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Trình bày được các niệm RBM.
Phân biệt được các loại kết quả
Mô tả được các bước RBM
Vận dụng được phương pháp RBM để lập kế
hoạch công tác CSNB
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Trọng tâm quản lý
Phương thức quản lý

Đầu Hoạt Đầu
vào động ra

- Quản lý theo đầu vào

x

- Quản lý theo hoạt động

x

x

- Quản lý theo mục tiêu

x

x

x

- Quản lý theo kết quả

x

x

x

Kết
quả
M1

x

Kết Kết
quả quả
M2 M3

x

x

2. RBM?
HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN
Hãy nêu một kết quả ấn tượng nhất về công tác
điều dưỡng – CSNB bạn đã đạt được năm 2019.
Đọc cho cả lớp nghe và dán lên bảng.

Thảo luận: Cái gì không phải kết quả?

2. RBM?

Là xác định trước các kết quả mong đợi cần đạt
được để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, tổ chức
thực hiện và đánh giá.

HOẠT ĐỘNG

RBM
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2. RBM?

HOẠT ĐỘNG
Cập nhật quy trình Đào tạo, phổ biến Cung cấp ph. Tiện Tổ chức thực hiện Giám sát đánh giá Báo cáo -
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2. RBM?

3. Mô hình RBM
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4. THUẬT NGỮ - RBM

 Đầu vào - inputs: các nguồn lực
– Nhân lực
– Vật lực
– Tài lực
– Phương pháp
– Thời gian
– Thông tin

-

Manpower
Material
Money
Method
Time
Information

4. THUẬT NGỮ - RBM
Hoạt động (Activity) = là hành động thực

hiện công việc
Ví dụ các hoạt động
– Xây dựng các quy định
– Đào tạo, huấn luyện, hội nghị, hội thảo..
– Đổi mới phương thức làm việc
– Kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo

4. THUẬT NGỮ - RBM

Kết quả = thay đổi có thể mô tả hoặc đo lường
Kết quả (outcome): là sự thay đổi về tình trạng
hay điều kiện dựa trên quan hệ nhân – quả.
PHÂN LOẠI KẾT QUẢ
 Kết quả ngắn hạn (mức độ 1) – Short term result
 Kết quả trung hạn (mức độ 2) – Mid term result
 Kết quả dài hạn (mức độ 3) – Long term

5. CHUỖI KẾT QUẢ
Kết quả dài hạn (M3)
Kết quả trung hạn (M2)
Kết quả ngắn hạn (M1)

Đầu ra
Hoạt động
Đầu vào

6. CHỈ SỐ (Performance Indicator)
Ví dụ: Chỉ số dùng để đo lường kết quả và đánh
giá sự thay đổi theo thời gian
Kết quả
mức độ 1
[ngắn hạn]

Tỷ lệ CBYT
tuân thủ VST
tăng

Kết quả
mức độ 2
[trung hạn]

Tỷ lệ NKBV
giảm so với ban
đầu

Kết quả
mức độ 3
[ dài hạn]

Tỷ lệ NKBV đạt
được mục tiêu đề
ra

6. CHỈ SỐ (Performance Indicator)

Bệnh viện/khoa bạn có các chỉ số nào về
công tác điều dưỡng – CSNB?

7. QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ VÀ CHUỖI KẾT QUẢ
%
NKBV
Đạt mục
tiêu

Kết quả mức độ 3

NKBV
giảm
Tỷ lệ tuân thủ
VST tăng

Kết quả mức độ 2

Số lượng tập
huấn, KT, KN,TĐ
VST tăng

Tập huấn vệ sinh tay
Các nguồn lực

Kết quả mức độ 1

Đầu ra (Output)

Hoạt động
Đầu vào

7. QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ VÀ CHUỖI KẾT QUẢ
Chuối kết quả

Các chỉ số đo lường kết quả

Kết quả mức độ 3

 NB hài lòng với dịch vụ y tế tăng từ
80-90%

Kết quả mức độ 2

 80% ĐDV áp dụng qui định giao
tiếp/Tỷ lệ NB hài lòng tăng từ 60-80%

Kết quả mức độ 1

 300 ĐDV tham gia khóa học –cập nhật
KT-KN-TĐ về giao tiếp ứng xử

Hoạt động
(Quy trình)

 Tổ chức 5 khóa đào tạo về Giao tiếp
ứng xử của NVYT với NB/khách hàng

Đầu vào
(Input)

 Con người, tiền, công cụ….

8. MỖI SỐ LỖI THƯỜNG GẶP
• Nhầm lẫn giữa hoạt động và đầu ra
• Thiếu sự liên kết giữa các kết quả
• Các kết quả ngắn hạn và họat động liên kết

không chặt chẽ
• Đánh giá dựa vào hoạt động hoàn thành

9.ÁP DỤNG RBM VÀO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH

Đầu
vào

Bắt đầu lập kế hoạch từ đâu?
18

9.ÁP DỤNG RBM VÀO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH
Bước 1. Khung kế hoạch
A. Xác định các lĩnh vực thiết yếu của kế hoạch
 Lĩnh vực 1: Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn, quy định CSNB
 Lĩnh vực 2: Đảm bảo dịch vụ Chăm sóc NB an toàn và hiệu quả
 Lĩnh vực 3: Hệ thống ĐDT được củng cố và hoạt động hiệu quả.
 Lĩnh vực 4: Tăng cường năng lực điều dưỡng-hộ sinh và KTV

B. Xác định chuỗi kết quả và các chỉ số từng lĩnh vực
 Xác định kết quả mức độ 2 cho từng
 Xác định kết quả mức độ 1 (kết quả đầu ra và chỉ số đánh giá)
 Xác định các hoạt động cho từng đầu ra
 Xác định đầu vào cho từng hoạt động.

9.ÁP DỤNG RBM VÀO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH
Bước 1. Khung kế hoạch
Bước 2: Xác định các kết quả mức 2 & mức 1
Bước 3: Xác định các hoạt động & đầu ra
a) Xác định kết quả mức 2 cho từng lĩnh vực
Ví dụ 1: Kết quả mức 2 (KQTH)


Giảm tỷ lệ NKBV xuống <2% vào 2017

b) Xác định các kết quả mức 1 để đạt mức 2
Ví dụ 2: Các KQ mức 1
 Giảm NK trên NB có phẫu thuật < 2% vào cuối 2017
 Tăng tần suất tuân thủ VST từ 45% lên 60%

9.ÁP DỤNG RBM VÀO VIỆC LẬP KẾ HOẠCH
Bước 1. Khung kế hoạch
Bước 2: Xác định các kết quả mức 2 & mức 1
Bước 3: Xác định các hoạt động & đầu ra
a) Xác định các kết quả mức 2
Ví dụ 3: Các KQ mức 2
a) Giảm NK trên NB có phẫu thuật < 2% vào cuối 2017
b) Tăng tần suất tuân thủ VST từ 45% lên 60% vào cuối 2017

b) Xác định HĐ & đầu ra
Ví dụ 4: Các HĐ & đầu ra
1) Phổ biến & thực hiện H. dẫn Phòng ngừa NK vết mổ cho 60 BS
và ĐD khoa ngoại và phòng mổ
2) Bổ sung DD chứa cồn tại các buồng bệnh/ xe tiêm..
3) Điều tra tỷ lệ NKBV năm 2017. BC kết quả NKBV vào T12/2017

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN 3
1. Mỗi nhóm chọn 1 lĩnh vực ưu tiên và xác định 2
kết quả mức 2 cho mỗi lĩnh vực lựa chọn.

2. Nhóm tiếp tục thảo luận và xác định các kết quả
mức 1 để đạt được kết quả mức 2

HOẠT ĐỘNG HỌC VIÊN 4

Nhóm thảo luận:
xác định các hoạt động tương ứng với mỗi kết quả
đầu ra

Nhóm thảo luận:
Xác định đầu vào cho từng hoạt động

10. HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH
Bước 1. Khung kế hoạch
Bước 2: Xác định kết quả mức 2 & các kết quả mức 1
Bước 3: Xác định các hoạt động & đầu ra
Bước 4: Hoàn thiện Dự thảo kế hoạch





Rà soát tính logic và liên kết giữa mức 2 & mức 1.
Rà soát các hoạt động tương ứng với các mức 1 và KQ đầu ra
Rà soát thời gian thực hiện sao cho phù hợp với từng HĐ
Rà soát nguồn lực cần thiết cho từng hoạt động

Khi bạn đã đưa đầy đủ các nội dung vào các ô của Khung kế
hoạch theo phương pháp RBM (Phụ lục 1). Bạn đã có được bản
kế hoạch hoàn chỉnh./.

11. TÓM TẮT KHUNG KẾ HOẠCH ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN
Lĩnh vực 1: Các hướng dẫn, quy dịnh về công tác điều
dưỡng trong CSNB được hoàn thiện và cập nhật
Kết quả mức 2
1.

Kết quả mức 1 & Chỉ
số đo lường
1.1

Hoạt động và đầu ra
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

2.

2.1

2.2

Đầu vào

