệnh 

nhân đến các trang web đánh giá để chia sẻ kinh nghiệm của họ. 

• Lợi ích của tôi từ RepuGen là gì? 

• Trong khi chúng tôi cung cấp cho tất cả bệnh nhân tùy chọn 

viết đánh giá trên các trang web đánh giá, những bệnh nhân 

không hài lòng cũng được khuyến khích để lại phản hồi cho 

việc thực hành theo thời gian thực trên nền tảng của chúng tôi, 

với lời hứa rằng văn phòng của bạn sẽ liên hệ với họ để giải 

quyết khiếu nại của họ. 

• Do đó, những bệnh nhân không hài lòng chia sẻ vấn đề của họ 

với bạn chứ không phải trên các trang web đánh giá, dẫn đến 

ít đánh giá kém hơn. 



• Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng hầu hết bệnh nhân 

đều hài lòng và chỉ cần nhắc nhở họ viết đánh giá sẽ dẫn đến 

các đánh giá tích cực mới thường xuyên. 

• Nhận xét của bệnh nhân giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm mạnh 

và điểm yếu của mình. 

• Nền tảng này ngay lập tức thông báo cho bạn về bất kỳ trải 

nghiệm bệnh nhân không hài lòng nào cho phép bệnh nhân 

phục hồi. Khách hàng của chúng tôi trải qua sự hồi phục của 

bệnh nhân hơn 80%. 

• Rõ ràng là củng cố danh tiếng trực tuyến của bạn. 

• Cuộc khảo sát hoạt động như thế nào? 

• Bản khảo sát sau khi thăm khám được gửi cho bệnh nhân qua 

tin nhắn và email. 

• Theo mặc định, họ đánh giá trải nghiệm trên thang điểm 0-10. 

• Nếu họ đánh giá 8, 9 hoặc 10 trong cuộc khảo sát, họ sẽ được 

chuyển đến các trang web đánh giá để chia sẻ kinh nghiệm 

trực tuyến của họ. 

• Nếu tỷ lệ bệnh nhân dưới 8, họ được yêu cầu chia sẻ phản hồi 

của họ trên nền tảng với lời hứa sẽ liên hệ từ văn phòng của 

bạn. Họ cũng nhìn thấy các liên kết đánh giá, nhưng rất ít 

người trong số họ viết đánh giá tiêu cực nếu họ được liên hệ 

trong thời gian đã hứa. 

• Bạn cần PII (thông tin nhận dạng của bệnh nhân) nào?Chúng tôi 

chỉ cần tên bệnh nhân, địa chỉ email, số điện thoại di động, nhà cung 

cấp và tên địa điểm. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ thông tin điều 

trị nào trong hệ thống của chúng tôi. 



Đăng ký 

• Tại sao bạn cần chi tiết liên hệ của tôi? Trong quá trình đăng 

ký, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp chi tiết liên hệ để có thể thiết 

lập tài khoản của bạn bằng cách sử dụng thông tin đó. Địa chỉ 

email bạn sử dụng sẽ xác định thông tin đăng nhập của bạn. 

• Tại sao bạn cần logo cơ sở của tôi? Mặc dù không bắt buộc 

phải có logo, nhưng logo được sử dụng trong cuộc khảo sát gửi 

đến bệnh nhân. Điều này mang lại cho họ sự đảm bảo rằng cuộc 

khảo sát đến từ thực tiễn của bạn. Nếu bạn không có logo, đừng 

lo lắng, khảo sát sẽ vẫn hoạt động nếu không có nó. 

• "Email nơi các cuộc khảo sát đến từ" là gì? Đối với trường 

này, bạn sẽ cần một địa chỉ email mà bạn muốn gửi các bản khảo 

sát qua email RepuGen của mình. Để nâng cao danh tiếng trực 

tuyến của bạn, RepuGen gửi một cuộc khảo sát qua email cho 

bệnh nhân của bạn để thúc đẩy bệnh nhân đến các trang web 

đánh giá trực tuyến của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo địa 

chỉ email "không trả lời" để bệnh nhân không cố liên lạc với bạn 

theo địa chỉ đó. 

• "Survey For" có nghĩa là gì? RepuGen gửi khảo sát sau khi 

thăm khám cho bệnh nhân để tìm hiểu xem họ có hài lòng với trải 

nghiệm của mình hay không. Khi một bệnh nhân có trải nghiệm 

tích cực, chúng tôi sẽ hướng họ đến một khu vực mà họ có thể để 

lại đánh giá về địa điểm thực hành của bạn, nhà cung cấp hoặc cả 

hai. Khi trả lời trường "Khảo sát Đối với", bạn thiết lập xem bạn 

muốn tích lũy các bài đánh giá cho các vị trí, nhà cung cấp của 

mình hay cả hai. 



Thiết lập 

• Tại sao bạn cần thông tin vị trí của tôi? RepuGen tích lũy các 

bài đánh giá cho các vị trí, nhà cung cấp của bạn hoặc cả hai. Để 

dễ dàng phân tích dữ liệu trong trang tổng quan RepuGen của 

bạn, chúng tôi yêu cầu tên các vị trí của bạn và các nhà cung cấp 

được liên kết với chúng, nếu cần. 

• "Tên viết tắt của Vị trí" là gì? Tên viết tắt của vị trí là phiên bản 

viết tắt của tên vị trí của bạn, nếu có. Điều này có thể giúp đơn 

giản hóa tài khoản của bạn bằng cách giữ cho tên vị trí của bạn 

ngắn gọn và đơn giản. 

• Tại sao bạn cần một "người nhận thông báo qua email"? 

RepuGen gửi thông báo tự động qua email để cập nhật cho bạn 

những phản hồi tiêu cực từ bệnh nhân và các đánh giá trực 

tuyến. Nói chung, người nhận cho mỗi địa điểm là người quản lý 

thực hành tương ứng, để họ có thể liên hệ với bất kỳ bệnh nhân 

nào để giải quyết mọi phản hồi tiêu cực. 

• "Liên kết đánh giá" là gì và tại sao tôi cần thêm liên kết này? 

Liên kết đánh giá là các liên kết URL đến danh sách đánh giá thực 

hành của bạn. Ví dụ: bạn có thể có danh sách đánh giá trên 

Google, Facebook, HealthGrades, v.v. Cần có ít nhất một liên kết 

để bạn có thể bắt đầu tích lũy đánh giá trên trang đánh giá 

đó. Chúng tôi đưa các liên kết đến các trang này vào bản khảo sát 

RepuGen của bạn. 

• Làm cách nào để thêm các liên kết đánh giá của tôi? Để thêm 

liên kết đánh giá của bạn, hãy dán liên kết URL vào trang web 

đánh giá thực hành của bạn hoặc nhà cung cấp. Ví dụ: nếu bạn 

đang cố gắng thêm trang Facebook của cơ sở thực hành của 



mình, hãy Google đặt tên cho cơ sở thực hành của bạn theo sau 

là "Facebook"> Nhấp vào trang Facebook của phương pháp thực 

hành của bạn> Sao chép URL> dán vào biểu mẫu thiết lập trong 

trường "Facebook". 

• Tôi có thể quay lại trang thiết lập của mình sau không? Có, 

bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bất kỳ lúc nào và 

truy cập trang thiết lập của mình bằng cách điều hướng đến Chào 

mừng (ở góc trên cùng bên phải)> Vị trí> Tại đây, bạn có thể thêm 

vị trí, chỉnh sửa và xóa vị trí. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa cài 

đặt Nhà cung cấp của mình bằng cách điều hướng đến "Nhà cung 

cấp" ngay bên dưới trường "Vị trí". 

Nền tảng RepuGen 

• "Vụ nổ lịch sử" là gì ("Historical Blast")? Một vụ nổ lịch sử đang gửi 

một cuộc khảo sát RepuGen cho các bệnh nhân trong quá 

khứ. Gửi tin đồn lịch sử một lần cho tất cả bệnh nhân trong quá 

khứ là một cách hiệu quả để nhận được đánh giá tích cực cho 

doanh nghiệp của bạn. 

• Làm cách nào để gửi "Vụ nổ lịch sử"? Gửi tin đồn lịch sử cũng 

giống như quá trình tải lên hàng loạt bệnh nhân, điểm khác biệt 

duy nhất là bạn phải biên dịch tệp bảng tính .csv với các bệnh 

nhân trong quá khứ của bạn, thay vì những bệnh nhân hiện tại 

của bạn. Sau khi bạn tải bảng tính lên thành công, các cuộc khảo 

sát RepuGen sẽ tự động được gửi đến những bệnh nhân đó theo 

Cài đặt Bộ lập lịch của bạn. Xem video này để tìm hiểu thêm: 

• Làm cách nào để tải lên bệnh nhân? Có hai tùy chọn chính để 

tải lên bệnh nhân với RepuGen. Để tải bệnh nhân lên theo cách 



thủ công, hãy điều hướng đến Bệnh nhân> Tải lên bệnh nhân> 

Tải lên tệp HOẶC Thêm theo cách thủ công. Với các tùy chọn 

này, bạn có thể tải lên hàng loạt bảng tính .csv về thông tin liên hệ 

của bệnh nhân hoặc bạn có thể thêm từng bệnh nhân một khi họ 

đến văn phòng. Tùy chọn thứ hai là tự động hóa quá trình tải lên 

bằng cách tích hợp RepuGen với EMR / EHR của bạn. 

• Tôi nên tải bệnh nhân lên bao lâu một lần? Chúng tôi khuyên 

bạn nên tải lên thông tin bệnh nhân hàng ngày hoặc thường 

xuyên nhất có thể. Bạn càng thường xuyên tải bệnh nhân lên để 

gửi các cuộc khảo sát RepuGen, thì cơ hội cải thiện đánh giá của 

bạn càng cao. Hãy nhớ rằng nếu bạn tích hợp RepuGen với EMR 

của mình, bạn không phải tải lên bệnh nhân vì quá trình này hoàn 

toàn tự động. 

• RepuScore là gì? Điểm RepuScore là điểm đánh giá trung bình 

của bạn trong cuộc khảo sát RepuGen. Theo mặc định, 

RepuScore nằm trong thang điểm 10. 

• Chuyển đổi khảo sát là gì? Chuyển đổi khảo sát là tỷ lệ phần 

trăm bệnh nhân đã tham gia khảo sát RepuGen của bạn. 

• Làm thế nào để bệnh nhân gửi khảo sát RepuGen? Bệnh nhân 

được gửi bản khảo sát RepuGen bằng cách tải lên thông tin liên 

hệ của họ theo cách thủ công hoặc thông qua tích hợp. Sau khi 

chúng tôi có thông tin liên hệ của họ, các cuộc khảo sát RepuGen 

sẽ tự động được gửi đi dựa trên Cài đặt Trình lập lịch của 

bạn. Theo mặc định, bệnh nhân sẽ được gửi một tin nhắn văn bản 

trước và sau đó là một email tiếp theo sau đó 24 giờ, nếu họ 

không trả lời khảo sát bằng văn bản. Để điều chỉnh cài đặt bộ lập 

lịch của bạn, hãy đi tới Cài đặt> Khác> Cài đặt bộ lập lịch. 



• Làm cách nào để thay đổi cài đặt bộ lập lịch của tôi? Để điều 

chỉnh cài đặt bộ lập lịch của bạn, hãy đi tới Cài đặt> Khác> Cài đặt 

bộ lập lịch. 

• Làm cách nào để thay đổi nội dung khảo sát của tôi? Bạn có 

thể điều chỉnh nội dung khảo sát của mình bằng cách đi tới Cài 

đặt> Tùy chọn liên lạc> Cài đặt email / Cài đặt văn bản. 

• Làm cách nào để thay đổi người nhận thông báo? Để điều 

chỉnh tùy chọn thông báo của mình, bạn có thể đi tới Cài đặt> 

Thông báo qua email> Thông báo phản hồi / Xem lại thông 

báo. Bạn có thể điều chỉnh người nhận thông báo nội bộ bằng tab 

"Thông báo phản hồi" và bạn có thể điều chỉnh thông báo đánh 

giá trực tuyến của mình trong tab "Thông báo đánh giá". 

• Làm cách nào để thêm hoặc xóa nhà cung cấp? Để thêm hoặc 

xóa nhà cung cấp, hãy liên hệ với đại diện RepuGen của bạn 

hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@repugen.com . 

• Làm cách nào để thêm địa điểm? Để thêm hoặc xóa một vị trí, 

hãy liên hệ với đại diện RepuGen của bạn hoặc gửi email cho 

chúng tôi theo địa chỉ info@repugen.com . 

• RepuGen chạy trên nền tảng nào? RepuGen là một phần mềm 

quản lý đánh giá và chăm sóc sức khỏe nổi tiếng dựa trên web và 

nó có thể chạy trên bất kỳ trình duyệt nào chạy trên Windows, 

Linux hoặc Mac OS. Chúng tôi cũng đã ra mắt các ứng dụng di 

động của mình cho cả Android và iOS để giúp khách hàng của 

chúng tôi quản lý các bài đánh giá khi đang di chuyển. 

• Làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu của tôi? Truy 

cập https://www.repugen.com/recover-password và nhập địa chỉ 

email của bạn. Bạn sẽ nhận được mật khẩu trực tiếp trong Hộp 

mailto:info@repugen.com
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https://www.repugen.com/recover-password


thư đến của mình ngay lập tức. Đảm bảo kiểm tra thư mục thư rác 

của bạn trong trường hợp bạn không nhận được nó. 

• RepuGen có thể giúp tôi theo dõi các bài đánh giá trên những 

trang web nào? RepuGen có thể theo dõi đánh giá của bệnh 

nhân từ 45 trang web đánh giá trực tuyến bao gồm 

• Google 

• ZocDoc 

• HealthGrades 

• RateMD 

• RealSelf 

• Vitals 

• Rateadentist 

• Facebook và hơn thế nữa 

Bảo vệ 

• RepuGen làm cách nào để bảo mật cơ sở dữ liệu của mình 

khỏi bị nhiễm vi-rút thông qua dữ liệu được tải lên? Chúng tôi 

có quy trình xác thực để kiểm tra loại tệp, vì không có phạm vi nào 

để tệp csv có dữ liệu bị nhiễm. Ngoài ra, chúng tôi đang xác thực 

từng hàng dữ liệu trước khi tải lên cơ sở dữ liệu của chúng 

tôi. Nếu nó không ở định dạng quy định, chúng tôi sẽ không cập 

nhật nó vào cơ sở dữ liệu. Với cách này chúng ta có 2 cách kiểm 

tra. Chúng tôi cũng chạy quét chống vi-rút trên một tệp đã tải lên 

trước 2 quá trình trên. 

• Trang web của bạn có tuân thủ HIPAA không? Có, RepuGen 

tuân thủ HIPAA và nhân viên của chúng tôi đã hiểu rõ về các quy 

định của HIPAA. Thỏa thuận liên kết kinh doanh tiêu chuẩn của 



chúng tôi được bao gồm trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi, 

giúp đảm bảo tuân thủ HIPAA. 

• Bạn sẽ sử dụng dữ liệu của tôi để quảng cáo hay bán nó cho 

các bên thứ ba? RepuGen tôn trọng quyền riêng tư của bạn, 

cũng như phản hồi của bệnh nhân. Hãy yên tâm, RepuGen không 

chia sẻ BẤT KỲ thông tin nào với bên thứ ba. 

• Tôi cần biết thêm về việc bảo vệ quyền riêng tư của mình trên 

RepuGen.com. Tôi nên đi đâu? Bạn có thể tìm hiểu thêm về 

cách bảo vệ quyền riêng tư của mình trên RepuGen 

từ trang chính sách Quyền riêng tư và Bảo mật của chúng tôi.  

Tiếp xúc 

• Tôi không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của tôi ở 

đây. Làm thế nào tôi có thể tiếp cận với bạn? Bạn có thể liên 

hệ với chúng tôi 24/7 bằng bất kỳ tùy chọn nào sau đây: 

• Điền vào biểu mẫu trên Trang Liên hệ với Chúng tôi 

• Viết tin nhắn cho chúng tôi bằng cách sử dụng tùy chọn 

trò chuyện ở góc dưới cùng bên phải của trang web của 

chúng tôi. 

Câu hỏi thêm 

• RepuGen có thể tích hợp với EMR / EHR của tôi không? 

RepuGen có khả năng tích hợp với hầu hết các hệ thống, nhưng 

điều này có thể yêu cầu bạn nâng cấp gói RepuGen của mình. 

• Bệnh nhân có thể từ chối liên lạc từ RepuGen không? 

Đúng. Vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi tại info@repugen.com 

https://www.repugen.com/security-policy
https://www.repugen.com/privacy-statement
https://www.repugen.com/privacy-statement
https://www.repugen.com/contact-us
mailto:info@repugen.com


• và xóa chúng khỏi liên lạc của bạn. Bệnh nhân cũng có thể "hủy 

đăng ký" nhận bất kỳ liên lạc nào của RepuGen trong các tin nhắn 

mà họ nhận được. 

• Bạn khác biệt như thế nào với các phần mềm quản lý danh 

tiếng trực tuyến khác? Chúng tôi có sẵn một hệ thống tự động 

và thực hiện những việc sau: 

• Tăng danh tiếng và sự hiện diện trực tuyến 

• Quản lý danh tiếng bằng cách tăng cường trách nhiệm và 

tính minh bạch đối với dịch vụ tổng thể do người chăm sóc 

cung cấp, do đó cho phép cải tiến dịch vụ liên tục và kết 

quả là khiến bệnh nhân hài lòng hơn với trải nghiệm của họ 

• Giúp bạn cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân bằng cách 

nhận phản hồi của bệnh nhân trong thời gian thực 

• Cung cấp một nền tảng có thể tùy chỉnh mà bạn có thể tự 

tạo, với các công cụ và khả năng báo cáo độc đáo chưa 

từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác 

• Chuyên về chăm sóc sức khỏe, với các công cụ tuân thủ 

HIPAA và một máy chủ riêng được bảo mật 

• Cuối cùng, khuyến khích bệnh nhân chia sẻ kinh nghiệm 

và đánh giá của họ về bạn, điều này có thể giúp bạn cải 

thiện hoạt động của mình 


