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TÓM TẮT KÉT QUẢ TỤ KIẺM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỒNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG s o  VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%

3. TỒNG SỐ ĐIẾM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 320 (Có hệ số: 346)

4. ĐIẾM TRUNG BỈNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.07 

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

KÉT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SÓ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 0 11 48 19 78
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 0.00 14.10 61.54 24.36 78 ư r

Ngàỵ. Cầ.thảng.. QL ..năm J!0>2O

NGƯỜI ĐIÈN THÔNG TIN 
(kv tên)

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
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BÁO CÁO T ự  KIẾM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
NĂM 2020

I. KẾT QUẢ T ự  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHÁT LƯỢNG

Mã
sổ Chỉ tiêu

Bệnh viện tự 
đánh giá NĂM 

2020

Đoàn KT đánh 
giá NẢM 2020

Chi
tiết

A PHÀN A. HƯỚNG ĐÉN NGƯỜI BỆNH (19)
AI A l. Chi dẫn, đón tiếp, hướng dần, cấp cứu người bệnh (6)
A l.l Người bệnh được chi dần rõ ràng, đón tiếp và hướng dần cụ thể 5 0

A 1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được 
vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật 4 0

A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự 
hài lòng người bệnh 4 0

A 1.4 Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời 5 0

A 1.5 Người bệnh được làm các thù tục, khám bệnh, thanh toán... theo 
đúng thứ tự bào đảm tính công bằng và mức ưu tiên 4 0

A1.6 Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chấn 
đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện 3 0

A2 A2. Điều kiện cơ sờ vật chất phục vụ người bệnh (5)
A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường 5 0

A2.2 Người bệnh được sừ dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các 
phương tiện

4 0

A2.3
Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đù, sạch SC, 
chất lượng tốt 5 0

A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng 
cao thể trạng và tâm lý

4 0

A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương 
tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện 4 0

A3 A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

A3.1
Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp

5 0

A3.2 Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, 
ngăn nắp

5 0

A4 A4. Quyền và lợi ích cùa người bệnh (6)

A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình 
điều trị

4 0

A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân 4 0

A4.3
Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh 
bạch, chính xác

4 0

A4.4 Người bệnh được hướng lợi từ chủ trương xà hội hóa y tế 0 0

A4.5
Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được 
bệnh viện tiếp nhận, phàn hôi, giải quyêt kịp thời

4 0

A4.6
Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh 
và tiến hành các biện pháp can thiệp

5 0

B
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGƯÒN NHÂN Lực BỆNH VIỆN 
(14)

BI B l. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)
B l.l Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện 4 0

B1.2 Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện 4 0

B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện 4 0

B2 B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)
B2.1 Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 4 0

B2.2 Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức 4 0

B2.3
Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân 
lực

4 0

B3 B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)



Mã
A

SO
Chỉ tiêu

Bệnh viện tự 
đánh giá NĂM  

2020

Đoàn KT đánh 
giá NĂM 2020

Chi
tiết

B3.1 Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ cùa nhân viên y
tế 5 0

B3.2 Bào đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình 
độ chuyên môn cho nhân viên y tế 5 0

B3.3 Sức khóe, đời sống tinh thần cùa nhân viên y tế được quan tâm 
và cải thiện 3 0

B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế 4 0
B4 B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

B4.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện 
và công bô công khai 5 0

B4.2 Triển khai văn bản của các cấp quản lý 4 0
B4.3 Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện 3 0
B4.4 Bồi dường, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận 4 0
c PHÂN c . HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)
Cl C l . An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)
C l.l Bảo dảm an ninh, trật tự bệnh viện 5 0
C1.2 Bảo dàm an toàn điện và phòng chống cháy nổ 5 0
C2 C2. Quán lý hô sơ bệnh án (2)
C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học 4 0
C2.2 Hồ sơ bộnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học 3 0
C3 C3. ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)
C3.1 Quàn lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế 3 0

C3.2 Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý và hoạt động chuycn môn 3 0

C4 C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)
C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuản 4 0

C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình 
kiểm soát nhiễm khuấn trong bệnh viện 5 0

C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thù rừa tay 5 0

C4.4 Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuấn trong 
bệnh viện 4 0

C4.5 Chất thải rắn bệnh viện được quàn lý chặt chẽ, xử lý an toàn và 
tuân thủ theo đúng quy định 4 0

C4.6 Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và 
tuân thù theo đúng quy định 4 0

C5 C5. Năng lực thực hiện kỳ thuật chuycn môn (5) (điểm x2)
C5.1 Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật 4 0

C5.2 Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương 
pháp mới 4 0

C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỳ thuật khám bệnh, chừa 
bệnh và triên khai các biện pháp giám sát chất lượng 4 0

C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 5 0

C5.5 Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và 
giám sát việc thực hiện 3 0

C6 C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)

C6.1 Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu 
quả 3 0

C6.2
Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và 
chăm sóc, giáo dục sức khóe phù hợp với bệnh đang được điều 
trị

4 0

C6.3 Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều 
trị tại bệnh viện 4 0

C l C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

C7.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh 
dường và tiết chế trong bệnh viện 3 0

C l.2 Bệnh viện báo đám cơ sờ vật chất để thực hiện công tác dinh 
dường và tiết chế trong bệnh viện 4 0
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C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong 
thời gian nằm viện 4 0

C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế dộ ăn phù hợp với 
bệnh lý 4 0

C7.5 Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với 
bệnh lý trong thời gian nằm viện 3 0

C8 C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

C8.1 Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa 
sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh 4 0

C8.2 Bảo đàm chất lượng các xét nghiệm 4 0
C9 C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)
C9.1 Bệnh viện thiết lập hộ thống tố chức hoạt động dược 5 0
C9.2 Bảo đảm cơ sờ vật chất khoa Dược 4 0

C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, báo đảm 
chất lượng 4 0

C9.4 Sừ dụng thuốc an toàn, họp lý 4 0

C9.5 Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại cùa thuốc 
(ADR) kịp thời, đầy đù và có chất lượng 5 0

C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quà 4 0
CIO CIO. Nghicn cứu khoa học (2)
C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 4 0

CIO.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh 
viện và các giải pháp nâng cao chât lượng khám, chữa bệnh 4 0

D PHÀN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHÁT LƯỢNG (11)
D1 D l. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)
D l.l Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện 5 0

D1.2 Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh 
viện 4 0

D1.3 Xây dựng văn hóa chất lượng 4 0
D2 D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)

D2.1 Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người 
bệnh 4 0

D2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành 
các giải pháp khắc phục 4 0

D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đế giảm thiểu các sự cố y 
khoa

4 0

D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 4 0
D2.5 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã 5 0
D3 D3. Đánh giá, đo lường, họp tác và cải tiến chất lượng (3)

D3.1
Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng 
bệnh viện 3 0

D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chat lượng bệnh viện 4 0

D3.3
Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển 
khai, báo cáo hoạt động quản lý chât lượng bệnh viện

4 0

E PHÀN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THỪ CHUYÊN KHOA

El E l. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa 
có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

E l.l
Bệnh viện thiết lập hệ thống tồ chức chăm sóc sản khoa và SƯ  

sinh
0 0

E l.2
Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh 
sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

0 0

E1.3
Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con 
bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tê và UNICEF

0 0

E2.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa 0 0
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II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KÉT QUÀ CHUNG CHIA THEO MÚC Mức
1

Mức
2

Mức
3

Mức
4

Mức
5

Điểm
TB

SỐ
TC
áp
dụng

PHÀN A. HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) 0 0 1 10 7 4.33 18
A l. Chi dẫn, đón tiếp, hướng dần, cấp cứu người bệnh (6) 0 0 1 3 2 4.17 6
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) 0 0 0 3 2 4.40 5
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) 0 0 0 0 2 5.00 2
A4. Quyền và lợi ích cùa người bệnh (6) 0 0 0 4 1 4.20 5
PHÀN B. PHÁT TRIẾN NGUỒN NHÂN L ự c  BỆNH VIỆN (14) 0 0 2 9 3 4.07 14
B I. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) 0 0 0 3 0 4.00 3
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) 0 0 0 3 0 4.00 3
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) 0 0 1 1 2 4.25 4
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) 0 0 1 2 1 4.00 4
PHÀN c . HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) 0 0 7 21 7 4.00 35
C l. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) 0 0 0 0 2 5.00 2
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) 0 0 1 1 0 3.50 2
C3. ửng  dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) 0 0 2 0 0 3.00 2
C4. Phòng ngừa và kicm soát nhiễm khuẩn (6) 0 0 0 4 2 4.33 6
C5. Năng lực thực hiện kỳ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) 0 0 1 3 1 4.00 5
C6. Hoạt động điều dường và chăm sóc người bệnh (3) 0 0 1 2 0 3.67 3
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) 0 0 2 3 0 3.60 5
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) 0 0 0 2 0 4.00 2
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) 0 0 0 4 2 4.33 6
CIO. Nghiên cứu khoa học (2) 0 0 0 2 0 4.00 2
PHÀN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TI ÉN CHÁT LƯỢNG (11) 0 0 1 8 2 4.09 11
D l. Thiết lập hộ thống và cải tiến chất lượng (3) 0 0 0 2 1 4.33 3
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) 0 0 0 4 1 4.20 5
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cài tiến chất lượng (3) 0 0 1 2 0 3.67 3
PHÀN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA 0 0 0 0 0 0
E l. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có 
khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) 0 0 0 0 0 0

G Q
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III. TÓM TẢT CỒNG VIỆC T ự  KIÈM TRA BỆNH VIỆN

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí. Tỷ lệ áp dụng so với 83 tiêu chí: 94 phần trăm. Tổng số 
diêm của các tiêu chí áp dụng: 320 điểm. Trung bình chung của các tiêu chí: 4.07 Kct qua chung chia theo mức :Mức 
l : 0 tiêu chí(0 phần trăm ); Mức 2: 0 tiêu chí (0 phàn trăm ); Mức 3:11 tiêu chí (14 10 phần trăm ); Mức 4: 48 tiêu chí 
(61.54 phần trăm ); Mức 5: 19 tiêu chí (24.36 phần trăm)

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHÁT LƯỢNG BỆNH VIỆN

• a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)
HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI BÊNH (19)

TIÊU CHÍ CHUYỂN KHOA (4)

CẢI TIẾN CHÁT LƯỢNG (3)

PHÁT TRIỂN NHẢN Lực (14)

HOAT ĐỔNG CHUYÊN MÔN (33.

b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ AI đến A4)
A1. Chì dln-đón tiếp-hướng dẫn-cấp cũu người bệnh (6)

A4 Quyền vả lợi ích 
cùa người bệnh (6)

ị A2 Điểu kiện cơ sờ vật chất 
phục vu người bệnh (5)

A3. Môi trường chăm sỏc người bệnh (2)

c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ BI đến B4)
B1 Số lương vả cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

B4 Lành đạo bệnh viện (4) 7 82 Chắt lượng nguồn nhân lực (3)

B3. Chế độ đài ngô và điều kiên, môi trường lồm việc (4)

d. Biểu đồ riêng cho phần c (từ C1 đến CIO)
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

C10 Nghiên cứu khoa học (2) 

C9 Quàn lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

C8 Chất lượng xét nghiệm (2)

C2 Quản lý hồ SO' bệnh én (2)

C3 ứng dung công nghệ thông tin (2)

C4 Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

C7. Nâng lực thực hiên 
chăm sóc dinh dường và tiết chế (5)

C6 Hoạt động điểu dưỡng và chàm sóc người bênh (5)

C5 Năng lưc thực hiẻn 
kỹ thuật chuyển môn (6)
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• e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ DI đến D3)
D1 Thiêt lập hệ thông vả xây dựng, triên khai 

kể hoạch cải ti4n chất lượng (3)

D3. Đánh giá, đọ lường, hợp tác 
vả cài tiển chất lượng (4)

D2 Phòng ngừa các sai sót. sự cố 
và cách khắc phục (2)



V. TỤ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ư u  ĐIẺM CHẨT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Là bệnh viện chuyên khoa tim mạch đầu ngành với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt 
động chăm sóc và đicu trị”, bệnh viện đã tiến hành nhiều hoạt động cải tiễn và nâng cao chất lượng bệnh viện 
dưới sự chi đạo của Hội đông QLCL. Trong năm 2020, bệnh viện có 9 hoạt động cải tiến chất lượng nổi bật 
sau:
1. Từng bước cải tiến quy trình khám bệnh chừa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh
2. Trang thiết bị, điều kiện cơ sờ vật chất đáp ứng tốt yêu cầu khám và chăm sóc người bệnh. Môi trưòng, cảnh 
quan xanh, sạch, đẹp ngày càng được nâng cao: BV khánh thành khu B mới với cơ sờ khang trang, sạch đẹp 
thoáng mát phục vụ cho người bệnh ngoại trú và nội trú.
3. Nghicn cứu và triển khai áp dụng nhiều kỹ thuật mới, phương pháp mới trong chẩn đoán và điều trị.
4. Xây dựng và cập nhật phác đồ điều trị hcàng năm nhằm cụ thể hóa các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ 
Y tê ban hành (hoặc khi chưa có hướng dần của Bộ Y tế) nhăm chuẩn hóa chuyên môn, hạn chế sự sai khác 
trong quá trình chi định cận lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc cho người bệnh.
5. Áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa đé giảm thiểu các sự cố y khọa. Thực hiện kiêm tra định kỳ thường 
xuyên hoặc đột xuât việc tuân thủ quy trình kỹ thuật theo các bảng kiêm đà xây dựng. Kèt qua đánh giá chât 
lượng mức độ an toàn phẫu thuật của bệnh viện năm 2019 và 2020 là mức 5, đảm bào mức an toàn phẫu thuật 
cao.
6. Nhiều nghiên cứu khoa học đã mang lại những lợi ích to lớn cho hoạt động chuyên môn và quản lý, nâng cao 
chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh.
7. Thực hiện đánh giá và giám sát tình hình nhiễm khuẩn thường xuyên đã giúp bệnh viện xác dịnh được thực 
trạng, tiến hành các hoạt động can thiệp và giám lây nhiễm cho nhân viên y tê và người bệnh. Kết quả kiểm tra 
đánh giá việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện theo Bộ Tiêu chí Bộnh viện an toàn 
phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Bộ Y tế và “Khuyến cáo triển khai 
các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện đế bệnh viện không trờ thành nơi lây nhiễm COVID-19 trong 
giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trờ lại (Phicn bản 3.1) của Sờ Y tế TP. Hồ Chí Minh bệnh viện đã đạt 
được số điềm cao, ờ mức “bệnh viện an toàn”.
8. Thực hiện đúng quy trình chuẩn cho các hoạt động chuyên môn dược. Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế tiêu 
hao đầy đù, kịp thời và chất lượng giúp đáp ứng nhu cầu điều trị, bào đảm chất lượng khám, chừa bệnh, không 
đề người bệnh phải tự mua thuốc và hạn chế phát sinh tiêu cực.
9. Đưa căng-tin vào hoạt động phục vụ ăn uống cho người bệnh, người nhà ngưòi bệnh và nhân viên bệnh viện. 
Việc đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng được chính xác, chặt chẽ giúp tăng hiệu qua sir dụng thuốc, hóa 
chất cho người bệnh và góp phân nâng cao chất lượng điều trị.

VI. T ự  ĐÁNH GIÁ VÈ CÁC NHƯỢC ĐIÈM, VÁN ĐỀ TÒN TẠI

Mặc dù có nhiều nổ lực cải tiến chất lượng bệnh viện và đà đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong nàm 2020, 
tuy nhicn bệnh viện vẫn còn không ít các điểm tồn tại cần cải tiến, khắc phục:
1. CNTT đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu phục vụ quan lý công tác khám chừa bệnh. 
Do đó BV cần được đầu tư nhiều hơn nữa để có thể quản lý tốt cơ sở dừ liệu, thông tin y tế cùng như trong hoạt 
động chuyên môn, đặc biệt công tác triển khai bệnh án điện tử, kết xuất các dữ liệu phục vụ còng tác thòng kê, 
bao cáo, NCKH và quản lý BHYT.
2. Chưa đa dạng hoá các hình thức đăng ký khám chừa bệnh ngoại trú và trá lời kêt quả cận lâm sàng
3. Cấu trúc các quầy thu ngân, quầy dược và cổng bệnh viện không được kết nôi thuận lợi với khoa Khám 
bệnh.
4. Trang thông tin điện tử của bệnh viện hoạt động chưa hiệu quà
5. Tình trạng quá tài ờ khoa cấp cứu vẫn chưa được khắc phục

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ Ưu TIÊN CẢI TIÊN CHÁT LƯỢNG

Trong những những năm tới bệnh viện có 3 vấn đồ lớn cần ưu tiên cải tiến
1. Tăng cường đầu tư mạnh mẽ CNTT: ứng dụng phần mồm quản lý bệnh viện, bệnh án điện từ, y tế từ xa, đa 
dạng hình thức đăng ký khám bệnh, thẻ điện từ thanh toán viện phí... Tăng cường ứng dụng CNTT giúp quá 
trình quản lý bệnh viện được minh bạch hóa, giảm thú tục hành chính, giảm thời gian khám, chữa bệnh, chờ 
khám, chờ mua thuốc, làm thủ tục xuât viện... hiệu quả công việc cao hơn, người dân hài lòng hơn.
2. Tái thiết và mở rộng bệnh viện dựa trên kế hoạch tổng thể đé cải thiện kết nối hiệu qua và tích họp giữa cung 
cấp dịch vụ ngoại trú, nội trú. Thiêt kê và xây dựng các lối đi chuyên dùng để ngăn ngừa lây nhiêm chéo trong 
bệnh viện. Bố trí hợp lý các phòng chức năng, rút ngăn khoảng cách, thông suốt, dè quản lý,chia sè nguôn lực y 
tế thuận lợi và hiệu quả.
3. Nâng cấp website bệnh viện: nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và cập nhật bảng tin định kỳ nhăm 
cung cap thông tin thiết thực cho người bệnh.
4. Triển khai phòng khám Du lịch y tê tại vị trí Khoa Điêu trị ngoại A cũ

VIII. GIẢI PHÁP, L ộ  TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHÁT LU* *ỢNG

Trong năm 2021 bệnh viện cần thực hiện xong các giài pháp sau:
• Triển khai đưa vào hoạt động website mới của bệnh viện, đảm bào nội dung, hình thức và cập nhật thông tin 
thiết thực cho người bệnh.
• Cải tạo Khoa Khám bệnh cũ đê bô trí lại các phòng chức năng
• Triển khai đa dạng các hình thức đăng kỷ khám bệnh, hệ thống công nghệ thông tin tự động tính toán thời 
gian trung bình cùa một lượt khám bệnh.
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• Xây dựng đề án phòng khám Du lịch y tế
• Đưa ra giải pháp trước mắt và xây đựng kế hoạch lâu dài giảm tài Khoa cấp cứu

IX. KẾT LUẬN, CAM KÉT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
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