GIỚI THIỆU
BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ

ThS. Phạm Đức Mục
Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam
pdmuc194@gmail.com

Phần 1
Tổng quan về chất lượng và những
đổi mới về đánh giá chất lượng
bệnh viện

1. Chất lượng ?

- Là phù hợp với yêu cầu
(Juran - Giáo sư Mỹ).
- Là đáp ứng nhu cầu khách hàng
(Philip B. Crosby)
- Là sự đáp ứng nhu cầu với chi phí thấp nhất
(Ishikawa Giáo sư Nhật)

2. Đặc điểm chất lượng DVYT (1)
Dịch vụ CSYT là hàng hóa đặc biệt:
 NB tham gia quá trình DV
 Tính chuyên môn cao
 Chất lượng bất định
 Khó kiểm soát chuyên môn

 Công việc của “trái tim”

3. Nhận thức về chất lượng DVYT (1)

CHẤT
LƯỢNG
DVYT

Chất lượng DVYT được đánh giá khác nhau bời các nhóm
người khác nhau. Tùy vào vị trí của họ trong hệ thống y tế.

3. Nhận thức về chất lượng dịch vụ
3.1 Theo quan điểm NB
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Chẩn đoán đúng
ĐT khỏi bệnh
Được CS thể chất & giảm đau
Được thông tin đầy đủ
Được đối xử thân thiện
Được đối xử công bằng
Không phải chờ lâu
Tiện nghi đầy đủ
Môi trường sạch sẽ
Chi phí phù hợp

3. Nhận thức về chất lượng dịch vụ
3.2 Theo quan điểm CBYT

-

Thu nhập tốt

-

Phát triển chuyên môn

-

Đủ tiện nghi làm việc

-

Công bằng, an toàn, tôn trọng

3. Nhận thức về chất lượng dịch vụ
3.3 Theo quan điểm BHYT

-

Chi phí KCB hợp lý

-

Quỹ BHXH không bị vỡ

4. Các yếu tố liên quan chất lượng DVYT
CƠ SỞ
VẬT
CHẤT

NVYT

CHẤT
LƯỢNG
DỊCH
VỤ

NB/KH

CHÍNH
SÁCH
Y TẾ
Sơ đồ: Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ-CLDV
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5. Các thách thức nâng cao chất lượng DVYT
 Quá tải

sao đảm bảo ch. Lượng?

 Giảm tải

sao tăng nguồn thu?

 Tăng NV

sao tăng thu nhập?

 Lợi ích NB

lợi ích BV?

 Lợi ích của BH

lợi ích BV?

 Chăm lo NB

chăm lo NV?

 NB làm trung tâm

NV làm trung tâm?

 Nâng cao CLBV

Nâng cao điểm đạt?

Phần 2
Đổi mới đánh giá CLBV & Bộ tiêu chí
chất lượng bệnh viện

1. Các phương thức đánh giá chất lượng DVYT

 Cơ quan quản lý y tế (BYT/SYT)
 Nhà cung cấp dịch vụ y tế (đánh gíá chéo)

 Tổ chức độc lập
 Người bệnh/người nhà NB
Ai là người đánh giá chất lượng dịch vụ y tế
khách quan nhất ???

2. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CLBV

BỘ Y TẾ
BAN HÀNH &
CÔNG NHẬN BỘ
TIÊU CHUẨN

CÔNH NHẬN TỔ
CHỨC ĐÁNH GIÁ
ĐỘC LẬP

BV LỰA CHỌN &
ÁP DỤNG BỘ TC

BV TỰ NỘI KIỂM

3 NĂM ĐÁNH GIÁ LẠI

ĐÁNH GIÁ VÀ
CÔNG NHẬN
CLBV

Mô hình đánh giá & công nhận chất lượng BV theo Đ50/Đ51 Luật KBCB

3. GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CLBV
Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016
NGƯỜI
BỆNH
19 TC
TIÊU
CHÍ ĐẶC
THÙ

NHÂN
LỰC

KHUNG
TIÊU
CHÍ

4 TC

14 TC

CẢI TIẾN
CHẤT
LƯỢNG

CHUYÊN
MÔN

8 TC

38 TC

3 T.CHÍ CSNB
 QLĐD
 TV-GDSK
 CS-VSNB

Chú ý: Thuật ngữ sử dụng trong Bộ Tiêu chí
Bộ Y tế

Tiêu chí

Tiểu mục

Chỉ số

Quốc tế

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Chỉ số

4. Bộ Tiêu chuẩn đánh giá CLCSNB (Dự án Norred)
(Khuyến cáo VNA)

4. Bộ Tiêu chuẩn đánh giá CLCSNB (Dự án Norred)
(khuyến cáo VNA)
TC1. Hệ thống ĐDT hoạt động hiệu quả
TC2. NB được ĐD, HS hướng dẫn, tư vấn và GDSK
TC3. NB được chăm sóc thể chất, tâm lý
TC4. ĐD, HS tuân thủ các quy trình kỹ thuật
TC5. NB được đánh giá nhu cầu CS, TD và ghi bệnh án
TC6. NB được dùng thuốc an toàn & hiệu quả
TC7. NB có PT-TT được hỗ trợ chuẩn bị trước PT-TT
TC8. ĐD, HS được đào tạo phát triển năng lực
TC9. NB được giao tiếp ứng xử thân thiện

Phần 3
Cải tiến phương pháp đo lường
chất lượng bệnh viện

1. Yêu cầu đối với người KTĐG (surveyor)
 Hiểu rõ Bộ Tiêu chí (nội dung, phương pháp)
 Có kinh nghiệm thực tế bệnh viện

 Áp dụng đa phương pháp thu thập SL & đánh giá
 Đánh giá dựa vào bằng chứng thực hiện

2. Phân loại kết quả đánh giá Tiêu chí
MỨC 4 - 5
MỨC 3
MỨC 2
MỨC 1
Phổ biến/ĐT
BV có qui định

- Đầy đủ,
- Phù hợp,
- Cập nhật

- NV biết, nhớ
- Tiếp cận
được các
quy định

GIAI ĐOẠN 1

-

Đánh giá & CTLT

- Thực hiện
Thực hiện
đầy đủ & tốt
- Đánh giá
Nguồn lực đủ kết quả đầu
Thực hiện đủ
ra
các nội dung - Cải tiến liên
NV tuân thủ
tục
Có bằng
- Tiếp cận
chứng kết
chuẩn quốc
quả thực hiện tế

GIAI ĐOẠN 2

3 Phân loại kết quả đánh giá Tiểu mục
Tên bệnh viện:
Người đánh giá:

Ngày đánh giá: Ngày…..tháng….. năm 2016

Tiêu chuẩn 2: Người bệnh được ĐD, HS hướng dẫn, tư vấn và giáo dục sức
khỏe khi vào viện, trong quá trình nằm viện và lúc ra viện.

MỨC
ĐỘ
Mức 1

TIỂU MỤC

1
2

Mức 2
3

ĐẠT

PHÂN LOẠI
KHÔNG
KHÔNG
ĐẠT
ÁP DỤNG

Chưa có Quy định về hướng dẫn, tư
vấn, GDSK theo Điều 4 TT
07/2011/TT-BYT
Có Quy định về hướng dẫn, tư vấn,
GDSK theo Điều 4 TT 07/2011/TT-BYT
Có đủ phương tiện thiết yếu phục vụ
công tác tư vấn, GDSK

Tổng số
Khoa được đánh giá

Người đánh giá

4. Các phương pháp thu thập thông tin
Phương pháp
1. Phỏng vấn (I)
a. Phỏng vấn người quản lý
b. Phỏng vấn nhân viên
c. Phỏng vấn NB/GĐNB
2. Bộ câu hỏi (Q)
a. Hỏi người quản lý
b. Hỏi nhân viên
c. Hỏi NB, người nhà
3. Quan sát tại chỗ (O)
4. Nghiên cứu tài liệu (DS)
5. Bảng kiểm (CL)

Mã hóa
I = Interview
MI = Manager Interview
SI = Staff Interview
PI = Patient Interview
Q = Questionnaire
MQ = Manager Questionnaire
SQ = Staff Questionnaire
PQ = Patient Questionnaire
O = Observation
FO = Field Observation
DS = Desk Study
CL = Check list

5. Phương pháp đánh giá tiểu mục (1)
Tiểu mục C4.3: XD và hướng dẫn NVYT thực hiện các QTKSNK
MỨC TIÊU CHÍ

3

5. BV ban hành
các HD về
phòng ngừa
chuẩn

NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP

Nội dung
o HD phòng ngừa chuẩn;
o Hiểu biết của NVYT
o Tuân thủ của NVYT

Phương pháp: DS, SI, OB
o DS: Kiểm tra HD lưu tại khoa LS/ KSNK
o SI: Phỏng vấn 7-9 NVYT
o OB: quan sát NVYT tuân thủ
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7. Các thành
viên Hội đồng và
mạng lưới KSNK
được đào tạo
theo CTĐT 05
ngày về KSNK

Nội dung:

o Kế hoạch, CT & TL đào tạo,
o Danh sách và % được ĐT

Phương pháp: DS, SI
o DS: Kiểm tra các tài liệu lưu khoa KSNK
o SI: Phỏng vấn 7-9 NV mạng lưới

5. Phương pháp đánh giá tiểu mục (2)
Tiểu mục C5.3: Áp dụng các hướng dẫn QTKT khám bệnh,
chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng
MỨC

2

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP

5. Phổ biến “
HD, QTKT
KBCB” tới các
NVYT liên quan
để thực hiện.

Nội dung
o Phổ biến các HD, QTKT
o NVYT biết các HD, QTKT
o NVYT tiếp cận được các HD, QTKT

Phương pháp: DS, SI, OB
o DS: CT & Kế hoạch, DS tham dự
o SI: Phỏng vấn (biết & tiếp cận được)
o OB: Quan sát NVYT thực hành

5. Phương pháp đánh giá tiểu mục (3)
Tiểu mục C9.4: Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý
MỨC

3

TIÊU CHÍ

NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP

6. Xây dựng
các quy định
chuyên môn
liên quan đến
sử dụng thuốc

Nội dung
o HD sử dụng thuốc đã ban hành
o NVYT biết các HD và tiếp cận được HD
o NVYT tuân thủ quy định

Phương pháp: DS, SI, OB
o DS: HD lưu tại Khoa LS/Khoa Dược
o SI: phỏng vấn NVYT
o OB: Quan sát NVYT thực hành

5. Minh họa Phương pháp đo lường
Tiêu chí D2.4: Đảm bảo xác định chính xác NB khi CCDV

5. Phương pháp đánh giá tiểu mục (3)
Ví dụ: Tiêu chí C9.4: Sử dụng thuốc an toàn hợp lý
Mức Tiểu mục

Nội dung & Phương pháp ĐG
Nội dung đánh giá
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• Các quy định của BV liên quan 5 đúng

10. Bảo đảm 5
đúng khi sử
dụng thuốc

• CBYT biết, tiếp cận được & tuân thủ
• Kết quả tuân thủ 5 đúng

Phương pháp đánh giá: DS, MI, SI, OB
• DS: Văn bản và kết quả thực hiện lưu tại

khoa/PĐD/ Khoa Dược
• MI: LĐ khoa/ĐDT khoa tổ chức thực hiện
các quy định và KQ
• SI/OB: Hiểu biết & tuân thủ của CBYT

5. Phương pháp đánh giá tiểu mục (4)
Tiêu chí D2.4: Đảm bảo xác định chính xác NB khi CCDV
Mức Tiểu mục

Nội dung & Phương pháp ĐG
Nội dung đánh giá

3
7. Người
cung cấp
dịch vụ
đảm bảo
thực hiện
đầy đủ các
bước để
khẳng định
đúng NB

• Quy định/quy trình của BV về xác định
chính xác danh tính NB
• CBYT biết, tiếp cận được & tuân thủ
• BC sự cố y khoa do xác định sai danh tính

Phương pháp đánh giá: DS, MI, SI, OB
• DS: Văn bản và kết quả thực hiện lưu tại
khoa/PĐD/ Khoa Dược
• MI: LĐ khoa/ĐDT khoa tổ chức thực hiện và
kết quả thực hiện
• SI/OB: Tuân thủ của CBYT

5. Phương pháp đánh giá tiểu mục (5)
Tiêu chí 6.1: Hệ thống QLĐD hoạt động hiệu quả
Mức Tiểu mục

3

Nội dung & Phương pháp ĐG
Nội dung đánh giá
•
•
•
•
•

Danh mục Quy định / QTKT CSNB đầy đủ
Danh mục Q.định / QTKT cập nhật
Quy định / QTKT có sẵn tại PĐD/khoa
NVYT biết & tiếp cận được
NVYT tuân thủ

15. HĐĐD rà
soát, cập
nhật, bổ
sung các quy
Phương pháp đánh giá: DS, SI
định, QTKT
chăm sóc NB • DS: các QTKT quy trình lưu tại Phòng ĐD
/các khoa (đầy đủ, cập nhật, tính pháp lý)
• SI: ĐDV/HSV biết & nhớ
• OB: NVYT tuân thủ tại khoa

5. Phương pháp đánh giá tiểu mục (6)
Tiêu chí 6.1: Hệ thống QLĐD hoạt động hiệu quả
Mức Tiểu mục

4

Nội dung & Phương pháp ĐG

Nội dung đánh giá
20. PĐD xây dựng • Danh mục chỉ số & QĐ triển khai các chỉ số
10 chỉ số CSNB,
• Nội dung HD cách thức thực hiện từng chỉ
có 5 chỉ số như tỷ
số và trách nhiệm thực hiện.
lệ loét do tỳ đè; tỷ • Triển khai tại các khoa/phòng (LĐ khoa,
lệ tuân thủ QTKT,
nhân viên biết & thực hiện)
tỷ lệ sự cố y khoa Phương pháp đánh giá: DS, MI, SI
do dùng thuốc cho • DS: QĐ, Hướng dẫn, KH, Báo cáo kết quả
NB; tỷ lệ ĐD tham • SI: NV biết và tham gia thực hiện
gia ĐDLT, tỷ số
• MI: Các can thiệp/Kết quả thực hiện,
ĐD/GB
biện pháp cải tiến

Bình luận về sự tương thích giữa ND và phân loại mức thực hiện.

HOẠT ĐỘNG NHÓM
1. Tổ 1 & 2: Mỗi nhóm chọn ít nhất 3 tiểu mục trong
các tiêu chí từ 6.1-6.3 để xác định nội dung và
phương pháp đo lường từng tiểu mục đã chọn.
2. Tổ 3 và tổ 4: Mỗi nhóm chọn ít nhất 3 tiểu mục
trong các tiêu chí từ D2.3 đến D2.5 để xác định
nội dung và phương pháp đo lường từng tiểu
mục đã chọn.

