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1. Cơ sở pháp lý

QĐ 6858/QĐ-BYT (2016): 

- Tiêu chí D3.2:  BV có các chỉ số; >50% khoa có ít nhất 1 
chỉ số

- Tiêu chí C6.1 (tiểu mục 20): Phòng ĐD có ít nhất 10 chỉ 
số chất lượng CSNB 

QĐ 4276/QĐ-BYT (2015): 

- Quy định BV tự đánh giá và công bố CL.



2. Chỉ số chất lượng là gì?

Là chỉ báo được sử dụng để xác định mức chất

lượng đạt được so với yêu cầu hoặc mong đợi.

Ví dụ: Chỉ số BMI



 Đánh giá

 Cải tiến

 Công khai

 So sánh

3. Đo lường chỉ số chất lượng để làm gì? 

Không đo lường – không biết đang ở đâu

– không có cơ sở để cải tiến

Đánh giá NB nguy cơ ngã & 

đeo vòng cảnh báo 



4. Thế nào là một chỉ số tốt ?

 Ý nghĩa

 Tin cậy

 Đo lường được

 So sánh được

 Dựa vào bằng chứng

(Gage và Dunn, 2009)



Năng lực
Hướng tới

Nhân viên

An toàn

Hiệu quả

Hướng tới

Người bệnh

Hiệu suất

5. Phân loại chỉ số theo nhóm

(Theo QĐ 7051/QĐ-BYT ngày 29.11.2016 về xây dựng các chỉ số chất lượng )



• Chọn chỉ số
có bằng
chứng khoa
học liên quan
kết quả đầu
ra

CẤU TRÚC

• Chú ý lựa chọn
quy trình có ý
nghiã và phân
loại dựa trên
bằng chứng

QUY TRÌNH

• Kết quả đối
với sức
khỏe Người
bệnh

ĐẦU RA

Xu hướng lựa chọn chỉ số đầu ra

6. Phân loại chỉ số theo quá trình



Chỉ số cấu trúc

CÁC VÍ DỤ

- Tỷ số ĐD, HS/BS

- Tỷ số ĐD/GB

- Tỷ sô ́ ĐD /NB ca ngày

- Tỷ số ĐD/NB ca đêm

- Tỷ lê ̣ ĐD, HS trình đô ̣ CĐ trở lên

- Tỷ lê ̣ ĐDT có chứng chỉ QLĐD

- Sô ́ vị trí rửa tay thường qui/GB

- Các quy định, quy trình CM

Khuyến cáo chọn chỉ số có bằng chứng liên quan tới đầu ra

6.Phân loại chỉ số theo quá trình



Chỉ số quy trình

CÁC VÍ DỤ

 Thực hiện kỹ thuật theo phân tuyến bệnh viện

 Tuân thủ Bảng kiểm an toàn phẫu thuật

 Tuân thu ̉ VST thường qui

 Vệ sinh tay đúng kỹ thuật

 Dùng thuốc kháng sinh cho NB đúng thời gian

 Thời gian khám bệnh TB / NB

6.Phân loại chỉ số theo quá trình

Chú ý: Chọn quy trình có nguy cơ cao và tập trung vào các 

tiêu chí thiết yếu.



Chỉ số đầu ra

CÁC VÍ DỤ

Tử vong chung (nhóm bệnh)

NKBV, NKVM, VPBV…

NB biến chứng do gây mê

NB loét tỳ đè

NB hài lòng với chất lượng chăm sóc

NB hài lòng với chăm sóc đau

ĐD hài lòng nghề nghiệp

6.Phân loại chỉ số theo quá trình



CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN



1. Thực hiện KT theo PT

2. PT hạng II trở lên

3. NKVM

4. Viêm phổi bệnh viện

5. Thời gian điều trị TB

6. Công suất sử dụng GB

7. NB chuyển tuyến trên

8. SCYK nghiêm trọng

9. SC  ngoài YK nghiêm

trọng

7. Chỉ số chất lượng chung của BV
(theo QĐ 7051/QĐ-BYT ngày 29.11.2016)

10.Hiệu suất sử dụng phòng 

mổ

11.Thời gian khám TB

12.Tử vong chung

13.NVYT tai nạn thương tích

do VSN

14.NB hài lòng với dịch vụ

15.NVYT hài lòng NN

16.NVYT được tiêm phòng

vác xin VGB



8. Đề xuất bổ sung các chỉ số CLBV (1)

1. NB quay lại cấp cứu trong vòng 72 giờ

2. NB quay trở lại hồi sức cấp cứu trong vòng 72 giờ

3. NB quay lại phòng mổ trong vòng 24 giờ.

4. NB té ngã trên 1000 ngày nằm viện

5. Băng huyết sau sinh

6. Trẻ sinh ra có APGAR < 7

7. Tuân thủ vệ sinh tay

8. Sử dụng KSDP hợp lý trong vòng 120 phút trước khi rạch

da trên 10 LOẠI PT sạch



8. Đề xuất bổ sung các chỉ số BV (2)

9) Sử dụng KSDP hợp lý trên 10 loại PT

10) Loét tì đè mới mắc/1000 ngày nằm viện

11) Sự cố y khoa nghiêm trọng

12) Tử vong và tiên lượng TV gia đình xin về

13) NB ngoại trú chuyển lên tuyến trên KCB

14) NB nội trú chuyển lên tuyến trên KCB các bệnh

15) NVYT tai nạn thương tích do vật sắc nhọn



CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG LĨNH VỰC CSNB



9. Mười chỉ số theo đề xuất Hội ĐD Mỹ

1. NB hài lòng về xử lý đau

2. NB hài lòng với công tác CS

3. NB hài lòng chung

4. NB hài lòng với thông tin được cung cấp

5. Loét do tỳ đè

6. NB ngã

7. ĐDV hài lòng với công việc

8. Tỷ lệ NKBV

9. TS giờ CS cho 1 NB/ngày

10. ĐDV trình độ cao đẳng và đại học



10. Khuyến cáo của Hội ĐDVN về lựa chọn các
chỉ số chất lượng lĩnh vực CSNB

1. ĐD/NB                                    

2. ĐD trình độ cao đẳng trở lên

3. ĐD được đào tạo liên tục đủ 48 giờ/2 năm liên tục  

4. ĐDV hài lòng nghề nghiệp                                  

5. Nhiễm khuẩn vết mổ

6. NB nội trú loét tỳ đè                            

7. NB nội trú ngã trong thời gian nằm viện               

8. Bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối                          

9. NB hài lòng với CS đau của ĐDV                          

10. NB hài lòng với thông tin được ĐD cung cấp           

11. NB hài lòng với công tác CS của ĐD                     

12. Tuân thủ VST 

13. NB được dùng kháng sinh tiêm đúng thời gian     

14. NB được ĐD đánh giá ban đầu trong 24 giờ đầu nhập viện

15. Tiêm an toàn                                                     



Nhóm thảo luận 15 phút đề xuất các chỉ số thiết yếu

lĩnh vực CSNB 

HOẠT ĐỘNG 1



1. Xác định Tên chỉ số

2. Lĩnh vực áp dụng (khoa, khối hay toàn BV)

3. Đặc tính chất lượng (chọn 1 trong 6: năng lực, an toàn, hiệu quả, 

hiệu xuất, hướng tới NB, hướng tới NV)

4. Thành tố CL (chọn 1 trong 3: đầu vào, quá trình, đầu ra) 

5. Mô tả ý nghĩa chỉ số (lý do lựa chọn)

6. Phương pháp tính (Định nghĩa chỉ số, tử số, mẫu số, dạng số liệu, 

tiêu chuẩn lựa chọn & loại trừ)

7. Mô tả nguồn số liệu (bệnh án, báo cáo định kỳ, điều tra, công cụ thu

thập số liệu..)

8. Thu thập tổng, hợp và phân tích số liệu

9. Tính khả thi (mức độ tiêu tốn nguồn lực cho việc thực hiện)

10. Độ tin cậy số liệu ( cao, trung bình)

11. Tần suất báo cáo (3 tháng, 6 tháng, hàng năm)

12. Trách nhiệm thục hiện (Xác định cá nhân/đơn vị thực hiện)

10. Các bước xây dựng chỉ số

(QĐ 7051/QĐ-BYT ngày 29.11.2016)



• Nhóm 1: Tỷ số ĐD/NB ca ngày và ca đêm

• Nhóm 2:Tỷ lệ ĐD hài lòng nghề nghiệp

• Nhóm 3. Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay

• Nhóm 4. Tỷ lệ tuân thủ quy trình nhận dạng đúng NB

• Nhóm 5. Tỷ lệ ĐD đảm bảo đào tạo liên tục 48 giờ/2 

năm liên tục

• Nhóm 6. Tỷ lệ bệnh phẩm bị từ chối

Bài tập nhóm



• Mỗi nhóm lựa chọn 1 chỉ số để xây dựng chi tiết và

thiết kế Phiếu công cụ thu thập số liệu

• Mỗi nhóm trình bày trên máy tính hoặc giấy AO thời

gian 15 phút.

HOẠT ĐỘNG 2



Ví dụ 1: Sự hài lòng nghề nghiệp của ĐDV (1)

1. Tên chỉ số: Tỷ lệ hài lòng nghề nghiệp của ĐDV

- Định nghĩa: Là tỷ lệ ĐDV của BV hài lòng với thu nhập, điều kiện làm

việc, cơ hội phát triển nghề, giá trị nghề nghiệp và các mối quan hệ ở nơi

làm việc / TSĐD được khảo sát.

- Mục tiêu phấn đấu: >95%

2 Lĩnh vực áp dụng Toàn bệnh viện

3 Đặc tính CL Hướng đến NVYT

4 Thành tố CL Quy trình

5 Lý do lựa chọn - QĐ 4859/QĐ-BYT yêu cầu đánh giá sự hài

lòng nhân viên y tế.

- Là tiêu chí quan trọng liên quan tới kết quả

CSNB và động cơ nghề nghiệp

- Xác định yếu tố liên quan - cải thiện môi

trường làm việccủa ĐDV.



Ví dụ 1: Sự hài lòng nghề nghiệp cuả ĐDV (2)

6 Phương pháp tính

Tử số Số ĐDV hài lòng với công việc hiện tại

Mẫu số Tổng số ĐDV trong BV được khảo sát

Các thông số cần
thu thập

- Lương và thu nhập

- Điều kiện và môi trường làm việc

- Sự hợp tác của bác sĩ và đồng nghiệp

- Sự quan tâm của lãnh đạo

- Cơ hội học tập & phát triển nghề nghiệp

- Sự đánh giá về giá trị nghề nghiệp

Phương pháp chọn 
mẫu

Chọn tất cả ĐDV

Tiêu chuẩn lựa chọn ĐDV làm việc trên 6 tháng tại bệnh viện.

Tiêu chuẩn loại trừ ĐDV học thực hành lâm sàng



Ví dụ 1: Sự hài lòng nghề nghiệp cuả ĐDV (3)

7 Nguồn số liệu Khảo sát

8 Thu thập, tổng hợp số liệu

Phương pháp thu thập số liệu Bộ câu hỏi

Phương pháp phân tích Sử dụng Epidata; SPSS xử lý số

liệu

Cách thức trình bày dữ liệu Báo cáo khảo sát gồm Bảng biểu

đồ cột

9 Giá trị của số liệu Độ tin cây cao

10 Tính khả thi Cao

11 Tần suất báo cáo 1 lần/năm

12 Trách nhiệm thực hiện Phòng Điều dưỡng





Ví dụ 2: Bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối (1)

Tên chỉ số : Bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối

Định nghĩa: là bệnh phẩm không đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn lấy mẫu, bao

gồm: sai thể tích, vỡ hồng cầu, sai tuýp, sai thủ tục hành chính (không có

phiếu chỉ định hoặc phiếu chỉ định xét nghiệm ghi sai, nhãn ghi không đủ

thông tin) tính như sau: Tử số

- Tỷ lệ BP bị từ chối x100/TSBP gửi về các khoa XN

Tiêu chuẩn cần đạt: <1%

2 Lĩnh vực áp dụng Toàn bệnh viện

3 Đặc tính chất lượng Năng lực chuyên môn

4 Thành tố chất lượng Quá trình

5 Lý do lựa chọn - Tỷ lệ bệnh phẩm XN bị từ chối ảnh hưởng

tới chất lượng KCB

- Lãng phí vật tư

- Gây đau và giảm sự hài lòng của NB



Ví dụ 2: Bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối (2)

6 Phương pháp tính

Tử số Số bệnh phẩm bị từ chối

Mẫu số Tổng số bệnh phẩm XN đưa về các khoa

XN

Các thông số cần thu thập - Tổng số bệnh phẩm XN

- Tổng số bệnh phẩm bị từ chối

Phương pháp chọn mẫu -

Tiêu chuẩn đưa vào bệnh - Các bệnh phẩm được chuyển đến các

khoa XN trong ngày

Tiêu chuẩn loại trừ - Bệnh phẩm do nơi khác chuyển đến

- Lỗi do khoa XN trong quá trình bảo

quản và làm XN



Ví dụ 2: Bệnh phẩm xét nghiệm bị từ chối (3)

7 Nguồn số liệu - Sổ theo dõi BP bị từ chối

8 Thông tin thu thập

Ph. pháp thu thập số liệu - Sổ theo dõi BPXN bị từ chối

Phương pháp phân tích - Tính tỷ lệ %

Cách thức trình bày dữ liệu - Dạng biểu đồ cột

9 Giá trị của số liệu - Độ chính xác và tin cậy cao

10 Tính khả thi - Không tốn thời gian

11 Tần suất báo cáo - Hằng ngày

12 Trách nhiệm thực hiện - NV khoa XN: ghi nhận mẫu

- Thống kê tại khoa: ĐDT các khoa xét

nghiệm

- Tổng hợp số liệu của các khoa và viết

báo cáo: Phòng ĐD

- Lãnh đạo BV phê duyệt báo cáo





1. Tên chỉ số: Điều dưỡng viên/NB

2. Lĩnh vực áp dụng: các khoa lâm sàng

3. Nhóm chất lượng: an toàn

4. Thành tố chất lượng: cấu trúc

5. Lý do lựa chọn:

(1) Tỷ lệ ĐD/NB liên quan tới chất lượng KCB, chất lượng

CSNB (tỷ lệ chết, sai sót chuyên môn, NKBV, hài lòng NB,

hài lòng NVYT, bạo hành CBYT..)

(2) Đánh giá sự phù hợp trong việc phân bổ nhân lực ĐD các

chuyên khoa, ca kíp, ngày nghỉ, ngày lễ….)

(3) Cung cấp thông tin cho nhà QL trong tuyển dụng và sử

dụng nhân lực.

Ví dụ 3: Điều dưỡng viên/NB (1)



6. Phương pháp tính
- Tử số: Số ĐDV trực tiếp CSNB ban ngày và ca đêm 

trong thời gian điều tra

- Mẫu số: Tổng số NB nội trú ban ngày và ca đêm trong 

thời gian điều tra

7. Nguồn số liệu: thu thập số liệu hằng ngày

8. Thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu

9. Tính khả thi: khả thi (không tốn nhiều thời gian)

10. Độ tin cậy: cao

11. Tần suất báo cáo: tháng 1 lần

12. Trách nhiệm thực hiện: ĐDT các khoa lâm sàng gửi 

BC; Phòng ĐD tổng hợp BC chung.

Ví dụ 3: Điều dưỡng viên/NB (2)



Ngày Ca ngày Ca đêm Ghi chú*

Số NB Số ĐDV Số NB Số ĐDV

1

2

4 (T7)

5(CN)

31/1

Tổng số A B C D

Phiếu tổng hợp điều tra tỷ số ĐDV/NB
(từ 1.01.2018 đến 31.01.2018)

BV:………..

Khoa:……..

* Số NB ra viện, vào viện, số NB CSCI..



- Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện chỉ số từng thời kỳ 

cần đưa ra các hoạt động can thiệp

- Định kỳ đánh giá và công bố kết quả thực hiện chỉ số

11. Can thiệp cải thiện chỉ số chất lượng



1. Xác định nội dung khung báo cáo (chuẩn hóa) 

Đo lường cái gì – What

Vì sao đo lường – Why

Đo lường như thế nào – How

Đo lường khi nào, tần suất – When, Frequency

Đo lường ở đâu – Where

Kết quả – Results

Các can thiệp đã áp dụng     – Interventions

Bài học kinh nghiệm  – Lessons learned

2. Kết quả đánh giá chỉ số

 So sánh chuẩn quốc gia, BV khu vực, quốc gia quốc tế

 Sử dụng biểu đồ minh họa kết quả (xu hướng)

Chia sẻ báo cáo với cá nhân, đơn vị liên quan

Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng

12. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số (1)
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12. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số (2)

Ví dụ: Minh họa Chỉ số về tỷ số BS/ĐD và HS và 

KTV, giai đoạn 2011-2015

Nguồn: HĐDVN (2017). Báo cáo Điều tra tỷ số BS/ĐD, HS và KTV, giai đoạn 2011-2015                    

(số liệu từ Niên giám thống kê hàng năm của BYT)



12. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số (3)

Tỷ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan tới NB có đặt Catheter tại ICU bệnh viện 

Northwell từ 2012-Q2 2017



12. Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số (4)

Tỷ lệ NB ngã trên 1000 ngày sử dụng giường theo tháng



1. Đo lường chỉ số chất lượng là hoạt động không thể thiếu trong

QLCL. Không đo/không thể cải tiến

2. BV/Phòng ĐD cần xây dựng một bộ chỉ số chất lượng thiết yếu

gồm các chỉ số chung và các chỉ số phù hợp với chuyên khoa

3. Kết quả đo lường các chỉ số phải chính xác, theo kế hoạch và

phản hồi tới khoa liên quan

4. Căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ số để XD kế hoạch tiếp tục

cải tiến chất lượng BV

Kết luận
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