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BÁO CÁO T ự  KIẾM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
BỆNH VIỆN NĂM 2021

I. KÉT QUẢ TỤ KIÉM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHAT LƯỢNG

Mã
A

SO
Chỉ tiêu

Bệnh viện tự 
đánh giá 

NẢM 2021

Đoàn KT 
đánh giá 

NĂM 2021

Chi
tiết

A PI IAN A. HƯỚNG DÉN NGƯỜI BỆNH 
(19)

AI A I. Chi dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu 
người bệnh (6)

A l.l Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiêp 
và hướng dẫn cụ thể 5 0

AI .2
Người bệnh được chờ đợi trong phòng đẩy 
du tiện nghi và dược vận chuyến phù hợp với 
tình trạng bệnh tật

4 0

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

AI .4 Bệnh viện báo đảm các điêu kiện câp cứu 
người bệnh kịp thời 5 0

AI .5
Người bệnh dược làm các thu tục, khám 
bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm 
tính công bằng và mức ưu tiên

4 0

AI .6
Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm 
xét nghiệm, chân doán hình ánh, thăm dò 
chức năng theo trình tự thuận tiện

3 0

A2 A2. Điều kiện cơ sớ vật chất phục vụ người 
bệnh (5)

A2.1 Người bệnh điều trị nội trú dược nằm một 
người một giường 5 0

A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh 
sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện 4 0

A2.3 Người bệnh dược cung cấp vật dụng cá nhân 
dầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt 5 0

A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo 
đảm sức khỏe, nâng cao thê 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. Mỏi trường chăm sóc người bệnh (2)

A3.1 Người bệnh được điều trị trong môi trường, 
cảnh quan xanh, sạch, đẹp 5 0



Mã
so Chỉ tiêu

Bệnh viện tụ 
đánh giá 

NÃM 2021

Đoàn KT 
đánh giá 

NĂM 2021

Chi
tiết

A3.2 Người bệnh được khám và điều trị trong 
khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp 5 0

A4 A4. Ọuyền và lợi ích của 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 hưởng lợi từ chủ trương xã 
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, 
phản hồi, giải quyết kịp thời

4 0

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

4 0

B PHẦN B. PHÁT TRIÉN NGUỒN NHÂN 
LỰC BỆNH VIỆN (14)

BI B I. Số lương 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
Báo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân 
lực bệnh viện

5 0

B1.3
Báo đảm cơ cấu chức danh nghê nghiệp của 
nhân lực bệnh viện

4 0

B2 B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

B2.1 Nhân viên y tế được dào tạo và phát triên 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)

B3.1
Báo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi 
ngộ của nhân viên y tê

4 0

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

5 0



Mã
Aso Chỉ tiêu

Bệnh viện tự 
đánh giá 

NẢM 2021

Doàn KT 
đánh giá 

NĂM 2021

Chi
tiết

B3.3 Sức khỏe, đời sống tinh thần của 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

5 0

B4 B4. Lãnh dạo bệnh viện (4)

B4.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược 
phát triển bệnh viện và công bố công khai 4 0

B4.2 Triển khai văn bản của các cấp quản lý 3 0 '

B4.3 Báo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý 
bệnh viện 3 0

B4.4 Bồi dưỡng, phát triên đội ngũ lãnh đạo và 
quản lý kế cận

5 0

c
PHẢN c .  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 
(35)

Cl c  1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nô (2)
C l.l Bảo dám an ninh, trật tự bệnh viện 5 0

C l.2 Bảo đảm an toàn diện và phòng chống cháy 
nổ 4 0

C2 C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

C2.1 I lồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, 
khoa học

4 0

C2.2 IIÒ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy 
dủ, khoa học 4 0

C3 C3. ứng  dưng công nghê thông tin (2) (diêm 
x2)

C3.1 Quản 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 dộng chuyên 
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 khuẩn 4 0

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

4 0

C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ 
rửa tay 4 0

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



Mà
A

SO
Chi ticu

Bệnh viện tự 
đánh giá 

NĂM 2021

Đoàn KT 
đánh giá 

NĂM 2021
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tiết

C4.5
Chat thải ran bệnh viện được quán lý chặt 
chõ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quv 
định

4 0

C4.6
Chất thải long bệnh viện được quản lý chặt 
chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy 
định

4 0

C5 C5. Năng lực thực hiện kv thuật chuyên môn 
(5) (điếm 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 kỳ 
thuật mới, phương pháp mới 4 0

C5.3
Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật 
khám bệnh, chữa bệnh và triên khai các biện 
pháp giám sát chất lượng

4 0

C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chân đoán và điều 
trị

5 0

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

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

C 6.1
Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập 
và hoạt dộng hiệu quả 3 0

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

3 0

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

4 0

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

C7.1
Bệnh viện thiết lập hệ thống tố chức đề thực 
hiện công tác dinh dưỡng và tiết chê trong 
bệnh viện

3 0

C7.2
Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực 
hiện công tác dinh dưỡng và tiết chê trong 
bênh viên

4 0

C7.3
Người bệnh được đánh giá, theo dồi tình 
trang dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

4 0

C7.4
Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ 
ăn phù hop với bệnh lý

4 0
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C-7.5
Người bệnh dược cung cấp chế dộ dinh 
dường 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 đảm chất lượng các xét nghiệm 4 Ồ "
C9 C9. Quán lý cung ứng và sử dụng thuôc (6)

C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thông tô chức hoạt 
động dược 5 0

C9.2 Báo đảm cư sở vật chất khoa Dược 4 0

C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao dẩy 
đu, kịp thời, bảo đảm chất lượng

4 0

C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 4 0

C'9.5
Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng 
có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và 
có chất lượng

4 0

C9.6
Hội dồng thuốc và điều trị được thiết lập và 
hoạt dộng hiệu quá 5 0

CIO CIO. Nghiên cứu khoa học (2)

C10.1
Tích cực triên khai hoạt động nghiên cứu 
khoa học

4 0

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

4 0

D PHẢN D. HOẠT ĐỘNG CẢI T1ÉN CHÁT 
LƯỢNG (11)

DI D I. Thiết lâp hê thống và cải tiến chất lượng
(3)

1)1.1 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh 
viện 4 0

DI .2 Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cái 
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 thông báo cáo, phân tích sự cố 
y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục 3 0
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D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm 
thiểu các sự cố y khoa 3 0

D2.4 Báo đảm xác định chính xác người bệnh khi 
cung cấp dịch vụ 4 0

D2.5 Phỏng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã 4 0

D3 D3. Đánh giá, đo lường, họp tác và cái 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 chất lượng 
bệnh viện 4 0

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

0

E PHÀN E. TIÊU CHÍ ĐẶC T Iĩù  CHUYÊN 
KHOA

El
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho 
bệnh viện da khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh 
viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

EE1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tô chức chăm 
sóc sán khoa và sơ sinh 0 0

EE2
Bệnh viện thực hiện tốt hoạt dộng truyền 
thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi 
sinh và sau sinh

0 0

EK3
Bệnh viện tuyên truyền, tập huân và thực 
hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

0 0

E2.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm 
sóc nhi khoa

0 0

II. BẢNG TỐNG HỢP KÉT QUẢ CHƯNG

KÉT QUA CHUNG CHIA THEO MỨC Mức
1

Mức
2

Mức
3

Mức
4

Mức
5

Điềm
TB

Số TC
áp
dụng

PHÂN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆN!I 
(19) 0 0 1 11 6 4.28 18

A l. Chi dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp 
cứu người bệnh (6) 0 0 1 3 2 4.17 6

A2. Điều kiện cơ sở vật chât 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 của người bệnh (6) 0 0 0 5 0 4.00 5

PI 1ẢN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHẢN LỤC BỆNH VIỆN (14)

0 0 3 7 4 4.07 14

B 1. số  lượng và cơ cấu nhân lực bệnh 
viện (3)

0 0 0 2 1 4.33 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 2 1 1 3.75 4

PHÀN c . HOẠT ĐỘNG CHUYÊN 
MON (35)

0 0 8 23 4 3.89 35

CL An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ 
(2)

0 0 0 1 1 4.50 2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) 0 0 0 2 0 4.00 2

C3. ủng  dụng công nghệ thông tin (2) 
(điếm x2)

0 0 2 0 0 3.00 2

C4. Phòng ngừa và kiêm soát nhiễm 
khuân (6)

0 0 0 6 0 4.00 6

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn (5) (diêm x2) 0 0 1 3 1 4.00 5

C6. Hoạt dộng điều dường và chăm sóc 
người b ện h (3)

0 0 2 1 0 3.33 3

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh 
dường 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
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN 
CHÁT LƯỢNG (11) 0 0 4 7 0 3.64 11

DL Thiết lập hệ thống và cải tiến chất 
lượng (3) 0 0 0 3 0 4.00 3

D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) 0 0 2 3 0 3.60 5
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải 
tiến chất lượng (3) 0 0 2 1 0 3.33 3

PHÀN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ 
CHUYÊN KHOA 0 0 0 0 0 0

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng 
cho bệnh viện đa khoa có khoa Sán, Nhi 
và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

0 0 0 0 0 0



III. TÓM TAT CỐNG VIỆC TỤ KIÊM TRA BỆNH VIỆN

Tông sô các tiêu chí được áp dụng dánh giá: 78/83 tiêu chí; Tỷ lệ áp dụng so với 83 ticu chí: 94 
phần trăm ; Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 310 điểm. Trung bình chung của các tiêu 
chí: 3.95; Ket quả chung chia theo mức :Mức 1: 0 (0.00 phần trăm) tiêu chí; Mức 2: 0 tiêu chí 
(0.00 phần trăm ); Mức 3 :16  tiêu chí (20.51 phần trăm ); Mức 4: 48 tiêu chí (61.54 phần trăm 
); Mức 5: 14 tiêu chí (17.95 phần trăm ).

IV. BIÊU ĐÒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 

• a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)

HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH 119:

TIÊU CHI CHUYÊN KHOA (4) PHẨT TRIỀN NHẢN LƯC (14;

CẢI TIÊN CHÁIÁT LƯƠNG (8)

• b. Biếu đồ riêng cho phần A (từ AI đến A4)

A1 Chỉ dln-đón tiếp-hưởng din-cap cứu người bệnh (G}

A.4. Quyến và lọi ích
cùa người bênh (6)W

A2. LÌẽv kiên co sở vât Chat 
phu í  vụ nguôi bệnh (5)

A3 Môi trưởng chẫm sóc nguờ bệnh .2,1



• c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ BI đến B4)

31 Số ỉuơng và cơ cấu nhản lục bênh viện {3)

34 Lãnh đao bệnh viện <;4> B2 Chất lương nguồn nhản lực (3)

B3 Chế độ đằi ngỏ vồ điều kiên môi trướng lam việc (4)

• d. Biểu đồ riêng cho phần c  (từ C1 đến CIO)

C1 An ninh trâ ttu 'vá 
CIO Nghiên cứu khoa hoc ;2)

C9 Quàn ly cuno ứng va sù ơung thuốc 5)

C3 Chắt iuọng xet nghiểm 2)

C7 Nâna lực t"ực hiên 
chấm sóc dinh dương và tie: chế (5)

C6. Hoat đông điểu dưòng V,

an toán chay nô (2)
C2 Quàn lý hồ so bênh an |2;

C3 Ưng dung công nghé thòng tin (2Ị

C4 Phòng ngùa và kiểm soát nhiễm khuần (6)

C5 Nâng lực thực hiên 
ky thuật chuyên môn 6)

châm sóc người bênh 1.5}

• e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ DI đến D3)

D1 Thiẻỉ ỉâp hê thông và xảy dựng, triên khai 
kế hoạch cài t ên chát lượng (3)

D3 Đánh giá. đọ lường hơp tác 
vá cài tiến chắt lương (4)

D2 Phong ngưa các sai sót SƯ cô 
và cách khác phục (2)



V. TỤ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ư u  ĐIÉM C H Á T  LƯỢNG BỆNH VIỆN
Với phương châm “Lây người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điêu trị”, 
Viện Tim không ngừng tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng, hoạt 
động cải tiến chất lượng được triển khai đều khắp các Khoa Phòng dưới sự chỉ đạo của 
Hội dồng QLCL. Trong tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh, 
Viện vẫn cố gắng:

-  Xây dựng và cập nhật phác đồ điều trị hànLỉ năm nhằm cụ thè hóa các hướng dẫn 
chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành (hoặc khi chưa có hướng dẫn của Bộ Y 
tế) nhằm chuân hóa chuyên môn. hạn chế sự sai khác trong quá trình chỉ định cận 
lâm sàng, chấn đoán, điều trị, sử dụng thuốc cho người bệnh.

-  Đảm bảo công tác thường trực và cấp cứu người bệnh.
-  'Phay đổi hình thức đào tạo liên tục nội bộ sang hình thức trực tuyến
-  Cử nhân viên tham gia các công tác ngoại viện phòng, chông dịch Covid-19 : tiêm 

chủng vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm công dồng, tham gia công tác phòng chống 
dịch tại khu cách ly tập trung DHQG tp.HCM, Bệnh viện điều trị cần  Giờ, các 
Bệnh viện Dã chiến và các Trạm V tế lưu động.

-  Xây dựng và triển khai xét nghiệm RT-PCR

VI. TỤ ĐÁNH GIÁ VÈ CÁC NHƯỢC DIÊM, VẤN ĐÈ TÒN TẠI
Mặc dù có nhiều nồ lực cải tiến chất lượng bệnh viện và đã đạt nhiều thành tích đáng 
khích lệ trong năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhiều kế hoạch cái tiến 
chất lượng của Viện không dược triên khai. Những vấn dc tồn tại cần khắc phục gồm:

1. CNTT đà có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu phục vụ quản lý 
công tác khám chữa bệnh. Do dó BV cần được đầu tư nhiều hơn nữa dô có the 
quàn lý tốt cơ sở dừ liệu, thông tin y tế cũng như trong hoạt động chuyên môn, 
đặc biệt công tác triển khai bệnh án điện tử, kết xuất các dữ liệu phục vụ công tác 
thông kê, báo cáo, NCKH và quản lý BHYT.

2. Chưa da dạng hoá các hình thức dăng ký khám chữa bệnh ngoại trú và trả lời kêt 
quả cận lâm sàng

3. Cấu trúc các quầy thu ngân, quầy dược và cống bệnh viện không được kết nối 
thuận lợi với khoa Khám bệnh.

4. Trang thông tin điện tử cua bệnh viện hoạt dộng chưa hiệu quả
5. Tình trạng quá tai ờ khoa cấp cứu vẫn chưa được khăc phục

VII. XÁC ĐỊNH CÁC VÁN ĐÈ Ưu TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Giai đoạn ngăn hạn (6 tháng tới):

-  Đảm báo công tác phòng, chống dịch Covid-19 không đế bệnh viện trơ thành nơi 
lây nhiễm

-  Triển khai khu khám bệnh ngoại trú theo yêu cầu.
-  Đa dạng hóa thêm các hình thức đăng ký khám chữa bệnh ngoại trú ./ uỹT

Ngày. S)....t!ĩ ángM . n ăm. .c

NGƯ ỜI ĐIÈN THÔNG TIN 
(ký tên)

Cầlu/

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN


