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TTYT BẾN LỨC 

TỔ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

  Số:      /BC - TQLCL    Bến Lức, ngày 11 tháng 04 năm 2017 

 

 

 

BÁO CÁO  

Sơ kết thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện  

3 tháng đầu năm 2017  

 

 

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN THEO 

BỘ TIÊU CHÍ: 

 Tổng số tiêu chí được áp dung đánh giá : 83/83 tiêu chí 

 Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí : 100 % 

 Tổng số điểm của các tiêu chí : 272 điểm 

 Điểm trung bình chung của các tiêu chí : 3,27 điểm 

II. KHÓ KHĂN THUẬN LỢI: 

Ưu điểm: 

- Bệnh viện đã hoàn thiện hệ thống QLCL Bệnh viện bao gồm: Hội đồng 

QLCL, tổ QLCL và mạng lưới QLCL. 

- Quyết tâm của lãnh đạo bệnh viện trong việc triển khai các hoạt động 

nhằm tăng cường chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng ngày một tốt hơn nhu 

cầu khám chữa bệnh của người bệnh. 

- Nâng cao thái độ giao tiếp ứng xử, phục vụ người bệnh. 

- Người bệnh được khám chữa bệnh trong môi trường xanh – sạch – đẹp, 

được cung cấp đầy đủ các phương tiện. 

- Chú trọng khảo sát hài lòng người bệnh, có tìm những sáng kiến, 

nghiên cứu giảm thời gian chờ khám của người bệnh áp dụng tại bệnh viện. 

- Quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn điều trị được cập nhật và 

bổ sung thường xuyên. 

Nhược điểm: 

- Nhân lực thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. 

- Tỷ lệ cán bộ trong mạng lưới QLCL có chứng chỉ/chứng nhận về 

QLCL chưa đạt (đã đăng ký với Sở Y tế, chờ mở lớp đào tạo quản lý chất lượng 

bệnh viện) 

- Ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn: phần mềm chậm, 

mạng yếu, chưa có phần mềm quản lý chất lượng bệnh viện. 
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- Chưa có sự phối hợp thống nhất giữa tổ QLCL và các khoa/phòng. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ: 

Nhìn chung việc thực hiện các tiêu chí chất lượng bệnh viện theo kế 

hoạch cải tiến chất lượng năm 2017 là chưa đạt, vẫn còn giữa mức ở tất cả các 

hạng mục, điểm trung bình là 3,27 

IV. MỤC TIÊU  VÀ CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN THỰC HIỆN: 

       1. Một số mục tiêu cụ thể 

Duy trì mức điểm của các tiêu chí đã đạt được trong năm 2016 và số 

điểm trung bình từ 3,27 lên 3,35. 

Tăng sự hài lòng của bệnh nhân trong tiếp đón, khám, chữa bệnh và 

thanh toán viện phí đối với người bệnh đối tượng bảo hiểm y tế và thu phí. 

Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trong bệnh viện và các cơ sở khám, 

chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh. 

    2.   Các vấn đề ưu tiên thực hiện 6 tháng đầu năm: 

Triển khai các tiêu chí chất lượng về Phần A – hướng đến người bệnh 

Phòng Tổ chức lập kế hoạch đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ, quản lý 

chất lượng…, để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện (B 4.3). 

Phòng TCCB đưa vào đề án thành lập khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, cán 

bộ phụ trách công tác chống nhễm khuẩn lập kế hoạch triển khai chương trình 

và giám sát tuân thủ rửa tay. Các khoa lâm sàng lập kế hoạch triển khai chương 

trình tuân thủ rửa tay. (C 4.3). 

 Phòng Kế hoạch tổng hợp lập kế hoạch triển khai thực hiện 80-89% tổng 

kỹ thuật theo phân tuyến của toàn bệnh viện vào các khoa, phòng. Các khoa cần 

lập danh mục kỹ thuật cho khoa mình, đồng thời rà soát để đánh giá mức độ thực 

hiện của khoa và từ đó đề ra kế hoạch phấn đấu (C5). Danh mục kỹ thuật mới sẽ 

được công bố công khai rộng rãi cho nhân viên y tế, bệnh nhân và người dân biết 

Phòng Kế hoạch tổng hợp lập kế hoạch và triển khai việc áp dụng 1-3 kỹ 

thuật tuyến trên hoặc kỹ thuật mới/ hiện đại lần đầu tiên áp dụng tại bệnh viện 

(C5.3). 

Phòng Kế hoạch tổng hợp phối hợp với Khoa Dinh dưỡng ra văn bản quy 

định về việc hội chẩn giữa cán bộ khoa Dinh dưỡng tiết chế với bác sĩ điều trị 

về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. 

V. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

BỆNH VIỆN 

Giải pháp cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện. 

Tiếp tục sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp, thường xuyên bảo trì, sửa 

chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp, bổ sung thiết bị và các điều kiện phục vụ 

người bệnh như: bàn, ghế, giường, tủ, dụng cụ khám bệnh, điều hòa nhiệt độ, 
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quạt điện, chăn, ga, gối, đệm, quần áo người bệnh... tại khu vực khám bệnh và 

các buồng bệnh. 

Triển khai thực hiện việc quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực ngành y 

tế; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chuyên môn 

cho đội ngũ cán bộ y tế. 

Duy trì  khuôn viên xanh, sạch đẹp, môi trường trong lành để người bệnh có môi 

trường điều trị tốt. Từ đó, giúp cho quá trình hồi phục bệnh nhân được nhanh hơn. 

Khoa Dược cung ứng đầy đủ, liên tục thuốc, vật tư tiêu hao, hóa 

chất…đảm bảo chất lượng phục vụ người bệnh khu vực ngoại trú, nội trú. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị. 

Bình bệnh án, bình đơn thuốc, bình phiếu chăm sóc trở thành hoạt động mang 

hiệu quả thiết thực ở các khoa 

Có các biện pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục tồn tại sau mỗi lần bình 

với mục đích sử dụng thuốc và cận lâm sàng hợp lý, an toàn, phòng ngừa và 

giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn, khắc phục các nguyên nhân gây tai 

biến, sai sót nhằm bảo đảm an toàn người bệnh.    

Trên đây là báo cáo hoạt động cải tiến chất lượng 3 tháng đầu năm 2017 

của Tổ Quản lý chất lượng./. 

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM .ĐỐC 

- Các khoa/phòng 

- Lưu/ Tổ QLCL BV. 

 


