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DANH SÁCH  

CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN  

9 tháng đầu năm 2019 
 

Chỉ số Nội dung Chỉ tiêu Kết quả Đánh giá Ghi chú 

01 Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo 

phân tuyến khám chữa bệnh 
> 70% 94,8% Đạt  

02 Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên > 70% 73,14% Đạt  

03 Thời gian nằm viện trung bình (tất cả bệnh) < 5 ngày 4,02 Đạt  

04 Công suất sử dụng giường bệnh thực tế > 85% 54,04 K. đạt  

05 Tỷ lệ người bệnh điều trị khỏi bệnh Tăng  

hàng năm 
74,16% Đạt 2018: 61,4% 

06 Tỷ lệ tử vong, tiên lượng tử vong gia đình 

xin về (tất cả các bệnh) 

Giảm 

hàng năm 
0,36% Đạt 2018: 0,36% 

07 Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám, chữa bệnh 

(tất cả các bệnh) 

Giảm 

hàng năm 

1,62 

 0,12 
Đạt  

08 Tỷ lệ BS có trình độ sau đại học được đào 

tạo trong thời gian làm việc tại BV 
30% 90% Đạt  

09 Tỷ lệ Điều dưỡng trưởng có trình độ đại học 50% 45% K. đạt  

10 Tỷ lệ Điều dưỡng trưởng có chứng chỉ quản 

lý điều dưỡng hoặc tương đương 
50% 60% Đạt  

11 Tỷ lệ điều dưỡng có trình độ cử nhân trở lên 30% 8% K. đạt  

12 Tỷ số Bác sỹ/Điều dưỡng toàn bệnh viện Tăng 

hàng năm 
1/3 K. đạt 2018: 1/3,1 

13 Tỷ số Bác sỹ/giường bệnh toàn bệnh viện ,, 1/4,6 Đạt 2018: 1/4,8 

14 Tỷ số ĐD/giường bệnh của toàn bệnh viện ,, 1/1,5 Đạt 2018: 1/1,6 

15 Tỷ lệ tiêm phòng viêm gan B trong NVYT > 90% 95 Đạt  

16 Tỷ số ĐD/người bệnh của từng khoa lâm 

sàng 

Tăng 

hàng năm 
ch   



17 Thời gian khám trung bình của người bệnh 

(*) 

Giảm 

hàng năm 
65,9 ph K.đạt 

2018 

58,6 phút 

18 Sự cố y khoa nghiêm trọng 00 00 Đạt  

19 Sự cố ngoài y khoa nghiêm trọng 00 00 Đạt  

20 Hiệu suất sử dụng phòng mổ ≥ 30% 20,28% K. đạt Số PM tăng 

21 Hiệu suất sử dụng máy thở ≥ 65% 32,5 K. đạt Số MT tăng 

22 Tỷ lệ hồ sơ bệnh án hoàn thiện các yêu cầu 

cơ bản theo quy chế hồ sơ bệnh án 
> 80% 96,3 Đạt  

23 Tỷ lệ ca phẫu thuật sử dụng đúng hướng dẫn 

thực hiện bảng kiểm ATPT 
> 95% 96,5% Đạt  

24 Tỷ lệ người bệnh có chỉ định phẫu thuật 

được điều dưỡng hướng dẫn và hỗ trợ thực 

hiện chuẩn bị trước phẫu thuật đúng quy định 

> 85% 88,5% Đạt  

25 Tỷ lệ ĐD, HS, KTV thực hiện đúng quy định 

về xác nhận và khẳng định đúng người bệnh 

khi cung cấp dịch vụ 

> 75% 77,8% Đạt  

26 Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ 

khám chữa bệnh (nội trú, ngoại trú) 
> 80% 89% Đạt  

27 Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế > 75% 69% K.đạt  

28 Tỷ lệ mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối < 2% 1,17% Đạt  

29 Tỷ lệ người bệnh khám ngoại trú được trả kết 

quả xét nghiệm đúng hẹn 
≥ 95% 97,24% Đạt  

3 Tỷ lệ người bệnh bị loét do tỳ đè < 4% 0,27% Đạt  

31 Tỷ lệ thực hiện mũi tiêm an toàn > 75% 76,2% Đạt  

32 Người bệnh được chăm sóc phù hợp với tình 

trạng bệnh và phân cấp chăm sóc 
> 85% 86,2% Đạt  

33 Tỷ lệ NB được tư vấn, GDSK phù hợp với 

bệnh lý trong quá trình điều trị & khi xuất 

viện 

> 80% 84,6% Đạt  

34 Tỷ lệ người bệnh được dùng thuốc đúng chỉ 

định, đảm bảo an toàn và hiệu quả (**) 
> 75% 73,6% K.đạt  



35 Tỷ lệ cán bộ y tế được đào tạo, cập nhật 

chuyên môn liên tục theo quy định 
> 85% ch   

36 Tỷ lệ người bệnh nội trú được thụ hưởng các 

quỹ chi phí điều trị 

Tăng  

hàng năm 
7,55% Đạt 

Thực hiện 

năm đầu 

37 Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ Giảm 

hàng năm 

0,53% 

 0,17% 
Đạt  

38 Tỷ lệ viêm phổi do nhiễm khuẩn bệnh viện 
,, 

3,7% 

 2,2% 
Đạt  

39 Tỷ lệ tai nạn thương tích do vật sắc nhọn < 7‰ 8,2‰ K.đạt  

40 Tỷ lệ người bệnh nội trú được khám, đánh 

giá tình trạng dinh dưỡng 
≥ 90% 92% Đạt  

Chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt (Theo công văn số 5229/SYT-NVY) 

41 Tỷ lệ hồ sơ bệnh án hoàn thiện các yêu cầu cơ 

bản theo quy chế hồ sơ bệnh án 
> 80% 88,2% Đạt  

42 Tỷ lệ ca phẫu thuật sử dụng đúng hướng dẫn 

thực hiện bảng kiểm ATPT 
> 95% 92,8% K.đạt  

 

Ghi chú: (*) Số lượng NB khám năm 2019 tăng 9,46%; Thời gian khám trung bình tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2018; 

  (*)Tỷ lệ NB dùng thuốc đúng chỉ định 100%; Thực hiện đầy đủ các bước trong bảng kiểm đạt 73,6% 

Năm 2019 là năm đầu tiên xây dựng bộ tiêu chí với 42 chỉ số có chỉ tiêu đề ra cụ thể 

và rõ ràng; 

Triển khai thực hiện 40 chỉ số đạt 95,2% kế hoạch đề ra; 02 chỉ số chưa thực hiện 

được do chưa có phần mềm kết xuất nên chưa tổng kết và thống kê được; 

28 (70%) chỉ số đạt so với chỉ tiêu đề ra; 12 chỉ số chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra do 

các yếu tố khách quan: cơ sở vật chất (phòng mổ), trang thiết bị (máy thở) được đầu tư thêm 

NB phẫu thuật và sử dụng máy thở không tăng, do cách tính hoặc do chỉ tiêu đề ra cao…;  

Trên cơ sở kết quả này P.QLCL sẽ có kế hoạch cải tiến trong năm 2020. 
 

Nơi nhận:  TRƯỞNG PHÒNG 
- CTHĐQLCL (báo cáo) 
- Lưu Phòng QLCL 

   
   
  BSCKI Lê Thị Đẹp                      
  


