Cn c Bô Tiêu chi chât lng Bênh viên Viêt Nam (Phiên ban 2.0); nhm tng cng cac hoat ông
cai tiên chât lng bênh viên trong toan nganh, S Y tê a Nng a ban hanh Công vn chi ao cac
Bênh viên tô chc anh gia chât lng bênh viên 6 thang âu nm 2020 va nhâp thông tin, sô liêu,
hoan thanh Biên ban anh gia trên Hê thông Quan ly chât lng Bênh viên cua Bô Y tê.
Kêt qua thc hiên cua cac n vi se c S Y tê kiêm tra giam sat qua Hê thông Quan ly chât lng bênh
viên cua Bô Y tê. Kêt qua nay c ghi nhân lam minh chng khi anh gia Tiêu muc 4 Tiêu chi D3.1 Bô
Tiêu chi chât lng Bênh viên vao thi iêm kiêm tra cuôi nm.
Cung vi viêc tô chc anh gia chât lng bênh viên 6 thang âu nm 2020; cn c kêt qua kiêm tra, anh gia
chât lng bênh viên nm 2019, bên canh cac han chê, tôn tai ôi vi tng n vi, S Y tê cung a yêu câu
cac Bênh viên quan tâm u tiên cai tiên môt sô nôi dung (ây la cac nôi dung co mc iêm trung binh
chung con han chê trong toan nganh):
Nâng cao chât lng lâm sang: tiêp tuc tng cng thc hin danh mc k thut theo phân tuyn k thut và áp
dng các hng dn chn oán và iu tr ã ban hành và giám sát vic thc hin.
ê tiêp tuc duy tri va phat huy kêt qua at c t thi iêm thc hiên nhiêm vu trong tâm nganh Y tê thanh
phô a Nng nm 2018 “Xây dng h thng phác iu tr, quy trình k thut, hng dn thc hin t 60% danh mc k
thut c duyt”; ông thi nâng cao mc iêm chât lng cac Tiêu chi C5.3, C5.4, C5.5 thuôc Chng C5. Chât
lng lâm sang theo Bô Tiêu chi chât lng Bênh viên, S Y tê yêu câu cac n vi liên tuc câp nhât, xây
dng bô sung cac quy trinh ky thuât, phac ô iêu tri tiên ên am bao bao phu 100% mô hinh bênh tât
va bô danh muc ky thuât tai n vi a c câp co thâm quyên phê duyêt.
Tip tc quan tâm ci tin ng u các ni dung v công tác xét nghim; công tác nghiên cu khoa hc. y
mnh hn na vic ng dng công ngh thông tin trong qun lý và hot ng chuyên môn.
ôi vi công tac xet nghiêm: Triên khai thc hiên tôt Tiêu chi anh gia mc chât lng xet nghiêm y hoc c
ban hanh tai Quyt nh s 2429/Q-BYT ngày 12/6/2017 ca B trng B Y t (ây cung la nhiêm vu trong
tâm sô 2 nganh Y tê thanh phô a Nng triên khai thc hiên nm 2020).
Công tác dinh dng và tit ch: lu y thit lp h thng t chc thc hin công tác dinh dng và tit ch trong bnh
vin; cung cp ch dinh dng phù hp vi bnh lý cho ngi bnh trong thi gian nm vin.
Trong tâm thc hiên cac giai phap phong nga ê giam thiêu cac s cô y khoa: Triên khai thc hiên
tôt Bô Tiêu chi chât lng anh gia an toan phâu thuât c ban hanh tai Quyêt inh sô 7482/Q-BYT ngay
18/12/2018 cua Bô Y tê.
Cac n vi cân lu ý n vic ánh giá chính xác thc trng và công b công khai cht lng bnh vin. Tiêp
tuc quan triêt tinh thân châm iêm sat, anh gia ung thc trang; tuân thu phng phap, nguyên tc anh
gia tiêu chi, anh gia cac tiêu muc theo Bô Tiêu chi anh gia chât lng Bênh viên.
S Y tê yêu cu các n v trin khai thc hin cac nôi dung. Viêc triên khai thc hiên va mc ô bao cao cac
thông tin, sô liêu chinh xac, kip thi cua cac n vi se c S Y tê tông hp, theo doi va xem xet khi tiên
hanh kiêm tra, anh gia chât lng bênh viên vao thi iêm cuôi nm (Tiêu chi D3.3. Hp tac vi c quan
quan ly trong viêc xây dng công cu, triên khai, bao cao hoat ông quan ly chât lng bênh viên)./.

