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BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

A. THÔNG TIN HÀNH CHÍNH  

a. Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN MẮT BÀ RỊA VŨNG TÀU 

b. Địa chỉ: 21 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

c. Tuyến: tỉnh 

d. Hạng: II 

e. Họ và tên Giám đốc bệnh viện:  Nguyễn Viết Giáp 

f. Họ và tên thư ký Hội đồng kiểm tra: Nguyễn Thị Nguyệt 

g. Điện thoại liên hệ: 02543.732718 

h. Địa chỉ Email: benhvienmatbaria@gmail.com 

B. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH 

GIÁ: 
78/83 TIÊU CHÍ 

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 93.97% 

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:  297 

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.76 

  

KẾT QUẢ CHUNG CHIA 

THEO MỨC: 

Mức 

1 

Mức 

2 

Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số 

tiêu chí 

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 24 42 11 78 

6. TỶ LỆ CÁC MỨC ĐẠT 

ĐƯỢC (%): 
0.00 1.28 30.77 53.85 14.10 100% 

      NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN                                                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

         NGUYỄN THỊ NGUYỆT                                         NGUYỄN VIẾT GIÁP 

495 13 09

Bệnh viện Mắt
13-09-2021 14:22:07 +07:00



22 B1.3 
Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm của 

nhân lực bệnh viện 
3 

  CHƯƠNG B2. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (3) 
 

23 B2.1 Nhân viên y tế được đào tạo liên tục và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 4 

24 B2.2 Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức 5 

25 B2.3 Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực 4 

  
CHƯƠNG B3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VÀ ĐIỀU KIỆN, MÔI TRƯỜNG LÀM 

VIỆC (4)  

26 B3.1 Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế 4 

27 B3.2 Bảo đảm điều kiện làm việc và vệ sinh lao động cho nhân viên y tế 4 

28 B3.3 
Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải 

thiện 
4 

29 B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao trình độ chuyên môn 5 

  CHƯƠNG B4. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN (4) 
 

30 B4.1 Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai  3 

31 B4.2 Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện 4 

32 B4.3 Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện 3 

33 B4.4 Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận  5 

  PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) 
 

  CHƯƠNG C1. AN NINH, TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN CHÁY NỔ (2)  
 

34 C1.1 Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện 4 

35 C1.2 Bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy 3 

  CHƯƠNG C2. QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN (2) 
 

36 C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học 4 

37 C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học 4 

  CHƯƠNG C3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ (2) 
 

38 C3.1 Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế 3 

39 C3.2 
Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

hoạt động chuyên môn   
3 

  CHƯƠNG C4. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (6) 
 

40 C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn 4 

41 C4.2 
Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong bệnh viện 
4 

42 C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ vệ sinh tay 4 

43 C4.4 Giám sát, đánh giá việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 4 

44 C4.5 
Chất thải rắn y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo 

đúng quy định 
4 

45 C4.6 
Chất thải lỏng y tế được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo 

đúng quy định 
4 

  CHƯƠNG C5. CHẤT LƯỢNG LÂM SÀNG (5) 
 

46 C5.1 Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật 3 

47 C5.2 Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới 3 



pháp khắc phục 

74 D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa 4 

75 D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 4 

76 D2.5 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã 2 

  
CHƯƠNG D3. ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, HỢP TÁC VÀ CẢI TIẾN CHẤT 

LƯỢNG (3)  

77 D3.1 Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện 4 

78 D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện 4 

79 D3.3 
Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo 

cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện 
5 

  PHẦN E.  TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA (4)   

  CHƯƠNG E1. TIÊU CHÍ SẢN KHOA   

80 E1.1 Thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh   

81 E1.2 Hoạt động truyền thông về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em   

82 E1.3 Thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ   

  CHƯƠNG E2. TIÊU CHÍ NHI KHOA    

83 E2.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa   

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG 

STT 
PHẦN, MỤC VÀ SỐ 

LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ 

Số lượng tiêu chí đạt các mức: 
Điểm 

trung 

bình 

Số 

TC 

áp 

dụng 

Mức 

1 
Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 

A 
HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI 

BỆNH (19) 0 0 2 12 4 4.11 18 

A1. 
Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng 

dẫn người bệnh (6) 0 0 1 3 2 4.17 6 

A2. 
Điều kiện cơ sở vật chất 

phục vụ người bệnh (5) 0 0 1 3 1 4.00 5 

A3. 
Môi trường chăm sóc 

người bệnh (2) 0 0 0 1 1 4.50 2 

A4. 
Quyền và lợi ích của 

người bệnh (6) 0 0 0 5 0 4.00 5 

B 
PHÁT TRIỂN NHÂN 

LỰC BỆNH VIỆN (14) 0 0 4 7 3 3.93 14 

B1. 
Số lượng và cơ cấu nhân 

lực bệnh viện (3) 0 0 2 1 0 3.33 3 

B2. 
Chất lượng nguồn nhân 

lực (3) 0 0 0 2 1 4.33 3 

B3. 
Chế độ đãi ngộ và môi 

trường làm việc (4) 0 0 0 3 1 4.25 4 

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) 0 0 2 1 1 3.75 4 



III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN 

1. Tổ chức đoàn, tiến độ thời gian và khối lượng công việc đã thực hiện… 

 Đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021. 

 Tổ chức tập huấn, thống nhất về nội dung, phương pháp và qui trình đánh 

giá. 

 Thực hiện đánh giá tất cả các khoa phòng trong bệnh viện theo bộ tiêu chí 

đánh giá chất lượng bệnh viện. 

2. Số lượng tiêu chí áp dụng, kết quả đánh giá chung, điểm, số lượng tiêu 

chí theo các mức, tỷ lệ các mức: 

 Số lượng tiêu chí áp dụng: 78/83 tiêu chí. 

 Tổng điểm đạt được:  điểm 

 Điểm trung bình:  điểm 

 Số lượng và tỷ lệ tiêu chí theo các mức: 

+ Mức 1: 00 tiêu chí – 0.00% 

+ Mức 2: 01  tiêu chí –1. 28% 

+ Mức 3: 24 tiêu chí – 30.77% 

+ Mức 4: 42 tiêu chí – 53.85%  

+ Mức 5:  11 tiêu chí – 14.10% 

3. Số lượng tiêu chí không áp dụng: 05 

TT Mã Tên tiêu chí Lý do không áp dụng 

1 

A4.4 Người bệnh được hưởng 

lợi từ chủ trương xã hội 

hóa y tế 

Bệnh viện chưa có hình 

thức xã hội hóa y tế 

2 
E1.1, E1.2, E1.3, 

E1.4 

Tiêu chí sản khoa, nhi 

khoa  

Bệnh viện chuyên khoa 

Mắt 

4. Đề xuất tên hoặc nội dung tiêu chí khác tương đương để thay thế tiêu chí 

không áp dụng để Bộ Y tế xem xét tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Bộ tiêu chí.  

 Không 

IV. SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI NĂM 2020  

Năm 2020 6 tháng đầu Năm 2021 

Tổng điểm Điểm TB Xếp hạng Tổng điểm Điểm TB Xếp hạng 

296 3.75 Khá 297 3.76 Khá 



+ B2.2 đã giảng dạy, học tâp nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử,  nhưng 

chưa tổ chức thi giao tiếp ứng xử trong bệnh viện, cần tổ chức thi và đánh 

giá kỹ năng trên thang điểm chuẩn. 

+ B3.4 Tiếp tục tiến hành khảo sát ý kiến của NVYT để nắm tâm tư nguyện 

vọng, những vấn đề để có hướng giải quyết phù hợp và kịp thời, nhập kết 

quả kịp thời vào phần mềm cũng như báo cáo sở y tế 

+ B4.3 Khuyến khích NVYT tự học để nâng cao kỹ năng mềm về vi tính, 

kỹ năng ngoại ngữ. 

+ C5.3 Phòng Kế hoạch tổng hợp và phòng điều dưỡng là đầu mối thực hiện 

kế hoạch và giám sát việc tuân thủ phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật 

bằng các hình thức: Xây dựng và đánh giá theo bảng kiểm, tổ chức thi tay 

nghề, Bình bệnh án, bình toa thuốc. 

+ C.10.1 tiếp tục thực hiện và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, Đăng 

ký báo cáo tại Hội nghị ngành nhãn khoa 2020 và các hội nghị liên ngành 

có liên quan tới nhãn khoa..v.v… 

+ D2.2 tiến hành và áp dục phần mềm DR5 Star để báo cáo, thu thập và 

phân tích sự cố y khoa, tạo hệ thống báo cáo sự cố y khoa toàn diện để đạt 

mức 5 

+ D3.2 luôn tiến hành và cải tiến chất lượng. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các tiêu chí đặt mức 3 để nâng lên mức 4 

+ Đánh giá bộ 10 chỉ số chăm sóc mắt và các chỉ số liên quan đã xây dựng 

tại bệnh viện. 

VIII. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 

 Thống nhất kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện quý II  năm 2021. 

 Cam kết thực hiện các nội dung và lộ trình cải tiến chất lượng bệnh viện 

do đoàn kiểm tra đề nghị 

Ngày……. tháng…… năm 2021 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (báo cáo)  

- Các khoa phòng   

- Lưu VT-QLCL&CNTT. 

NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN 
      

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGUYỆT                                         

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 
 

 

 

 

NGUYỄN VIẾT GIÁP 
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