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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017
(Bản công bố thông tin điện tử)
- Bệnh viện đã triển khai Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản
2.0) và mang lại những hiệu quả như sau:
I. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện:
Triển khai tiêu chí chất lượng bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng điều trị,
chăm sóc và phục vụ người bệnh. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá đạt chất lượng tốt
với tỷ lệ các mức tiêu chí như sau:
- Mức 1: 0%
- Mức 2: 1.20%
- Mức 3: 10.84%
- Mức 4: 38.55%
- Mức 5: 49.40%
*Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 362
*Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.31
II. Điểm mạnh:
Thành lập 6 Ban trực thuộc hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, từng bước cải
tiến chất lượng bệnh viện.
1. Ban An toàn người bệnh
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phẫu thuật, chăm sóc bệnh nhân, quản
lý sử dụng thuốc, an toàn trang thiết bị, an toàn truyền máu, tiêm an toàn,
dược lâm sàng, an toàn sản khoa, nâng cao chất lượng xét nghiệm
- Tuân thủ quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế hội chẩn, quy chế kê đơn
- Thực hiện hiệu quả quy trình code blue, báo động đỏ nội viện – liên viện

- Tổ chức lớp hướng dẫn triển khai hoạt động an toàn người bệnh tại bệnh viện
chuyên đề An toàn phẫu thuật cho hơn 100 học viên từ các bệnh viện theo chỉ
đạo của Sở Y tế TPHCM
- Đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng, dược sĩ trực tiếp tham gia tư vấn sử
dụng thuốc hợp lý cho bác sĩ tại khoa nguy cơ cao như Hồi sức tích cực chống
độc, khoa Ngoại. Là 1 trong 3 bệnh viện tại TPHCM được Hội Dược học lựa
chọn tham gia xây dựng sổ tay hướng dẫn hoạt động Dược lâm sàng, ban
hành phổ biến cho các bệnh viện thành phố
- Kiện toàn hoạt động báo cáo sự cố, khuyến khích nhân viên chủ động báo cáo
sự cố tự nguyện, phân tích nguyên nhân gốc, đề xuất giải pháp khắc phục,
phản hồi cho cá nhân, đơn vị liên quan, đánh giá kết quả. Số lượng báo cáo
tăng 1.37 lần so với năm 2016, từng bước xây dựng văn hóa an toàn tại bệnh
viện. Bệnh viện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản
lý sự cố, cải cách thủ tục hành chính trong công tác báo cáo. Phần mềm có thể
trích xuất số liệu báo cáo sự cố.
- Tham gia góp ý, tham mưu cho Sở Y tế TPHCM xây dựng khuyến cáo tăng
cường triển khai hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý tại bệnh viện;
khuyến cáo nâng cao chất lượng hoạt động dinh dưỡng tiết chế; khuyến cáo
triển khai hoạt động dược lâm sàng
- Triển khai kế hoạch thực hiện 21 bộ khuyến cáo của Sở y tế TPHCM
2. Ban hướng dẫn điều trị hoạt động tích cực
- Xây dựng và ban hành hơn 400 hướng dẫn điều trị nội trú, 200 hướng dẫn
điều trị ngoại trú, làm cơ sở pháp lý trong hoạt động khám chữa bệnh, cơ sở
khoa học để xây dựng danh mục thuốc. Bệnh viện cập nhật, bổ sung mới 41
phác đồ điều trị Nội, Ngoại, Sản, Chuyên khoa, cập nhật mới bộ tài liệu
hướng dẫn sử dụng kháng sinh năm phiên bản 2-2016 với hơn 10 phác đồ
kháng sinh điều trị và kháng sinh dự phòng
- Giám sát tuân thủ phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật, báo cáo định kỳ
- Chấn chỉnh công tác kê đơn ngoại trú, thực hiện nghiệm quy chế kê đơn, giám
sát báo cáo hoạt động kê đơn dịnh kỳ

- Rà soát hồ sơ bệnh án, đẩy mạnh thực hiện quy chế chẩn đoán - làm hồ sơ
bệnh án - điều trị theo hướng dẫn điều trị
- Tổ chức giám sát công tác kê đơn ngoại trú, toa thuốc, ứng dụng CNTT trong
công tác giám sát, hệ thống nhắc phác đồ điều trị tại các khoa
- Triển khai thử nghiệm hồ sơ bệnh án ngoại trú điện tử
- Xây dựng và hoàn thành đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực
hiện quy trình chuyên môn điện tử. Áp dụng thử nghiệm 6 quy trình tại 6
khoa.
- Xây dựng phiếu tóm tắt thông tin điều trị cho ít nhất 1 bệnh thường gặp tại
mỗi khoa
- Tổ chức huấn luyện phác đồ điều trị, hội thi tay nghề cho bác sĩ trẻ dưới 5
năm
- Nghiên cứu đánh giá hiệu quả chương trình quản lý kháng sinh (AMS), được
Sở Y tế chọn là mô hình kiểu mẫu quản lý sử dụng kháng sinh, triển khai
nhân rộng cho các bệnh viện trong khuôn khổ dự án quản lý sử dụng kháng
sinh của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM. Chương trình quản lý sử dụng kháng
sinh của bệnh viện được Sở Y tế TPHCM trao giải ba Giải thưởng chất lượng
khám chữa bệnh của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh
3. Ban khảo sát hài lòng người bệnh
- Tổ chức, hướng dẫn khảo sát hài lòng bệnh nhân định kỳ hàng tháng tại các
khoa, phòng. Cập nhật quy định thực hiện hoạt động làm giảm than phiền bức
xúc
- Thành lập phòng công tác xã hội - chăm sóc khách hàng
- Xây dựng đề án hệ thống nhận diện thương hiệu, cải tạo hệ thống dẫn đường
toàn bệnh viện, tăng cường sự hài lòng người bệnh
- Xây dựng mô hình Khoa Khám bệnh thông minh, đoạt giải nhì Giải thưởng
chất lượng khám chữa bệnh ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh
- Cam kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người
bệnh. trong năm bệnh viện được Sở y tế lựa chọn là đơn vị báo cáo điểm về
công tác này cho các sở ban ngành, được đánh giá cao.

4. Ban Công nghệ thông tin:
- Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế, triển khai các giải pháp ứng dụng
CNTT trong quản lý và hoạt động chuyên môn, tiếp tục hoàn thiện theo
khuyến cáo của Ban CNTT Sở Y tế, tham gia đề án lưu trữ và truyền tải hình
ảnh y khoa (PACS) của Bộ Y tế
- Xây dựng và triển khai đề án thiết lập bệnh án nội trú điện tử
- Lập kế hoạch triển khai khuyến cáo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động quản lý bệnh viện, hướng đến xây dựng bệnh viện thông
minh
5. Ban an toàn môi trường – an ninh trật tự:
- Cải tạo cảnh quan, môi trường, xử lý chất thải, công tác kiểm soát nhiễm
khuẩn, vệ sinh tay, tăng cường các biện pháp phòng tránh té ngã toàn bệnh
viện
- Triển khai 5S toàn bệnh viện
- Triển khai đề án cải tạo cơ sở vật chất toàn viện, làm mới sảnh chờ, khu
khám, khu nội trú, cải tạo lưới điện
- Xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp
- Triển khai các giải pháp tăng cường an ninh trật tự bệnh viện như lắp đặt hệ
thống camera an ninh tự động theo dõi toàn bệnh viện, đội bảo vệ phản ứng
nhanh...
III. Hạn chế, khó khăn:
- Cơ sở vật chất chưa đạt tiêu chuẩn, thiếu mặt bằng nghiêm trọng để phục vụ
bệnh nhân
- Vấn đề nằm ghép
- Trang thiết bị chưa hiện đại, chưa đồng bộ
- Đào tạo liên tục, tập huấn về an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn cho
tất cả nhân viên bệnh viện
- Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên

- Cải tạo, nâng cấp phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện đáp ứng nhu cầu hiện
đại hóa công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo an toàn người bệnh, lấy người
bệnh làm trung tâm
IV. Biện pháp khắc phục:
1. An toàn người bệnh
2. Cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị
3. Phát triển nguồn nhân lực
4. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, trung tâm y tế chuyên sâu cho
các nhóm bệnh đa chấn thương, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, chấn thương sọ
não… theo sự phân công của Sở Y tế
5. Thực hiện hoàn chỉnh bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, chất lượng rất tốt,
duy trì lâu dài
6. Phát triển trung tâm đào tạo
7. Thực hiện hoàn chỉnh 21 bộ khuyến cáo của Sở y tế
8. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh
V. Kết luận, cam kết của bệnh viện cải tiến chất lượng.
1. Tầm nhìn
- Là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, giữ vị trí số 1 trong các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe và đào tạo y khoa.
2. Sứ mệnh
- Mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đào tạo chất lượng cao hướng tới
sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế.
3. Giá trị cốt lõi
“An toàn – hiệu quả – trách nhiệm” (Safety – Efficiency – Responsibility)
- “An toàn”: đảm bảo an toàn cho người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm là
vấn đề ưu tiên hàng đầu và là nền tảng của chất lượng trong chăm sóc sức
khỏe.
- “Hiệu quả”: đem lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh khi tham gia mọi hoạt
động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

- “Trách nhiệm”: nhân viên bệnh viện phải là những con người có tinh thần
trách nhiệm cao với người bệnh không chỉ trong chuyên môn mà còn trong
giao tiếp ứng xử. Bệnh viện quyết tâm: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ
nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
4. Chính sách chất lượng
Lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng sự mong đợi của người bệnh bằng cách đa
dạng hóa dịch vụ y tế đảm bảo chất lượng, an toàn người bệnh với giá cả hợp lý,
tôn trọng y đức và tuân thủ pháp luật.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc
- Các khoa/phòng
- Cổng thông tin điện tử
- Lưu: VT, HĐQLCL, QLCL
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