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BÁO CÁO 

Kết quả đo lường bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. 

Căn cứ Công văn số 410/KCB/QLCL&CĐT ngày 18/04/2022 của Cục Quản 

lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn 

(phiên bản 2.0) và triển khai thí điểm; 

Căn cứ kế hoạch số 374/KH-BV ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bệnh viện Y 

học cổ truyền Thái Nguyên; 

Tổ Quản lý chất lượng báo cáo kết quả đo lường bộ chỉ số chất lượng bệnh viện 

năm 2022 như sau: 

I. CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN 

1. Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến 

 Thực hiện kỹ thuật chuyên môn là một chỉ số đánh giá năng lực chuyên môn 

kỹ thuật của bệnh viện, đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, là cơ 

sở để đầu tư phát triển bệnh viện. 

Tần suất Chỉ tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) 

6 Tháng >70 68,9 

Năm 2022 >70 69,2 
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6 Tháng Năm 2022

Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến

Chỉ tiêu (%) Kết quả thực hiện (%)



2. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh 

Sự hài lòng của người bệnh là đầu ra quan trọng. Mức độ hài lòng của người 

bệnh còn liên quan đến số lượng người bệnh đến điều trị. Theo quy định của Bộ Y 

tế. 

STT Tên khoa Tỷ lệ( %) hài 

lòng NB 

Chỉ tiêu (%) Kết quả so chỉ 

tiêu 

1 Ngoại phụ 100 >90 Đạt 

2 Châm cứu dưỡng sinh 100 >90 Đạt 

3 Phục hồi chức năng 100 >90 Đạt 

4 Ngũ quan – da liễu 100 >90 Đạt 

5 Khoa Nội nhi 100 >90 Đạt 

6 Nội Tổng hợp 100 >90 Đạt 

7 Lão 100 >90 Đạt 

8 Toàn viện 100 >90 Đạt 

3. Tỷ lệ nguồn thu BHYT trong tổng nguồn thu toàn viện 

Xác định tỷ trọng nguồn thu giữa các đối tượng trong hoạt động tài chính. 

Nâng cao chất lượng phục vụ với những đối tượng là nguồn thu chính tại Bệnh viện 

Tần suất Chỉ tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) 

Q1 >90 91,2 

Q2 >90 92,2 

Q3 >90 91,3 

Q4 >90 93,56 

4. Tỷ lệ loét do tỳ đè 

Tỷ lệ loét do tỳ đè là một chỉ số đánh giá năng lực chăm sóc dự phòng của 

điều dưỡng, là căn cứ để đánh giá người bệnh được dự phòng loét tốt hay chưa tốt, 

khả năng đánh giá nguy cơ loét trên những đối tượng có nguy cơ cao sau nhập viện. 

giảm tỉ lệ loét do tỳ đè, giảm thời giam chăm sóc, giảm tỷ lệ tử vong, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người bệnh. 

Tần suất Chỉ tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) 

Q1 <5 0 

Q2 <5 0 

Q3 <5 0 

Q4 <5 0 

 



5. Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ thực hành tiêm an toàn 

 Đánh giá thực hành tiêm, truyền của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng bằng 

phương pháp tính tỷ lệ số mũi tiêm thực hiện đúng quy trình tiêm an toàn so với tổng 

số mũi tiêm quan sát được 

Tần suất Chỉ tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) 

Q1 >90 100 

Q2 >90 100 

Q3 >90 100 

Q4 >90 100 

6. Tỷ lệ nhân viên y tế tham gia đào tạo liên tục 

 Nhân viên y tế được tham gia học tập, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ bảo đảm thời gian học tập tối thiểu theo qui định tại thông tư 22/2013/TT-

BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn công tác đào tạo liên tục 

đối với cán bộ y tế. 

Tần suất Chỉ tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) 

6 tháng >70 75,8 

Năm 2022 >70 79,6 

7. Ngày điều trị trung bình của người bệnh 

 Thời gian nằm viện kéo dài sẽ gây quá tải nguy cơ thiếu giường bệnh dẫn đến tình 

trạng người bệnh phải nằm giường ghép, bên cạnh đó tăng chi phí điều trị cho người 

bệnh. Thời gian nằm viện trung bình đo lường hiệu suất và sự phù hợp trong chăm sóc, 

điều trị tại bệnh viện. 

Tần suất Chỉ tiêu (ngày) Kết quả thực hiện 

(ngày) 

Q1 ≤18 17,4 

Q2 ≤18 19,2 

Q3 ≤18 18,7 

Q4 ≤18 18,8 

8. Công suất sử dụng giường thực tế 

Công suất sử dụng giường bệnh theo số giường thực tế đo lường chính xác hơn 

mức độ quá tải bệnh viện và mức thu dung người bệnh.  



Tần suất Chỉ tiêu (%) Kết quả thực hiện (%) 

3 tháng ≤100 56 

6 tháng ≤100 87 

9 tháng ≤100 101 

Năm 2022 ≤100 83 

II. GIẢI PHÁP CẢI TIẾN 

1. Công tác chuyên môn 

 - Nâng cao năng lực cán bộ phụ trách công tác triển khai chất lượng tại các khoa, 

phòng toàn bệnh viện. 

 - Tăng cường triển khai áp dụng những kỹ thuật mới vào công tác điều trị và 

chăm sóc bệnh nhân. Triển khai các biện pháp giám sát chất lượng khám và điều trị 

bệnh nhân. 

 - Thực hiện nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ khoa học vào công tác điều 

trị, chăm sóc người bệnh. 

2. Công tác cải tiến chất lượng 

 - Nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp với 

người bệnh, với nhân dân. 

 - Tăng cường công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh. 

 - Các khoa phòng thực hiện tốt thực hành 5S. 

 - Đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích của người bệnh 

Trên đây là báo cáo kết quả đo lường bộ chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2022 tại bệnh 

viện Y học cổ truyền Thái Nguyên./. 
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