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 BYT/SYT kiểm tra đánh giá BV

 Bệnh viện kiểm tra chéo

 Tổ chức độc lập đánh giá (JCI,.)

 NB/người nhà NB đánh giá CLDV

1. Các phương thức đánh giá chất lượng BV

Phương thức nào đánh

giá BV khách quan?



BỘ Y TẾ

CÔNG NHẬN TỔ 

CHỨC ĐÁNH GIÁ 

ĐỘC LẬP

BV LỰA CHỌN & 

ÁP DỤNG BỘ TC

BAN HÀNH & 

CÔNG NHẬN BỘ 

TIÊU CHUẨN

3 NĂM ĐÁNH GIÁ LẠI 

2. Đổi mới đánh giá chất lượng BV

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

BV TỰ NỘI KIỂM

ĐÁNH GIÁ VÀ 

CÔNG NHẬN 

CLBV



3. Yêu cầu đối với người đánh giá

 Hiểu rõ Bộ Tiêu chí (nội dung, phương pháp)

 Hiểu về BV được đánh giá

 Có kinh nghiệm thực tế

 Áp dụng đa phương pháp thu thập SL & đánh giá

 Đánh giá dựa vào bằng chứng thực hiện



Sử dụng 1 Bộ chuẩn đánh giá BV các

hạng và các tuyến có hợp lý không?

Ví dụ: Tiêu chuẩn KSNK: Phương pháp tiệt khuẩn phù 
hợp với từng loại dụng cụ

BV căn cứ vào thực tế của từng đơn vị, phải:
 Xác định danh mục các loại dụng cụ
 Xây dựng qui trình tiệt khuẩn từng loại dụng cụ
 Xác định các máy tiệt khuẩn/hóa chất cần có
 Đào tạo nhân viên
 Tổ chức thực hiện đúng theo qui định
 Theo dõi đánh giá kết quả

3. Yêu cầu đối với người đánh giá



NHÓM TIÊU CHUẨN CSNB 
1. Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn người bệnh (IPSG)
2. Tiếp cận và chăm sóc người bệnh liên tục (ACC)
3. Đánh giá người bệnh (AOP)
4. Chăm sóc người bệnh (COP)
5. Quyền của người bệnh và gia đình (PFR)
6. Giáo dục người bệnh và gia đình (PFE)
7. Gây mê và chăm sóc phẫu thuật (ASC)
8. Quản lý và sử dụng thuốc (MMU)
NHÓM TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
1. Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh (QPS)
2. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (PCI)
3. Quản lý cơ sở hạ tầng và an toàn (FMS)
4. Quản trị, lãnh đạo và định hướng (GLD)
5. Năng lực và đào tạo cán bộ nhân viên (SQE)
6. Quản lý thông tin (MOI)

4. Tóm tắt Bộ tiêu chuẩn thẩm định CLBV (JCI)



Mức đạt Diễn giải
1. Đạt đầy đủ

Full Met

≥ 90%

≥9/10 đạt. Có hồ sơ dữ liệu chứng minh kết quả,

giảm đươc nguy cơ, thực hiện CTLT

2. Đạt một phần

Partly Met

50% - 89%

5- 8/10 đạt. Bằng chứng không đủ ở tất cả các

lĩnh vực đánh giá. Có chính sách, có triển khai

hệ thống nhưng không đủ bằng chứng.

3. Không đạt

Not Met

≤ 49%

Các yêu cầu đạt ít hoặc không đạt. Có quy định

nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng

chưa có hệ thống và chưa có kết quả

4. Không áp dụng

(Not Aplicable)
Hầu như không có hoạt động liên quan

Phân loại mức độ đạt tiêu chuẩn theo JCI

4. Tóm tắt Bộ tiêu chuẩn thẩm định CLBV (JCI)



5. Tóm tắt Bộ tiêu chí đánh giá CLBV Việt Nam

PHẦN A
thông tin, số

liệu hoạt động
bệnh viện

PHẦN B
83 tiêu chí đánh
giá chất lượng

I.  THÔNG TIN CHUNG

PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG, SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, TÀI 

CHÍNH VÀ NHÂN LỰC

thongnhathospi@vnn.vn

0838656715

BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

0838642142

PGS. TS. NGUYỄN ĐỨC CÔNG

0982160860

0838642143

0838642142 0908464248

BSCKII. NGUYỄN VĂN THÀNH

0838642142

1. Tên bệnh viện (in hoa):

2. Điện thoại (Văn thư, HC):

3. Họ và tên Giám Đốc:

- Di động (GĐ):

4. Họ và tên TP KHTH:

- Điện thoại (KHTH):

- Điện thoại (GĐ):

- Fax:

- Email:

- Di động (TP.KHTH):

- Đường dây nóng:

PHẦN C
Khảo sát hài
lòng NB và

NVYT

Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016



Gồm 83 tiêu chí chia thành 5 lĩnh vực

1. Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí)

2. Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí)

3. Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí)

4. Cải tiến chất lượng (11 tiêu chí)

5. Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (04 tiêu chí)

5. Tóm tắt Bộ tiêu chí đánh giá CLBV Việt Nam
Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016



KHUNG 
TIÊU 
CHÍ

NGƯỜI 
BỆNH

19 TC

NHÂN 
LỰC

14 TC

CHUYÊN 
MÔN

38 TC

CẢI TIẾN 
CHẤT 

LƯỢNG

8 T.CHÍ

TIÊU CHÍ 
ĐẶC THÙ

4 TC

5. Tóm tắt Bộ tiêu chí đánh giá CLBV Việt Nam 
Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016

D2. LĨNH VỰC ATNB -
PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y
KHOA

D2.1
Phòng ngừa nguy
cơ diễn biến bất
thường với NB

D2.2 XD hệ thống BC,
phân tích SCYK

D2.3
Thực hiện các biện
pháp phòng ngừa
SCYK

D2.4
Bảo đảm xác định
chính xác NB khi
cung cấp DVYT

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

C4. LĨNH VỰC KIỂM 
SOÁT NHIỄM KHUẨN

C4.1 Hệ thống KSNK

C4.2 Hướng dẫn
KSNK

C4.3 Tuân thủ VST

C4.4 Giám sát NKBV

C4.5 QL chất thải
rắn

C4.6 QL chất thải
lỏng

TIÊU CHÍ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH



QUỐC TẾ  BỘ Y TẾ

STANDARD =    TIÊU CHUẨN  

CRITERIA      =     TIÊU CHÍ

INDICATOR    =     CHỈ SỐ

TIÊU CHÍ

TIỂU MỤC

CHỈ SỐ

Cấu trúc mỗi tiêu chuẩn/Tiêu chí

5. Tóm tắt Bộ tiêu chí đánh giá CLBV Việt Nam 
Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016



BV có qui định

- Đầy đủ 

- Phù hợp 

- Cập nhật

- Kế hoạch đào 

tạo

- NV biết, nhớ

- NV tiếp cận 

được 

- Nguồn lực đủ

- Thực hiện đủ 

các tiểu mục

- NV tuân thủ

- Có báo cáo và 

bằng chứng 

thực hiện

- Tiếp cận chuẩn 

quốc tế

- Có báo cáo kết 

quả đầu ra

- Thực hiện cải 

tiến liên tục 

Phổ biến/Đ. Tạo

Thực hiện
MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3 

MỨC 4 - 5

Đánh giá & CTLT 

GIAI ĐOẠN 1 GIAI ĐOẠN 2

Phân loại mức đạt tiêu chí

5. Tóm tắt Bộ tiêu chí đánh giá CLBV Việt Nam 
Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016



Ví dụ: Quy định phải đầy đủ, phù hợp, cập nhật CSNB

 QĐ3916 /QĐ- BYT ngày 28/8/2017 về thực hành VS tay: Khuyến khích 

không mang găng tay khi thực hiện một số chăm sóc sạch/vô khuẩn (tiêm 

truyền, lấy máu, thay băng…) nếu bản thân NVYT thấy không có khả năng 

bị phơi nhiễm với máu/dịch tiết của cơ thể. 

 HÃY NÊU QUAN ĐIỂM CỦA BẠN VỀ QUY ĐỊNH TRÊN?



6. Các phương pháp thu thập thông tin

Phương pháp Mã hóa

1. Phỏng vấn (I)

a. Phỏng vấn người quản lý

b. Phỏng vấn nhân viên

c. Phỏng vấn NB/GĐNB

I = Interview

MI = Manager Interview

SI = Staff Interview

PI = Patient Interview

2. Bộ câu hỏi (Q)

a. Hỏi người quản lý

b. Hỏi nhân viên

c. Hỏi NB, người nhà

Q = Questionnaire

MQ = Manager Questionnaire

SQ = Staff Questionnaire

PQ = Patient Questionnaire

3. Quan sát tại chỗ (O) O = Observation

FO = Field Observation

4. Nghiên cứu tài liệu (DS) DS = Desk Study

5. Bảng kiểm (CL) CL = Check list



1. Kết quả kiểm tra đánh giá BV hiện nay đã đo

lường được chính xác chất lượng BV chưa?

• Có/Không?

• Vì sao?

2. Có thể sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá BV của

SYT/BYT để so sánh và xếp loại mức chất lượng

các BV được không?. 

• Có/Không?

• Vì sao?

HOẠT ĐỘNG NHÓM



Tiêu chí 2: Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn và GDSK

MỨC

ĐỘ
TIỂU MỤC

PHÂN LOẠI

ĐẠT
KHÔNG 

ĐẠT

KHÔNG 

ÁP DỤNG

Mức 1
1. Chưa có Quy định về hướng
dẫn, tư vấn, GDSK theo Điều 4 TT
07/2011/TT-BYT

Mức 2

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

7. Phương pháp phân loại mức đạt tiểu mục

Hạn chế của Bộ tiêu chí:

 Chưa hướng dẫn nội dung đánh giá chi tiết cho từng tiểu mục

 Chưa hướng dẫn phương pháp thu thập số liệu cho từng nội dung

 Người đánh giá tự suy diễn theo cách hiểu chủ quan riêng của mỗi người

Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016



NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG
 Tính đầy đủ và có sẵn của tài liệu
 Tính pháp lý của Bộ tài liệu
PHƯƠNG PHÁP
DS: Kiểm tra và NC tài liệu tại 2-3 khoa LS
SI:   ĐDV biết, nhớ & có thể tiếp cận

NỘI DUNG
 Kế hoạch phổ biến/đào tạo
 ĐDV biết, nhớ, tiếp cận
 ĐDV tuân thủ (Bằng chứng)
PHƯƠNG PHÁP
DS: Kế hoạch phổ biến và BC kết quả thực hiện
SI: ĐDV biết, nhớ & có thể tiếp cận

8. Thực hành đánh giá tiểu mục



8. Thực hành đánh giá tiểu mục

MỨC TIÊU CHÍ NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP

3

5. BV ban 

hành các HD
về phòng 
ngừa chuẩn

Nội dung

Phương pháp: DS, SI, OB

o HD phòng ngừa chuẩn cập nhật; 

o Hiểu biết & tuân thủ của NVYT

o DS: Kiểm tra HD lưu tại khoa LS

o SI: Phỏng vấn 7-9 NVYT 

o OB: quan sát NVYT tuân thủ

Tiểu mục C4.3: Xây dựng và thực hiện các quy trình KSNK



 Trong 5 Đúng – BV bạn sai gì nhiều
nhất? 

 90,5% lần dùng thuốc sai T   

WHY ?

 >50% NB có chỉ định 8h và 15h; 

 >30% NB có chỉ định 9h và 15h; 

 20% NB có chỉ định 8h và 16h 

8. Thực hành đánh giá tiểu mục



Ví dụ: Tiêu chí C9.4: Sử dụng thuốc an toàn hợp lý

Mức Tiểu mục Nội dung & Phương pháp ĐG

3
10. Bảo đảm

5 đúng khi

sử dụng

thuốc

Nội dung đánh gia ́

Phương pháp đánh gia ́: DS, MI, SI, OB

• Các quy định của BV liên quan 5 đúng

• CBYT biết, tiếp cận được & tuân thủ

• Kết quả tuân thủ 5 đúng

• 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 

8. Thực hành đánh giá tiểu mục



8. Thực hành đánh giá tiểu mục

Mức Tiểu mục Nội dung & Phương pháp ĐG

3
7. 100% 

khoa LS, cận 

lâm sàng triển 

khai hệ thống 

báo cáo sự cố 

y khoa theo 

quy định của 

bệnh viện.

Nội dung đánh gia ́

Phương pháp đánh gia ́: DS, OB

• DS: Hồi cứu Quy định BV và các sổ sách

ATNB lưu trữ tại 2 -3 khoa LS, 1 khoa CLS 

và phòng QLCL

• SI: Phỏng vấn ngẫu nhiên 7-9 NV khoa các

quy định và thôngtin liên quan tới SCYK

• Nội dung quy định BV về báo cáo SCYK

• Triển khai hệ thống báo cáo SCK (Phiếu báo

cáo; sổ ATNB; Báo cáo ATNB của khoa; Số

lượng SCYK đã báo cáo

Tiêu chí D2.2: Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích SCYK



8. Thực hành đánh giá tiểu mục

Mức Tiểu mục Nội dung & Phương pháp ĐG

3

5. Triển khai áp 

dụng bảng kiểm 

an toàn phẫu 

thuật, thủ thuật 

tại phòng mổ cho 

ít nhất 50% số ca 

phẫu thuật trở 

lên.

Nội dung đánh gia ́

Phương pháp đánh giá: DS, OB
• DS: Sự có sẵn của Bảng kiểm ATPT và HD 

sử dụng

• DS: Kiểm tra ngẫu nhiên 20 bệnh án lưu trữ

của NB có PT trong năm

• OB: Quan sát ngẫu nhiên áp dụng Bảng

kiểm ATPT tại phòng mổ

• SI: Phỏng vấn NVPM việc áp dụng bảng

kiểm

• Hướng dẫn của BV về thực hiện bảng kiểm

• % NB có PT được áp dụng bảng kiểm ATPT

Tiêu chí D2.3: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa SCYK



Tiêu chí D2.3: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa SCYK

Mức Tiểu mục Nội dung & Phương pháp ĐG

4

11. Báo cáo 

giám sát việc áp 

dụng bảng kiểm 

ATPT: có phân 

tích số liệu, tính 

tỷ lệ tuân thủ 

theo kíp mổ 

hoặc theo khoa 

lâm sàng hoặc 

người thực hiện

Nội dung đánh gia ́

Phương pháp đánh gia ́: DS, OB
• DS: xem các phiếu GS; Báo cáo có sẵn tại

khoa PT/phòng QLCL; Nội dung BC

• SI: Phỏng vấn ĐDT/Tr. Khoa và NVPM xác

nhận thông tin trong BC có được phản hồi

• Có các phiếu giám sát và cơ sở dữ liệu GS

• Có sẵn báo cáo giám sát áp dụng bảng

ATPT

• Nội dung báo cáo có các tỷ lệ tuân thủ theo

PTV, theo khoa, kíp mổ..

8. Thực hành đánh giá tiểu mục



Tiêu chí D2.4: Đảm bảo xác định chính xác NB khi CCDV

Mức Tiểu mục Nội dung & Phương pháp ĐG

3

7. Người cung

cấp dịch vụ

đảm bảo

thực hiện

đầy đủ các

bước để

khẳng định

đúng NB

Nội dung đánh gia ́

Phương pháp đánh giá: DS, MI, SI, OB

• 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

• 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 

8. Thực hành đánh giá tiểu mục






