
SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

Số:          /BC-BVNĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2019 
 

BẢN TÓM TẮT 
KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 

 
I. ĐIỂM CHẤT LƯỢNG  

Căn cứ vào Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 ban hành kèm theo 
Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Điểm đạt: 3,64 

Căn cứ Kế hoạch 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 của Bộ Y tế; Kết quả đạt: 
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ĐIỂM  
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PHẦN 1. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC TRIỂN 
KHAI THỰC HIỆN (Xanh – Sạch – Đẹp) 20 15,85  

PHẦN 2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI 
BỆNH 80 66,00  

PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH 
VIỆN 200 145,58  

KẾT QUẢ CHUNG 300 227,43  

II. ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 
Bệnh viện đã thực hiện một số cải tiến chất lượng trong năm 2019: 

-  Triển khai hệ thống báo cáo sự cố theo Thông tư 43/2018/TT-BYT, có các hình thức khuyến 
khích nhân viên báo cáo sự cố tự nguyện, do đó số báo cáo tăng đáng kể so với năm 2018. 

-  Báo cáo sự cố được thống kê, phân tích, đánh giá cụ thể; Các sự cố mức độ nặng được tổ 
chức họp phân tích, rút kinh nghiệm. 

-  Tổ chức tập huấn phương pháp 5S cho toàn bệnh viện và áp dụng thực hiện cho một số khoa 
lâm sàng và cận lâm sàng. Hiện nay, các khoa vận dụng 5S hiệu quả trong nhiều hoạt động như sắp 
xếp tủ thuốc trực, xe tiêm, không gian làm việc... 

- Thực hiện các cải tiến hướng đến người bệnh dựa trên các kết quả phân tích các vấn đề người 
bệnh thường phàn nàn, thắc mắc. 

III. NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI 
-  Một số tiêu chí khó cải tiến do thiếu nguồn kinh phí như: Tiêu chí D2.5 - Phòng ngừa nguy 

cơ người bệnh bị trượt ngã: chưa đủ điều kiện cải tạo lan can ở khối nhà cũ để đạt độ cao từ 1,4m; 
Giường có thanh chắn chỉ thực hiện được 321/1.151 giường (tỷ lệ 28%). 

-  Bảng tên khoa được viết bằng tiếng Anh - Việt chỉ mới thực hiện được cho 11 khoa lâm sàng. 
-  Công tác giám sát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật bác sĩ chưa thật sự đi vào chiều sâu. 
- Chưa xây dựng được bộ nhận dạng thương hiệu bệnh viện. 

IV. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 
Căn cứ vào kết quả tự kiểm tra, trong năm tới Bệnh viện tập trung cải tiến chất lượng cho các 

tiêu chí mức 2 và một số công tác trọng tâm: 
- Tiếp tục cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất hướng đến sự an toàn cho người bệnh và không gian 

Xanh – Sạch – Đẹp. 
-  Cải tiến chất lượng dịch vụ dựa vào kết quả thống kê phân tích sự hài lòng người bệnh. 
-  Tăng cường giám sát tuân thủ các quy trình kỹ thuật, các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị. 
-  Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu bệnh viện. 
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