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BẢNG TỔNG HỢP 
KẾT QUẢ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 

I. KẾT QUẢ CẢI TIẾN CHUNG CỦA BỆNH VIỆN 

STT MỤC TIÊU CHỈ SỐ VÀ MỤC TIÊU CHỈ SỐ KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ 

ĐẠT 
KHÔNG 

ĐẠT 

1 
Nâng cao năng lực phát hiện, 
phòng ngừa các sự cố y khoa  và 
ngoài y khoa 

1. Tăng số lượt báo cáo sự cố tự nguyện so với 
năm 2018 (Tối thiểu từ 30 báo cáo trở lên 
trong năm 2019) 

Số báo cáo tự nguyện trong năm 
2019 là 147 báo cáo 

X  

2. 100% báo cáo sự cố được xử lý và phản hồi 
đến các cá nhân, đơn vị liên quan 

66,67 % báo cáo sự cố được xử lý và 
phản hổi đến các cá nhân, đơn vị liên 
quan 

 X 

2 Bảo đảm an toàn trước khi đưa 
thuốc/tiêm truyền cho người bệnh 

3. 100% người bệnh được nhân viên y tế 
(NVYT) kiểm tra lại thuốc và dịch truyền 
trước khi đưa thuốc/tiêm truyền cho người 
bệnh 

189/189 (100%) BN được NVYT 
kiểm tra lại thuốc và dịch truyền 
trước khi đưa thuốc/tiêm truyền 
cho người bệnh 

X  

4. ≥ 70% người bệnh được NVYT kiểm tra ít 
nhất 10 bước quan trọng trong bảng kiểm 
trước khi đưa thuốc/tiêm truyền cho người 
bệnh 

147/189 (77,77%) người bệnh được 
NVYT kiểm tra ít nhất 10 bước 
quan trọng trong bảng kiểm trước 
khi đưa thuốc/tiêm truyền cho 
người bệnh 

X  

3 
Nâng cao chất lượng đánh giá, 
theo dõi tình trạng dinh dưỡng 
người bệnh trong thời gian nằm 
viện 

5. ≥ 95% người bệnh nội trú được phân loại 
tình trạng dinh dưỡng và xác định nguy cơ 
suy dinh dưỡng (SDD) trong vòng 36 giờ kể 
từ khi nhập viện 

345/375  (92%) người bệnh nội trú 
được phân loại tình trạng dinh 
dưỡng và xác định nguy cơ SDD 
trong vòng 36 giờ kể từ khi nhập 
viện 

 X 



  
6. ≥ 95% người bệnh nội trú được tái đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng nếu có nguy cơ SDD 
nặng và SDD nặng lồng ghép trong tổng kết 
15 ngày điều trị 

19/19 (100%) người bệnh nội trú 
được tái đánh giá tình trạng dinh 
dưỡng nếu có nguy cơ SDD nặng 
và SDD nặng lồng ghép trong 
tổng kết 15 ngày điều trị 

X  

4 
Nâng cao tỷ lệ người bệnh nội trú 
thực hiện đúng quy định quần áo 
đồng phục 

7. ≥ 90% người bệnh nội trú được cung cấp 
quần áo đồng phục 

98,85% NB được cung cấp quần áo 
đồng phục X  

8. ≥ 70% người bệnh nội trú mặc quần áo đồng 
phục theo quy định. 

44,47% BN nội trú mặc quần áo 
đồng phục theo quy định  X 

Kết quả: Đạt 5/8 (62,5%) mục tiêu cải tiến chất lượng chung toàn bệnh viện  

II. KẾT QUẢ CẢI TIẾN CÁC KHOA PHÒNG 

MỤC TIÊU VÀ CHỈ SỐ KẾT QUẢ 
ĐÁNH GIA 

ĐẠT KHÔNG 
ĐẠT 

1.P. Hành chính quản trị  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1     

- Mục tiêu phòng 
 Biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên phạm 

vi toàn bệnh viện 
- Chỉ số: 
 70% biển tên khoa phòng được viết bằng tối thiểu hai thứ tiếng Việt, Anh trên 

phạm vi toàn bệnh viện. 

- 16/23  khoa được viết bằng tối thiểu hai thứ 
tiếng Việt, Anh 
Đạt tỷ lệ 70% 

X  

2. P. Tài chính kế toán  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu phòng 
 Đảm bảo quy trình quản lý và sử dụng hóa đơn được thực hiện đầy đủ, chính 

xác 
-  Chỉ số:  
 > 96% hóa đơn sử dụng được nhập chính xác đúng đối tượng 

- Đạt 514.564/515.068 
- Tỷ lệ 99,9% 

X 

 



3. P. Tổ chức cán bộ  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu phòng 
Đảm bảo cho NVYT khi ký hợp đồng tham gia BHXH được miễn dịch với 
viêm gan siêu vi B khi được phân công làm việc tại các khoa có nguồn lây 
nhiễm cao và Khối DVTH 

- Chỉ số 
 100% NVYT khi ký hợp đồng tham gia BHXH được tiêm phòng đủ 3 mũi 

viêm gan B nếu có kết quả xét nghiệm AntiHBs ≤10UI/l; tiêm phòng 1 mũi 
viêm gan siêu vi B nếu xét nghiệm AntiHBs từ 10UI/l-100UI/l 

- Số NVYT đủ điều kiện chích ngừa/ Số NVYT 
đã được chích ngừa: 16/16 

- Đạt tỷ lệ 100% 
X 

 

4. P. Kế hoạch tổng hợp  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu phòng 
Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 
khám chữa bệnh thông qua việc kiểm tra ngẫu nhiên chất lượng HSBA và mã 
ICD10 

Đã triển khai thực hiện 5/5 mục tiêu đề ra X 

 

5. P. Quản lý chất lượng  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu phòng:  
Cải tiến hộp đựng thuốc kháng sinh cho 2 khoa lâm sàng 

 

- Đã thực hiện thí điểm tại 2 khoa KBCC và 
HSTCCĐ X 

 

6.  P. Điều dưỡng  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu phòng 
1. Thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng công tác tư vấn, truyền thông, 

GDSK cho người bệnh 
2. Thực hiện lập kế hoạch CSNB (đối với NB chăm sóc cấp I, II) và công tác 

hỗ trợ chăm sóc thể chất và vệ sinh cá nhân cho người bệnh 
- Chỉ số 
 Tiêu chí C6.2 đạt từ mức 4 lên 5 
 Tiêu chí C6.3 đạt từ mức 3 lên 4 

- Tiêu chí C6.2 đạt từ mức 4 lên 5 
- Tiêu chí C6.3 đạt từ mức 3 lên 4 X 

 

7. P. Công nghệ thông tin  



- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Xây dựng phần mềm chia lịch trực tự động của phòng CNTT 
- Tính được ngày nghỉ bù còn lại theo tháng các nhân viên trong phòng CNTT 

Đã xây dựng được phần mềm chia lịch tự động 
và đưa vào sử dụng trong phòng CNTT X 

 

8. P.  Thiết bị y tế  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu phòng 
Giường bệnh nhân có thanh chắn 

- Chỉ số 
 ≥ 50% giường bệnh nhân có thanh chắn chống té ngã 

- Giường có thanh chắn / Tổng giường bệnh: 
321/1.151 

- Tỷ lệ đạt 27,89% 

 

X 

9.  P. Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - CĐT  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu phòng 
Áp dụng các kết quả đánh giá, nghiên cứu vào việc cải tiến chất lượng đào tạo 
liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 

- Chỉ số 
 80% NVYT được tiếp cận nội dung chương trình trước các buổi đào tạo, các 

buổi sinh hoạt KHKT qua email 

- Các tiêu chí năm 2019 cao hơn năm 2018 X 

 

10.  P. Công tác xã hội - QHCC  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu phòng 
 Bảo đảm tất cả phản ánh từ khách hàng đều được thông tin đến các bộ phận liên 

đới 
- Chỉ số 
 ≥ 70% thông tin phản ánh từ khách hàng được can thiệp và giải quyết kịp thời 

- 77,8% thông tin phản ánh từ khách hàng được 
can thiệp và giải quyết kịp thời X 

 

11.  K. Khám bệnh - Cấp cứu  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
Thực hiện 5S thường xuyên tại phòng cấp cứu 

- Chỉ số 
 100% nhân viên khoa nắm được mô hình 5S 
 > 80% các vị trí tại phòng cấp cứu thực hiện tốt 5S 

100% nhân viên khoa nắm được mô hình 5S 
88,9% các vị trí tại phòng cấp cứu thực hiện tốt 5S  

X 

 



12.  K. Khám bệnh và điều trị trong ngày  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh phẫu thuật trong ngày 
- Chỉ số: 

+ ≥ 95% người bệnh hài lòng chất lượng dịch vụ từ khâu đón tiếp đến dặn dò ra 
viện 

 + 100% thực hiện đúng quy trình phẫu thuật 

- 96% người bệnh hài lòng chất lượng dịch vụ từ 
khâu đón tiếp đến dặn dò ra viện 

- 98,7% thực hiện đúng quy trình phẫu thuật 
X 

 

13. K. Hồi sức tích cực - Chống độc  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Bệnh nhi dưới 5 tuổi thiết lập đường truyền tĩnh mạch ngoại biên dưới hướng 

dẫn của ánh sáng đỏ 
-  Chỉ số 
 > 90% bệnh nhi dưới 5 tuổi thiết lập đường truyền tĩnh mạch ngoại biên dưới 

hướng dẫn của ánh sáng đỏ 

- > 91,5% bệnh nhi dưới 5 tuổi thiết lập đường 
truyền tĩnh mạch ngoại biên dưới hướng dẫn của 
ánh sáng đỏ 

X 

 

14.  K. Hồi sức tích cực sơ sinh  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
+ Theo dõi huyết áp liên tục để xử trí kịp thời các trường hợp sốc và sử dụng 
thuốc vận mạch 

 + Tránh các biến chứng như tổn thương do thiếu máu cục bộ ở não, xuất huyết 
não… 

-  Chỉ số: 
 > 80% bệnh nhân đặt catheter động mạch rốn hay động mạch quay để đo huyết 

áp động mạch xâm lấn 

- Đạt 84,06% số BN được đo huyết áp xâm lấn/ 
tổng số BN có chỉ định theo dõi huyết áp xâm 
lấn, so với chỉ tiêu đề ra là 80% 

- 100% BN được đặt catheter động mạch rốn, 
động mạch quay được chăm sóc và theo dõi 
đúng quy trình 

- Không có trường hợp nào xảy ra tai biến khi đặt 

X 

 

15.  K. Sơ sinh  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Tăng cường sự đồng thuận của TNBN đồng ý chọc dò tủy sống cho bệnh nhi 

khi có chỉ định 
-  Chỉ số 

Thân nhân đồng ý chọc dò tủy sống cho BN khi có 
chỉ định đạt 92,18% (44/49 bệnh nhân) 

 

X 



 > 95% TNBN đồng ý chọc dò tủy sống cho bệnh nhi khi có chỉ định 
16.  K. Tim mạch - Thận niệu  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Quản lý số lượt BN tái khám theo tuần ở nhóm bệnh mãn tính: Tim bẩm sinh, 

Hội chứng thận hư, khớp 
- Chỉ số: 
 + Biết và chuẩn bị trước được hồ sơ tái khám 
 + > 80% BN có tái khám tại phòng khám của khoa TMTN 

Số bệnh nhân có tái khám/ Tổng số bệnh nhân được 
hẹn là 798/1.530 
Tỷ lệ đạt 52,2% 

 

X 

17.  K.  Huyết học - Thần kinh  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Thực hiện truyền máu và ra viện trong ngày cho BN Thalassemia 
-  Chỉ số: 
 > 40% bệnh nhân Thalassemia được truyền máu trong ngày 

Số bệnh nhân Thalassemia được truyền máu và ra 
viện trong ngày/ Tổng số BN Thalassemia được 
truyền máu định kỳ là 138/340 (40,58%) 

X 

 

18.  K. Tiêu hóa  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Giảm thời gian đi lại cho BN nâng cao sự hài lòng nội soi có xét nghiệm kháng 

sinh đồ 
-  Chỉ số: 
 > 90% kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ của BN nội soi được trả qua địa chỉ 

mail 

Số kết quả kháng sinh đồ bệnh nhân được trả qua 
email/ Tổng số bệnh nhân nội soi có làm kháng 
sinh đồ là 14/15 
Tỷ lệ đạt 93,3% 

X 

 

19.  K. Tổng hợp  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng trong thực hiện quy trình phun khí dung tại khoa 
-  Chỉ số 
 + ≥ 100% BN phun khí dung tại phòng phun khí dung được giám sát bằng bảng 

kiểm 
 + ≥ 80% bảng kiểm đạt loại tốt 

1.678/1.678 (100%) BN phun khí dung tại phòng 
phun khí dung được giám sát bằng bảng kiểm 
82,96% bảng kiểm giám sát đạt loại tốt 
87,96% số phiếu khảo sát đạt mức Hài lòng và Rất 
hài lòng 

X 

 



 + ≥ 80% TNBN hài lòng khi thực hiện phun khí dung tại phòng phun khí dung 
của khoa 

20.  K. Bệnh nhiệt đới  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng theo dõi bệnh nhân điều trị SXH Dengue 
-  Chỉ số 
 > 95% TNBN được hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, GDSK phù hợp với 

bệnh đang điều trị 

Số TNBN được hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm 
sóc, GDSK phù hợp với bệnh đang điều trị/ Tổng số 
BN được khảo sát trong kỳ báo cáo là 183/192 
Đạt tỷ lệ 95,3% 

X 

 

21. K. Hô hấp 1  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Đánh giá chất lượng bệnh nhân quản lý hen 
-  Chỉ số 
 > 80% bệnh nhân đo chức năng hô hấp phù hợp với chẩn đoán 

Số BN được đo phù hợp với chẩn đoán/ Tổng số 
BN được chẩn đoán là 120/131 (91,60%) X 

 

22.  K. Hô hấp 2  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng sử dụng nút chặn kim luồn có cổng ở bệnh nhân có sử 

dụng kim luồn 
- Chỉ số 
 100% bệnh nhân có sử dụng kim luồn đều có nút chặn kim luồn có cổng 

BN có sử dụng nút chặn kim luồn/ Tổng số BN có 
sử dụng kim luồn đạt tỷ lệ 90% 

 

X 

23. K. Phẫu thuật Gây mê Hồi sức  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng khám và tầm soát tiền mê 
- Chỉ số 
 ≥ 70% BN tiền phẫu được đánh giá tầm soát tiền mê trên phiếu ghi nhận 

Triển khai chưa kịp tiến độ 

 

X 

24.  K. Ngoại Tổng hợp  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    



- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng hình ảnh sau chụp X-Quang túi cùng trực tràng trên người 

bệnh có dị dạng hậu môn trực tràng, giúp chẩn đoán chính xác loại dị dạng hậu 
môn trực tràng trước mổ tạo hình hậu môn 

- Chỉ số 
 100% BN được đặt ống sonde Foley trong chụp X-Quang túi cùng trực tràng có 

bơm thuốc cản quang trên BN có dị dạng hậu môn trực tràng 

- Số BN được đặt ống sonde Foley/ Tổng số BN 
có dị dạng hậu môn trực tràng được chụp XQ là 
100% 

X 

 

25.  K. Chấn thương Chỉnh hình Bỏng  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao kỹ thuật tắm bỏng 
-  Chỉ số 
 > 80% BN được tắm bỏng 

Chưa có báo cáo 

 

X 

26. K. Liên chuyên khoa  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng khám và điều trị cho trẻ bị sâu răng 
- Chỉ số 
 95% TNBN được cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết về phòng bệnh để 

nhằm giảm tỷ lệ sâu răng cho trẻ 

Chưa có báo cáo 

 

X 

27.  K. Dinh dưỡng  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng giám sát và đánh giá đúng tình trạng dinh dưỡng (CN/T; 

CC/T; CN/CC) của BN nội trú 
- Chỉ số 

> 70% bệnh nhi nội trú được đánh giá dinh dưỡng theo đúng tiêu chuẩn 

Số bệnh án có đánh giá TTDD sau 36 giờ nhập 
viện/ Tổng số bệnh án được kiểm tra trong kỳ báo 
cáo là 345/375 (92%) 
Số bệnh án có tái đánh giá TTDD sau mỗi 15 ngày/ 
Tổng số bệnh án có tổng kết 15 ngày điều trị trong 
kỳ báo cáo là 19/19 (100%) 
Số bệnh án có đánh giá TTDD theo đúng tiêu 
chuẩn/ Tổng số bệnh án được kiểm tra trong kỳ báo 
cáo là 335/375 (89%) 

X 

 

28.  K. Dược  



- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

- Mục tiêu khoa 
1. Xây dựng và duy trì kho đạt chuẩn GSP: thực hiện kiểm soát 100% quy 

trình kho nội trú 
2. Nâng mức điểm tiêu chí C9.5 và C9.6 (từ mức 3 lên mức 4) 

Chưa có báo cáo 

 

X 

29.  K. Kiểm soát nhiễm khuẩn  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu khoa 
1. Tăng cường giám sát công tác KSNK tại khoa lâm sàng 

   Chỉ số: Tăng tỷ lệ tuân thủ công tác KSNK tại các khoa lâm sàng 
2. Tăng cường giám sát việc cung cấp đầy đủ phương tiện thu gom và phân 

loại chất thải 
  Chỉ số: Giảm tỷ lệ việc không trang bị đầy đủ phương tiện thu gom và 

 phân loại chất thải 

- Tỷ lệ tuân thủ công tác KSNK :  
Quý II: 89,8% 
Quý III: 90,1% 

- Tỷ lệ tuân thủ thu gom và phân loại chất thải 
trang bị không đầy đủ 
Quý II/2019: 100% 
Quý III/2019: 96,6% 

 

X 

30.  K. Chẩn đoán hình ảnh  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1, 2    

-  Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng kiểm soát thoát mạch thuốc cản quang trong chụp CT 

Scanner 
- Chỉ số 
 100% BN được kiểm tra đường truyền, vị trí truyền đảm bảo thông đường 

truyền trước khi tiêm thuốc cản quang 

Chưa có báo cáo 

 

X 

31.  K. Xét nghiệm  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu khoa 
 Xét nghiệm trước truyền máu của BN Thalassemia được hoàn tất sớm giúp BN 

được theo dõi đủ thời gian và xuất viện trong ngày 
- Chỉ số 
 40% mẫu bệnh phẩm có chỉ định XN trước truyền máu của BN Thalassemia 

được hoàn tất trễ nhất 10g sáng vào ngày tái khám 

- Số bệnh nhân Thalassemia được truyền máu và 
ra viện trong ngày/ Tổng số BN Thalassemia 
được truyền máu định kỳ là 138/340 (40,58%) 

X 

 

32.  K. Phục hồi chức năng  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    



- Mục tiêu khoa 
 Nâng cao chất lượng điều trị hướng mục tiêu trong PHCN [Thiết lập mục tiêu 

can thiệp và đánh giá kết quả trên trẻ bại não (CP)] bằng ứng dụng công cụ đo 
lường GAS 

-  Chỉ số: 
 > 90% trẻ bại não điều trị tại khoa (nội trú và ngoại trú) đều được thiết lập mục 

tiêu can thiệp và đánh giá kết quả bằng GAS 

-  Số trẻ CP nội và ngoại trú được thiết lập GAS/ 
Tổng số bệnh nhân được khảo sát 18/30 (60%) 

 

X 

33.  K. Khối Dịch vụ tổng hợp  

- Mục tiêu BV: Mục tiêu số 1    

- Mục tiêu riêng 
 Đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa quầy nước không bị ẩm ướt, không bị 

nhầm lẫn giữa hàng nhập mới với hàng đang xuất bán 
- Chỉ số 
 100% sản phẩm hàng hóa quầy nước đạt chất lượng tốt 

- 250/255 phiếu giám sát chất lượng hàng hóa 
quầy nước đạt tất cả các tiêu chí (98,04%) 

 

X 

Kết quả: 21/33 (62,5%) khoa phòng mục tiêu cải tiến chất lượng chung toàn bệnh viện. 

                  NGƯỜI TỔNG HỢP                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG QLCL 


