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BÁO CÁO KÉT QUẢ THỤC HIẸN 
CÁC CHỈ SỎ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Viện Tim là một đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y Te TP.ĨĨỒ Chí Minh, được thành 
lập theo quyết định của Uy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, số 681/QĐ-UB ngày 
30.11.1991. Từ dó đến nay Viện Tim TP.HỒ Chí Minh dưới sự lành dạo của Sở Y tế và 
Hiệp Hội Alain Carpentier dà tập trung triến khai thực hiện có hiệu quả nâng cao chất 
lượng khám chừa bệnh cho nhân dân trong địa bàn thành phố và các tỉnh thành trong cả 
nước.
Đê cung cap dịch vụ y te an toàn, chât lượng, hiệu quá và mang lại sự hài lòng cao nhât 
có thê cho người bệnh phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. bộ chỉ số do lường chất 
lượng bệnh viện là một công cự thiết thực dế do lường đánh giá chất lượng từng khía 
cạnh hoạt động của bệnh viện. Qua đó đề ra các giải pháp phù hợp dê tiến hành cái tiến 
chất lượng bệnh viện.
Các khía cạnh đo lường chất lưọng dịch vụ khám chừa hênh

Năng lực chuyên môn: Đánh giá sự hợp lý trong cung cấp các dịch vụ y tè theo 
khuyến cáo y khoa và quy dịnh phân tuyên kỹ thuật.

An toàn: Phán ánh nguv cơ dôi với sức khỏe của người bệnh, nhân viên y tê và 
cộng đồng khi cung càp dịch vụ y tê.

Hiệu suất: Giúp đánh giá việc sư dụng tối ưu các nguồn lực hiện có dê cung cấp 
dịch vụ V  tế có chi phí-hiệư quả tốt nhát.

Hiệu quá: Giúp đánh giá những can thiệp V tê có đem lại két quả mong muôn.

Hướng đến nhân viên: Sự dài ngộ của bệnh viện với nhân vien V tế.

Hướng đen ngưòi bệnh: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh liên quan nhiều dén 
các khía cạnh ngoài y tê. bao gôm: tiện nghi sinh hoạt và vệ sinh trong buồng bệnh, cách 
ứng xử và giao tiếp v.v.
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Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên 
môn theo phân tuyến năm 2021

DMKT CHUNG DMK” TIM MACH

2. Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên năm 2021

Chỉ số 2 Tỷ lệ phẫu thuật tim tuyến trung ương

Mục tiêu Thực hiện 100% phẫu thuật loại 11

Đon vị phụ trách Kế Hoạch Tổng Họp

Lĩnh vuc áp dung Ngoại khoa
Khía canh chất lu o ng Năng lưc chuyên môn

Thành tố chất lượng Quá trình

Lý do lựa chọn Tỷ lệ phau thuật loại 11 cho phép đánh giá sự phù hợp chuyên môn 
và phân tuyến kỹ thuật, từ đó. có những biện pháp dicu chỉnh đê 
tăng cường năng lực tuyến dưới và giam tai cho tuyến trên.

Phương pháp tính Thu thập số liệu từ (lanh sách các loại phân 
thuật

Lần 1 Lấn
ỈJ

Tử số Số lượng phẫu thuật loại 11 trở lên dược thực 
hiện trong kỳ báo cáo * 100% 802 1110

Mau so Tông số phẫu thuật dã thực hiện trong kỳ báo cáo 802 1110

Nguồn so liệu Sổ phẫu thuật. Báo cáo Thông kè bệnh viện

Thu thập và tông họp sô 
liêu

Phòng KI ITT 1 thu thập và lổng hợp số liệu này. Đo lường chí số này 
không làm tăng gánh nặng cho bệnh viện.

Giá trị của số liệu Độ chính xác và độ tin cậy cao

Tần suất báo cáo 6 tháng. 12 tháng
Ket quả 6 tháng: 100% (802) 12 tháng: 100% (1110)
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5. Số sự cố y khoa nghiêm trọng năm 2021

Chỉ so 5 Số sự cố y khoa nghicm trọng

Muc tiêu Không để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng (0%)

Don vi phụ trách Phòng QLCL (ATNB)
Lĩnh vực áp dụng Toàn bệnh viện
Khía cạnh chất lượng An toàn

Thành tố chất lượng Đầu ra

Lý do lựa chọn Sự cố y khoa nghiêm trọng là những sự cố do sai sót chuyên môn 
hoặc tác dụng phụ cua thuốc gây ra hậu quà nghiêm trọng tới sức 
khỏe và lính mạng của người bệnh (dể lại di chứng suốt đời hoặc tử 
vong). Mặc dù số lượng sự cố nghiêm trọng không nhiều nhưng nó 
đòi hoi phai có biện pháp xử lý và dự phòng ngay lập tức.

Phương pháp tính Thu tlíập số liệu từ phiếu báo cáo sự cố Lần / Lần
II

Số lượng sự cố v khoa nghiêm trọng
= Sự cố y khoa nghiêm trọng do sử dụng thuốc
+ Sự cố y khoa nghiêm trọng do tác dụng phụ cua thuốc
+ Sự co y khoa nghiêm trọng do phẫu thuật
+ Sự cố y khoa nghiêm trọng do thu thuật
+ Sự cố y khoa nghiêm trọng do truyền máu
+ Sự cố y khoa nghiêm trọng khác

0 0

Nguồn số liệu 1 lệ thống báo cáo. thu thập và tông họp số liệu này dựa vào phiếu báo 
cáo sự cố hoặc báo cáo tự nguyện qua email. Đo lường chỉ sô này 
không tạo thêm gánh nặng nào dáng kế dối với việc thu thập và tông 
hợp số liệu hiện nay trong bệnh viện.

Thu thập và tông hụp 
số liệu

Các số liệu được các Khoa/Phòng báo cáo nộp về Phòng QLCL-Ban 
ATNB để tỏng hợp phân tích kết quả

Giá trị của số liệu Độ chính xác trung bình vì nhân viên y tê và bệnh viện ghi chép và 
báo cáo sai sót y khoa chưa triệt đe. Tuy nhiên, khi sai sót y khoa 
nghiêm trọng được báo cáo thì số liệu có độ tin cậy cao.

Tần suất báo cáo 6 tháng, 12 tháng
Ket qua 6 tháng: 0 12 tháng: 0

9 Bộ Chỉ sô đo lường chât lượng bệnh viện I Heart Institute o f  IICM City



I nstilut c°-“' QLCL-Viện Tim 2021

6. Số sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng năm 2021

Chỉ số 6 Số sự cố ngoài y khoa nghỉcni trọng
Mục ticu Không để xảy ra sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng (0%)
Đơn vị phụ trách Phòng QLCL (ATNB)
Lĩnh vực áp dụng Toàn bệnh viện

Khía cạnh chất lượng An toàn
Thành tố chất lượng Đầu ra
Lý do lụa chon Sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng là nhùng sự cố gây ra hậu qua 

nghiêm trọng tới sức khoe và tính mạng cua người bệnh, nhân viên và 
cộng đồng mà nguyên nhân không phái do sai sót chuyên môn hay tác 
dụng phụ cua thuôc (đê lại di chứng suôt đời hoặc từ vong). Mặc dù 
số lượng sự cố nghiêm trọng không nhiều nhưng nó dòi hoi phải có 
biên pháp xử lý và dư phòng ngay lâp tức.

Phương pháp tính Thu thập sổ liệu tù phiếu bảo cáo sụ cố Lần I Lần
II

Số lượng sự cỏ ngoài y khoa nghiêm trọng 
= Sự cổ tự sát 
+ Sự cố ngã cao 
+ Sự cố bát cóc tré em 
+ Sư cố hành hung, hàm hiếp, giêt người 
+ Sư cô cháy 11Ô
+ Sự cố rò rỉ. thất thoát vật liệu hoặc chât thai nguy 
hại cao
+ Sự cố khác

0 0

Nguồn số liệu lỉệ thống báo cáo, thu thập và tổng họp số liệu này dựa vào phiếu báo 
cáo sự cổ hoặc báo cáo tự nguyện qua email. Đo lường chi sô này 
không tạo thêm gánh nặng nào đáng kê đổi với việc thu thập và tông 
họp số liệu hiện nay trong bệnh viện.

Thu thập và tông họp số 
liêu

Các số liệu được các Khoa/Phòng báo cáo nộp về Phòng QLCL-Ban 
ATNB đê tỏng hop phàn tích kêt qua

Giá trị của số liệu Độ tin cậy là cao.

Tần suất báo cáo 6 tháng, 12 tháng

Kêt quá 6 tháng: 0 12 tháng: 0
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7. Thòi gian khám bệnh trung bình của ngu (Vi bệnh năm 2021

Chi so 7 Thòi gian khám bệnh trung bình của nguòi bệnh

Mục tiêu Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh < 200 phút

Đon vị phụ trách Khoa Khám Bệnh-Phòng CNTT

Lĩnh vục áp dụng Khoa Khám bệnh

Khía cạnh chất Iuọng Hiệu suất

Thành tố chất luọng Quá trình

Lý do lựa chọn Người bệnh thường phàn nàn về thời gian khám bệnh quá dài, đặc biệt 
ở bệnh viện tuyến tinh và tuyến trung ương. Thời gian khám bệnh thê 
hiện mức độ quá tải cũng như trình dộ tổ chức khám bệnh. Do lường 
thời gian khám bệnh giúp cái thiện sự hài lòng của người bệnh và hiệu 
suất hoạt dộng của phòng khám

Phương pháp tính Thời gian khám bệnh là thời gian để người bệnh hoàn tất quy trình 
khám bệnh kế lừ khi dăng ký khám cho tới khi nhận dược chẩn đoán, 
đơn thuốc hoặc chi định cua bác sĩ ở phòng khám

Thu thập số liệu phần mềm ỘLBV Lần I Lần II

Tử sô Tong thời gian khám bệnh của tất cả người 
bệnh trong kỳ báo cáo

7:01:41 16:25:11

Mau số Tống số người bệnh đến khám trong kỳ báo 
cáo

108218 47073

Tiêu chuấn lựa chọn Tất cả người bệnh có đăng ký khám

Tiêu chuẩn loại trừ Những người bệnh không tuân thủ quy trình khám bệnh

Nguôn sô liệu Áp dụng công nghệ thông tin đê quản lý người bệnh ngoại trú, thòi 
gian đăng ký và thời gian kết thúc có sẵn trên phần mồm máy tính.

Thu thập và tổng họp số 
liệu

Trích xuất dữ liệu tù' phần mềm quản lý bệnh viện

Giá trị của so liệu Độ chính xác và tin cậy cao

Tần suất báo cáo 3 tháng. 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng

Ket quả 6 tháng: 3:39:58 khoảng 219 phút 12 tháng: 2:50:38 khoảng 170
phút
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8 . Thòi gian nam viện trung bình trong tất cá các bệnh năm 2021

' QLCL-Viện Tim 2021

Chỉ số 8 Thòi gian nằm viện trung bình trong tất cả các bệnh
ỈMuc tiêu Thời gian nam viện trung bình trong tất cả các bênh < 7 ngày
Don vị phụ trách Kc Hoạch Tông Hợp
Lĩnh vực áp dung Toàn bệnh viện
Khía cạnh chất lượng Hiệu suất

Thành tố chất lượng Ọuá trình

Lý do lựa chọn Thời gian nằm viện kéo dài làm trầm trọng them tình trạng quá tai và 
tăng chi phí diều trị cho người bệnh. Thòi gian nam viện trung bình 
đo lường hiệu suất và sự phù hợp trong chăm sóc, diều trị tại các 
bệnh viện.

Phương pháp tính Thu thập sư liệu plìần mềm 
QLBV

Lần I Lấn II Lần
III

Lân
IV

Tử số Tống số ngà)' điều trị nội trú trong 
kỳ báo cáo

16638 16124 5530 9491

Mau sổ Tổng số người bệnh điều trị nội trú 
trong kỳ báo cáo

1916 1770 467 1130

Tiêu chuẩn lưa chon Tất ca người bệnh có hồ sơ bệnh án diều trị nội trú

Nguồn số liệu Bệnh án, sô vào viện - ra viện - chuyên viện, báo cáo thông kê bệnh 
viện

Thu thập và tông họp số 
liêu

Hiện nay. các bệnh viện dang thu thập và tổng hợp số liệu này. Đo 
lường chi số này không làm tăng gánh năng cho bênh viên.

Giá trị của số liệu Dộ chính xác và tin cậy cao

Tần suất báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng

Kết quả Quý 1: 8,7 ngày Quý 2: 9,1 ngày Quý 3: 11.8
ngay

Quý 4:8,4 
. ngày_______

Thời gian nằm viện trung bình trong tất 
cả các bệnh năm 2021

QUÝ 1 QUỶ 2 QUÝ ì QUÝ 4

Bộ Chi số đo lưòìig chất lượng bệnh viện Heart Institute o f  IỈCM City
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11. Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong tất cả các bệnh năm 2021

Chỉ sá 11 Tỷ lệ tử vong và tiên lượng tử vong gia đình xin về trong các bệnh

Muc ticu Tỷ lệ tử vong và TL lử vong gia đình xin về < 3%

Đon vị phụ trách Kc Hoạch Tống Họp-Các Khoa Điều Trị

Lĩnh vục áp dụng Toàn bệnh viện

Đặc tính chất lượng Hiệu quả

Thành tố chất lượng Đầu ra

Lý do lụa chọn Tỷ lệ tử vong là chi số chất lượng điều trị dược sử dụng rộng rãi. Ớ Việt 
Nam. phần lớn các ca nặng có tiên lượng tứ vong được gia đình xin vè dê 
chết tại nhà. So sánh hiệu quả và an toàn điều trị thông qua tỷ lộ tứ vong 
trong bệnh viện hiện nay không loại trừ được yếu tố nhiễu do điều trị nội 
trú từ tuyến trước

Phu o ng pháp tính Thu thập sổ liệu tù phần mềm 
QLBV

Lần I Lần II Lần UI Lần IV

Tử sô Số lượng người bệnh bị tử vong 
trong bệnh viện và tiên lượng tủ 
vong gia đình xin về trong kỳ 
báo cáo * 100%

41 38 40 33

Mầu số Tất cả người bệnh nội trú trong 
kỳ báo cáo

1961 1770 467 1130

Tiêu chuân lựa chọn Tất cả người bệnh nội trú

Tiêu chuẩn loại trừ Người bệnh được từ bệnh viện khác chuyên đến mà tại đỏ người bệnh đã 
được diều trị nội trú;

Nguồn số liệu Bệnh án, sô vào viện - ra viện - chuyên viện

Thu thập và tông họpso 
liệu

Phòng KIIT1I, các Khoa điều trị thu thập và tỏng hợp số liệu này. Đo 
lường chi số này không làm tăng gánh nặng cho bệnh viện.

Giá trị của so liệu Độ chính xác và tin cậy cao

Tần suất háo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng

Ket quá 3 tháng: 2,09% 6 tháng: 2,15% 9 tháng:8,57% 12 tháng:2,92%
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14. Tv lẹ hài lòng cùa ngujri bệnh vói dịch vụ khám chừa bệnh năm 2020

Chỉ số 16 Tỷ lộ hài lòng của người bệnh vói dịch vụ khám chừa bệnh
Mục ticu Tỷ lộ hài lòng cua người bệnh > 90%

Đon vị phụ trách Phòng ỌLCL- KHTH

Lĩnh vực áp dụng Toàn bệnh viện

Khía cạnh chat lượng Hướng đến người bệnh

Thành to chất lượng Đầu ra

Lý do lựa chọn Hài lòng người bệnh là đầu ra quan trọng của bệnh viện. Mức độ hài 
lòng của người bệnh còn liên quan đến số lượng người bệnh đến khám 
và công suất sư dụng giường bệnh trong tương lai.

Phương pháp tính Thu thập số liệu tù'phiếu KSHL Nội trú Ngoại trú

Nhập số liệu vào phần mềm quản lý KSHL của Bộ Y tế LT. 97,77% 
12. 93,18%

Lì. 87.02%

Tính trung bình nội trú và ngoại trú Nội trú: 95 .87% 

Ngoại trú: 87 ,02%

Tiêu chuân lựa chọn Người bệnh đang chuân bị ra viện hoặc đã ra viện

Tiêu chuân loại trù' Người bệnh đang dược diều trị nội trú

Nguồn số liệu Số lượng phiếu kháo sát sự hài lùng của người bệnh

Thu thập và tông 
hựpsố liệu

Thu thập số liệu dựa vào phiếu khao sái hài lòng do Bộ Y tê phát hành 
sau nhập liệu và phân tích

Giá trị của so liệu Độ chính xác và tin cậy cao nếu thực hiện nghiêm túc vì phương pháp 
xử lý sô liệu khách quan do Bộ Y tê quan lý.

Tần suất báo cáo 3 tháng. 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng

Kết quả Nôi trú: 95.87% Ngoại trú: 87.02%

Tỷ lệ hài lòng cùa người b ện h  
v ỡ i  d ịc h  v ụ  k h á m  c h ữ a  b ệ n h  

2021

96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%

86.00%

84.00%
82.00%

NGOA TRÚ NỂ I TRÚ
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So sánh tỷ lệ hài lòng của người 
bệnh với dịch vụ khám chữa 
bẹnh giữa năm 2020 và 2021

100 . 00%

95.00%

90.00%

85.00%

80.00%

75.00%
NÁM 2020 NĂM 2021

! Ngoại trú B i Nội trú

IV. CÁC CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CHƯA ĐẠT

Khía cạnh 
(Dimension)

Chỉ số 
(Indicator)

Mục tiêu 

dầu ra

Kết quả 

thực hiện 2021

Đon vị/cá nhân 

phụ trách

Đơn vị/ cá nhân 

giám sát

Hiệu suất 
(4 chỉ số)

7. Thời gian khám 
bệnh trung bình 
của người bệnh

Thời gian khám 
bệnh trung bình của 
người bệnh < 200 
phút

Không đạt 

(170-219 phút)
Khoa Khám 
bệnh

Khoa XN

P.ỌLCL

8. Thời gian nằm 
viện trung bình (tất 
cả các bệnh)

Thòi gian nằm viện 
trung bình tất ca các 
bệnh < 7 ngày

Không dạt 

(8,4-11,8 ngày)
Các Khoa lâm 
sàng điều trị nội 
trú

P.KHTH

P.QLCL

9. Công suất sử 
dụng giường bệnh 
thực tế

Công suất sử dụng 
giường bệnh thực tế
> 90%

Không đạt 

(61,8%<90%)

Các Khoa lâm 
sàng diều trị nội 
trú

P.KHTH

P.ỌLCL

10. I liệu suất sử 
dụng phòng mô

Hiệu suất sử dụng 
phòng mô > 80%

Không dạt 

(79% <80%)

Khoa Phẫu thuật P.KHTH

P.QLCL

Hu ó ng đến 
nhân viên 
(2 chỉ số)

13. Tý lệ hài lòng 
của nhân viên y tế

Tỷ lệ hài lòng của 
nhân viên V tế > 

90%

Không dạt 

(85,17%<90%)
P.TCCB

P.QLCL

Hướng đến 
nguòi bệnh
(1 chỉ số)

14. Tỷ lệ hài lòng 
của người bệnh với 
dịch vụ khám chữa 
bệnh

Tỷ lệ hài lòng của 
người bệnh > 90%

Không dạt

(ngoại trú 
82,67%< 90%)

Khoa Khám 
bệnh P.ỌLCL
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V. CÁC HOẠT ĐỘNG ưu TIÊN CẢI TIÊN CHÁT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN
1. Giảm thòi gian khám bệnh trung bình

- Tăng sô lượng máy lây sỏ khám tự động chia theo đôi tượng (có và không ưu tiên)
- Tăng số lượng nhân viên chăm sóc khách hàng, triển khai tờ giấy hướng dần trình

tự làm các cận lâm sàng như xét nghiệm, chân đoán hình ảnh, thăm dò chức năng 
phát cho người bệnh.

- Tăng số lượng quầy thu ngân
- Bô trí làm các cận lâm sàng theo các trình tự tiện lợi nhât de dược sớm và hoàn tát

quy trình khám bệnh dưới 3-4 giờ ke từ khi tiếp cận thủ tục đăng ký khám bệnh.
- Tăng cường các xét nghiệm "thứ nhanh" như: INR, glucose, ...
- Mo' rộng phòng lấy máu và tăng số lượng nhân nhân viên lấy máu.
- Tăng số lượng máy siêu âm tim.
- Tăng sô quây phát thuốc và làm suôt buôi trua (không nghi trưa).
- Hẹn bệnh tái khám theo giờ, chủ dộng chia dêu bệnh nhân tái khám vào các khoáng

thời gian thích hợp, tránh nhiều người den khám cùng lúc.
- Thay đồi giờ hoạt dộng của khoa Khám bệnh bắt dầu sớm hon 30 phút tức 7 giờ 00

và kết thúc giờ làm việc buối sáng lúc 12 giờ

2. Giám thòi gian nam viện trung bình (< 7 ngày)

- Cập nhật và áp dụng phác đồ điều trị
- Triến khai phẫu thuật bán xam lấn hoặc can thiệp tôi thiêu
- Trong can thiệp mạch vành phấn đấu can thiệp qua dường dộng mạch trên 90%.

Qua đó rút ngắn thòi gian nằm viện < 3 ngày
- Đôi với các bệnh nhiêm trùng phải dùng kháng sinh khi bệnh đã ôn định lăng cường

điều trị ngoại trú

3. Nâng cao tỷ lệ hài lòng nhân viên y te

Một số giải pháp sau đây nhằm cài thiện sự hài lòng của NVYT tại bệnh viện:

1. Lãnh dạo các đơn vị tiếp tục duy trì những nội dung đã có sự hài lòng tốt của 
NVYT, như các nội dung liên quan đến năng lực xử lý. điêu hành, giai quyết công việc 
hiệu quả của lãnh đạo; sự phân công công việc phù hợp với chuyên môn dào tạo của nhân 
viên; sự quan tâm, tôn trọng, dôi xử bình đăng với các NVYT. sự lăng nghe và tiêp thu V 
kiến dóng góp của NVYT; sự động viên, khích lệ nhân viên khi hoàn thành tot nhiệm vụ, 
có tiến bộ trong công việc; sự chia sẻ kinh nghiệm, giúp dờ nhau trong công việc...

2. Cần quan tâm tạo điều kiện để NVYT dược di dào tạo nâng cao trình độ và tô chức 
thực hiện tốt quy định về dào tạo liên tục của Bộ Y tế; tạo cơ hội thăng tiến khi NVYT nỗ 
lực làm việc; thực hiện tốt các quy định về ché độ, chính sách, khen thưởng theo quy định
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hiện hành cho NVYT và dồng thời tăng cường các kỹ thuật, dịch vụ y tế thu hút người 
bệnh dến sử dụng dịch vụ, tăng nguồn thu của đơn vị, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả kinh 
phí trong đơn vị đe tăng thu nhập cho NVYT...

3. Công đoàn tích cực tố chức thêm các hoạt động nhóm ngoài công việc nhằm hỗ trợ 
giao lưu học hỏi và gắn kết giừa các khoa, phòng trong viện cùng như giữa các nhân viên 
nam giữ các chức vụ khác nhau

4. Những đơn vị cỏ điểm hài lòng trung hình, tỷ lệ hài lòng chung còn thấp cần đặc 
biệt lưu ý, quan tâm thực hiện tốt các khuyến nghị nêu trôn.

5. Nâng cao tỷ lệ hài lòng người bệnh ngoại trú (>90%)

- Đa dạng hình thức đặt hẹn tái khám: website, ứng dụng trên điện thoại,...
- Đa dạng hình thức khám bàng cách mở thêm khu vực phòng khám Dịch vụ y tê
- Mớ rộng khu vực quầy thu ngân đê có thê phục vụ người bệnh tôt hơn giảm tình

trạng quá tải vào đầu buổi sáng và dầu giờ chiều.
- Tập huấn về thái độ giao tiếp ứng xử tùy theo vị trí việc làm đặc biệt những nhân

viên trực tiếp liếp xúc với người bệnh/ thân nhân.
- Đồng bộ hệ thống bảng biên hướng dẫn cho người bệnh và thân nhân.
- Thực hiện cải cách hành chính bằng cách đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính.

giấy tờ.
VI. TIẺP TỤC DUY TRÌ HOẠT DỌNG CÀI TIÊN CHÁT LƯỢNG
1. Phát triên nguôn nhân lực

- Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện luôn bảo đảm và duy trì ôn dịnh cơ câu chức
danh nghề nghiệp

- Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm duy trì và phát triển bền vững
sô lượng và chất lượng nguôn nhân lực. Nhân viên bệnh viện được dào tạo và phát 
triên kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, đông thời cũng rèn luyện nâng cao kỳ 
năng ứng xứ. giao tiêp, V đức.

- Cỏ chê độ đãi ngộ phù hợp và diêu kiện, môi trường làm việc chuyên nghiệp và
thân thiện. Luôn bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao dộng và nâng cao trình 
độ chuyên môn cho nhân viên toàn bệnh viện. Sức khỏe, đời sống tinh thằn của 
nhân viên ngày được cải thiện và nâng cao.

- Lãnh đạo bệnh viện đã xây dựng kê hoạch, quy hoạch, chiên lược phát triên bệnh
viện và công bố cồng khai loàn bệnh viện. Bồi dường, phát triển đội ngũ lãnh đạo 
và quán lý ké cận, dám bao chất lượng nguồn nhân lực quan lý bệnh viện.

2. Hoạt động chuyên môn

- Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn và cập nhật phác đồ diều trị mồi năm. Ap
dụng các phác đồ điều trị dã ban hành và giám sát việc tuân thủ của nhân viên V tế.

- Hoạt động điều dường và chăm sóc người bệnh hoạt dộng hiệu quả. Người bệnh
dược điều dường hướng dẫn. tư vấn diều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù
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hợp với bệnh đang được đièu trị.
- Hô sơ bệnh án được lập đây đủ. chính xác. khoa học. quàn lv chật chẽ, đây đu. Thực

hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quàn lý và hoạt dộng 
chuyên môn.

- Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiêm soát nhiễm khuân. Xây dựng và hướng dẫn
nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiêm soát nhiễm khuân trong bệnh viện. 
Đánh giá, giám sát và triên khai kiêm soát nhiêm khuân trong bệnh viện

- Chat thải răn và lỏng bệnh viện dược quản lv chặt che. xử lý an toàn và tuân thu
theo đúng quy định

- Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo danh mục và phân tuyến. Nghiên cứu
và triến khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật mới, hiện dại. Xây dựng quy trình kỳ thuật 
và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng kỹ thuật.

- Bệnh viện thiết lập hệ thống tỏ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế
trong bệnh viện. Người bệnh dược cung câp che dộ dinh dường phù họp với bệnh 
lý trong thời gian nằm viện.

- Chất lượng xét nghiệm luôn được đảm bao và duv trì ÒI1 dịnh, phục vụ tốt cho công
tác điều trị. Có khả năng thực hiện hầu hết các xét nghiệm huyct học, hóa sinh, vi 
sinh.

- về quản lý cung ứng và sử dụng thuốc: Bệnh viện thiết lập hệ thống tô chức hoạt
động dược bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược. Cung ứng thuốc và vật tir V tế tiêu 
hao dầy đủ, kịp thời, bảo dam chât lượng. Sử dụng thuôc an toàn, hợp lý. thông tin 
thuốc, theo dõi báo cáo phán ứng có hại cua thuôc (ADR) kịp thời, đây du và có 
chất lượng. Hội dồng thuốc và điều trị được thiết lạp và hoạt động hiệu quả.

- Vê nghiên cứu khoa học: Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học. Ap
dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

3. Hoạt động cải tiền chất lượng

- Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch, đè án cải tiên chât lượng trong
bệnh viện.

- Xây dựng hệ thống báo cáo, tỏng hợp. phân tích và khăc phục sai sót, sự cô y khoa.
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đế giám thiêu các sai sót. sụ' cô. Bảo đảm xác 
định chính xác người bệnh khi cung cắp dịch vụ. Phòng ngừa nguy cơ người bệnh 
bị trượt ngã. Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biên xấu xảy ra với người bệnh.

- về đánh giá, do lường, hợp tác và cải tiến chất lượng: Bệnh viện đã đánh giá chính
xác thực trạng và công bố cỏng khai chất lượng bệnh viện. Tlìực hiện các biện 
pháp đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bộnh viện.

4. Hình ảnh hoặc so đồ cái tiến (đính kèm)

Nhàm làm giảm thời gian đi khám chữa bệnh, giam tình trạng quá tái và nâng cao
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mức độ hài lòng người bệnh, phòng QLCL đã tham mưu dề xuất triên khai dịch vụ khám 
theo hẹn từ tháng 10/2021 và phối hợp với phòng Diều dường trién khai phòng lấy máu 
tăng cường từ 14/12/2021

Nơi II hận:
- Giám đốc (dế báo cáo); 
-KHTILTCCB;
- Khoa Khám bệnh; PT;
- Lưu: ỌLCL.
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