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BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

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

  
ĐỀ ÁN 

Cải tiến chất lượng năm 2016  

I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

 1.1. Căn cứ pháp lý: 
 Căn cứ quyết định số 1828/QĐ-BVT ngày 28/10/2015 của Bệnh viện Tim Hà Nội 
về việc phê duyệt và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các khoa, 
phòng, đơn nguyên thuộc bệnh viện Tim Hà Nội; 
 Căn cứ kế hoạch số 99/KH–BVT ngày 18/01/2016 của Bệnh viện Tim Hà Nội về cải 
tiến chất lượng bệnh viện năm 2016; 

 1.2. Tình hình thực tế: 
 Trong năm 2015, hoạt động cải tiến chất lượng Bệnh viện đạt được nhiều kết quả 
tích cực, cụ thể qua 5 mục tiêu sau: 
Mục tiêu 1. Đánh giá chất lượng bệnh viện dựa trên “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng 
bệnh viện” do Bộ Y tế ban hành:  
 Phòng QLCL tổ chức đánh giá theo từng quý, căn cứ kết quả đánh giá của quý đề 
xuất những giải pháp khắc phục cho quý sau nhằm loại trừ các tiêu chí ở mức 1 và hạn 
chế tối đa số tiêu chí ở mức 2. Cụ thể: 

Quý Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Điểm         
trung bình 

I 2 (2.5%) 12 (14.8%) 35 (43.2%) 18 (22.2%) 14 (17.3%) 3.37 

II 1 (1.2%) 8 (9.9%) 35 (43.2%) 25 (30.9%) 12 (14.8%) 3.48 

III 1 (1.2%) 11 (13.6%) 28 (34.6%) 25 (30.9%) 16 (19.7%) 3.55 

IV 0 2 (2.5%) 29 (36.25%) 42 (52.5%) 7 (8.75%) 3.68 

Mục tiêu 2. Khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh và nhân viên: 
Kết quả: 
 - Sự hài lòng người bệnh nội trú đạt 96.2%. 
 - Sự hài lòng người bệnh ngoại trú đạt 87.8%. 
 - Sự hài lòng nhân viên đạt 77.8%.  
Mục tiêu 3. Xây dựng quy trình cải tiến hệ thống chất lượng bệnh viện:  
 Đã hoàn thiện quy trình cải tiến hệ thống chất lượng bệnh viện.  
Mục tiêu 4. Các quy trình quản lý đã được Giám đốc phê duyệt, ban hành và triển 
khai tới các khoa/phòng/Đơn nguyên:  
Mục tiêu 5. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng:  
 Năm 2015, phòng QLCL chưa đủ số nhân lực theo như đề án thành lập phòng 
QLCL. Do vậy năm 2016, bệnh viện cần bổ sung đủ nhân lực cho phòng QLCL theo 
đề án. 
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 Căn cứ tình hình thực tế, phòng QLCL xây dựng đề án cải tiến chất lượng năm 
2016 với mục tiêu cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU  
 2.1. Mục đích: 
 Nâng cao chất lượng hoạt động phòng Quản lý chất lượng, góp phần nâng cao chất 
lượng bệnh viện (CLBV), hướng đến sự hài lòng người bệnh. 

 2.2. Mục tiêu: 
 Tăng số tiêu chí phòng Quản lý chất lượng phụ trách đạt mức 5 từ 0% (tháng 
11/2015) lên 30% (tháng 10/2016).  

Tiêu chí 
A D1 D2 D3 

A4.6 D1.1 D1.2 D1.3 D2.1 D2.2 D2.3 D2.4 D2.5 D3.1 D3.2 D3.3 

Mức 
2015 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2016 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

III. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN(Phụ lục 1) 
IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ NHÂN LỰC THỰC HIỆN (Phụ lục 2) 
V. DỰ BÁO THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC: 

5.1. Thuận lợi: 
 - Bệnh viện đã hoàn thiện hệ thống QLCL Bệnh viện bao gồm: Hội đồng 
QLCL, mạng lưới QLCL và phòng QLCL. 
 - Các thành viên trong hệ thống QLCL đã được đào tạo về QLCL toàn diện. 
 - 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. 
 - Năm 2015, có 5 khoa phòng đã được triển khai áp dụng hệ thống TCVN ISO 
9001:2008 giai đoạn 1. 

5.2. Khó khăn: 
 - Chưa có hướng dẫn đầy đủ về các hoạt động cải tiến chất lượng, việc triển 
khai còn mang tính chất tự phát, mò mẫm nên hiệu quả chưa cao.  
 - Số lượng nhân lực thiếu: Hiện tại phòng có 04 nhân viên, trong đó 02 nhân 
viên là học việc.  
 - Quản lý chất lượng là một công việc mới áp dụng nên chưa được mọi người 
quan tâm đến, nên việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong mạng lưới còn 
chưa hiệu quả.  

  5.3. Kiến nghị khắc phục khó khăn: 
 - Bổ sung nhân lực theo đề án thành lập phòng QLCL. 
 - Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, tiến hành họp Hội đồng và Mạng lưới 
quản lý chất lượng định kỳ theo quy chế hoạt động của Hội đồng QLCL. 
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 - Tập huấn và cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng cho các thành viên 
Mạng lưới quản lý chất lượng. 
  - Phát động các phong trào nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2016. 
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 
 - Nguồn: Quỹ phát triển sự nghiệp.  
 - Chi tiết kinh phí (Phụ lục 1) 

 
DUYỆT GIÁM ĐỐC 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QLCL 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Quang Tuấn 

Hà Nội , ngày ….. tháng 02 năm 2016 
PTP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hoa 
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Phụ lục 1: Giải pháp thực hiện mục tiêu cải tiến chất lượng năm 2016 

Mục tiêu Giải pháp Phương pháp thực hiện 
Chỉ số 

đánh giá 
Hiện tại Mục tiêu 

 Tăng số tiêu chí phòng QLCL 
phụ trách đạt mức 5 từ 0% 
(tháng 11/2015) lên 30% 
(tháng 10/2016). 

Bổ sung nhân lực phòng QLCL - BV có quyết định bổ sung nhân lực phòng QLCL 

0% 30% 

- Phòng QLCL có KH cử nhân viên mới tham gia đào 
tạo về QLCL và có Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ 

Kiện toàn hệ thống sai sót – sự cố - nguy 
cơ y khoa. 

- Phòng QLCL xây dựng quy định, quy trình quản lý 
sai sót – sự cố - nguy cơ y khoa và các mẫu phiếu báo 
cáo 

- BV ban hành quy định, quy trình quản lý sai sót – sự 
cố - nguy cơ y khoa và phổ biến đến các khoa/phòng 
để thực hiện 

- Các khoa/phòng thực hiện báo cáo sai sót – sự cố - 
nguy cơ y khoa theo quy định 

- Phòng QLCL tổng hợp, phân tích nguyên nhân và đề 
xuất các biện pháp phòng ngừa 

Đánh giá sự hài lòng NB thông qua Phiếu 
khảo sát sự hài lòng NB 

Khảo sát sự hài lòng NB ngoại trú theo từng quý 

 Tổng hợp ý kiến phản ánh qua Hòm thư 
góp ý 

- Trang bị Hòm thư góp ý cho các khoa/phòng 

- Tổng hợp, phân tích thư góp ý của NB và đề xuất giải 
pháp can thiệp 
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Phụ lục 2: Kế hoạch hoạt động thực hiện mục tiêu cải tiến chất lượng năm 2016 

Mục tiêu Hoạt động Thời gian 
Khoa/phòng                 
chịu trách 

nhiệm 

Khoa/phòng                 
phối hợp 

Người  
giám sát 

Dự kiến  

kinh phí 
Dự kiến kết quả 

Tăng số 
tiêu chí 
phòng 
QLCL phụ 
trách đạt 
mức 5 từ 
0% 
(11/2015) 
lên 30% 
(10/2016). 

- BV có quyết định bổ sung nhân lực 
phòng QLCL 

Quý I/2016 Phòng TCCB 
 

Phòng QLCL 
 

Hội đồng 
QLCL 

0 đồng Phòng QLCL có đủ 05 CBNV 

- Phòng QLCL có KH cử nhân viên 
mới tham gia đào tạo về QLCL và có 
Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ 

Quý I/2016 Phòng QLCL 
 

Phòng TCCB 
 

Hội đồng 
QLCL 

0 đồng Nhân viên mới của phòng QLCL có Giấy 
chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo về 
QLCL 

- Phòng QLCL xây dựng quy định, 
quy trình quản lý sai sót – sự cố - 
nguy cơ y khoa và các mẫu phiếu báo 
cáo 

Quý I/2016 Phòng QLCL 
 

 Hội đồng 
QLCL 

0 đồng Phòng QLCL trình GĐ phê duyệt quy 
định, quy trình quản lý sai sót – sự cố - 
nguy cơ y khoa và các mẫu phiếu báo 
cáo 

- BV ban hành quy định, quy trình 
quản lý sai sót – sự cố - nguy cơ y 
khoa và phổ biến đến các khoa/phòng 
để thực hiện 

Quý I/2016 Phòng TCCB 
 

- Phòng HCQT 
- Khoa/phòng   
- Phòng ĐD 

Hội đồng 
QLCL 

10 triệu 
đồng 

Quyết định ban hành quy định, quy trình 
quản lý sai sót - sự cố - nguy cơ y khoa 
và phổ biến đến các khoa/phòng để thực 
hiện 

- Các khoa/phòng phổ biến cho 
CBNV  

Quý I/2016 Các khoa/phòng  Phòng 
QLCL 

0 đồng Biên bản họp khoa/phòng phổ biến 

 

- Các khoa/phòng thực hiện báo cáo 
sai sót – sự cố - nguy cơ y khoa theo 
quy định 

Từng quý Các khoa/phòng  Phòng 
QLCL 

20.000đ/1 báo 
cáo  

 Phiếu báo cáo sự cố và phiếu báo cáo 
tổng hợp sự cố định kỳ của khoa/phòng. 

- Phòng QLCL tổng hợp, phân tích 
nguyên nhân và đề xuất các biện pháp 
phòng ngừa 

Từng quý Phòng QLCL Các khoa/phòng Hội đồng 
QLCL 

0 đồng Báo cáo tổng hợp sự cố định kỳ từng quý 

- Khảo sát sự hài lòng NB ngoại trú 
và nội trú theo từng quý 

Từng quý Phòng QLCL Các khoa/phòng Phòng 
QLCL 

5.000.000đ 04 báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh 
nội trú. 

- Trang bị Hòm thư góp ý cho các 
khoa/phòng 

Quý I/2016 Phòng HCQT  Phòng 
QLCL 

10.000.000đ 20 khoa phòng được trang bị hòm thư 
góp ý 

- Tổng hợp, phân tích thư góp ý của 
NB và đề xuất giải pháp can thiệp 

Từng quý Phòng QLCL  Hội đồng 
QLCL 

0 đồng 04 báo cáo tổng hợp. 
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BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

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

 
SƠ KẾT  

Thực hiện quý …… đề án cải tiến chất lượng năm 2016  

Mục tiêu Hooạt động Thời gian Dự kiến kết quả 

Đánh giá 
(kết quả thực 

hiện của quý so 
với kết quả của 

mục tiêu) 

Kiến nghị 
Giải pháp 

Tăng số tiêu chí 
phòng QLCL 
phụ trách đạt 
mức 5 từ 0% 
(11/2015) lên 
30% (10/2016). 

- BV có quyết định bổ sung nhân lực 
phòng QLCL 

Quý I/2016 Phòng QLCL có đủ 05 CBNV   

- Phòng QLCL có KH cử nhân viên mới 
tham gia đào tạo về QLCL và có Giấy 
chứng nhận hoặc chứng chỉ 

Quý I/2016 Nhân viên mới của phòng QLCL có 
Giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào 
tạo về QLCL 

  

- Phòng QLCL xây dựng quy định, quy 
trình quản lý sai sót – sự cố - nguy cơ y 
khoa và các mẫu phiếu báo cáo 

Quý I/2016 - Phòng QLCL trình GĐ phê duyệt 
quy định, quy trình quản lý sai sót – 
sự cố - nguy cơ y khoa và các mẫu 
phiếu báo cáo 

  

- BV ban hành quy định, quy trình quản lý 
sai sót – sự cố - nguy cơ y khoa và phổ 
biến đến các khoa/phòng để thực hiện 

Quý I/2016 Quyết định ban hành quy định, quy 
trình quản lý sai sót - sự cố - nguy cơ 
y khoa và phổ biến đến các 
khoa/phòng để thực hiện 

  

- Các khoa/phòng phổ biến cho CBNV  Quý I/2016 Biên bản họp khoa/phòng phổ biến 

 

  

- Các khoa/phòng thực hiện báo cáo sai 
sót – sự cố - nguy cơ y khoa theo quy định 

Từng quý  Phiếu báo cáo sự cố và phiếu báo cáo 
tổng hợp sự cố định kỳ của 
khoa/phòng. 
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- Phòng QLCL tổng hợp, phân tích 
nguyên nhân và đề xuất các BP phòng 
ngừa 

Từng quý Báo cáo tổng hợp sự cố định kỳ từng 
quý 

  

- Khảo sát sự hài lòng NB ngoại trú và nội 
trú theo từng quý 

Từng quý 04 báo cáo khảo sát hài lòng người 
bệnh nội trú. 

  

- Trang bị Hòm thư góp ý cho các 
khoa/phòng 

Quý I/2016 20 khoa phòng được trang bị hòm thư 
góp ý 

  

- Tổng hợp, phân tích thư góp ý của NB 
và đề xuất giải pháp can thiệp 

Từng quý 04 báo cáo tổng hợp.   

 Hà Nội , ngày        tháng           năm 2016 
PTP. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hoa 

 
 


