
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THỰC HÀNH 5S ĐỂ
HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

TẠI BV MẮT TỈNH BR-VT 

BSCK2 Nguyễn Viết Giáp
Giám đốc BV Mắt BR-VT 



Năm 2013  
Một dấu mốc quan trọng khi thông tư 19 về quản lý chất lượng và QĐ

4858 ban hành thí điểm bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ra đời. Tiếp
theo là QĐ 3868 về Xanh - Sạch – Đẹp, QĐ 45 về trang phục y tế cũng
lần lượt ra đời.

Thực sự những chủ trương của BYT đã tạo ra một luồng gió mới, thổi
bùng lên phong trào thi đua sôi nổi và hết sức tích cực trong toàn
ngành.

Sau 5 năm triển khai và hoàn thiện, Các hoạt động QLCL – ĐMPC – XSĐ
đã làm thay đổi diện mạo và bức tranh toàn cảnh của ngành y tế VN nói
chung và các bệnh viện nói riêng.



BỆNH VIỆN MẮT Tỉnh BR-VT

Là BV chuyên khoahạng II
Thành lập 2005 – Quy mô 100 giường
15 khoa Phòng và 95 nhân viên y tế. 

Từ 2017 được giao quyền tự chủ
hoàn toàn kinh phí hoạt động 

thường xuyên



MỖI NĂM THỰC HIỆN:

Thực hiện hơn 5 
ngàn ca phẫu thuật, 

trong đó gần 4 
ngàn ca mổ Phaco 

Ngoài ra còn tổ chức 
hơn 30 đợt khám

miễn phí ở cộng đồng
cho hàng chục ngàn

BN và HS nghèo

Gần 80 ngàn bệnh
nhân khám ngoại

tru ́  và hơn 7 ngàn
BN điều trị nội trú



“Sáng tạo giá trị, 
Chia sẻ thành công” 



Trong hội buổi gặp gỡ hôm nay 
Chúng tôi xin được chia sẻ:

Cách chúng
tôi nghĩ

Cách chúng
tôi làm

Và những kết quả
bước đầu và bài 
học kinh nghiệm

Trong công tác Quản lý chất lượng và thực hành 5S để hài lòng 

người bệnh, nhân viên y tế và phát triển bền vững



Ở Bệnh viện chúng tôi các hoạt động được trải qua 3 giai đoạn:

Ban đầu chúng tôi làm để đối phó với các quy định
bắt buộc của ngành, của tỉnh.

Khi có những kết quả bước đầu, chúng tôi làm để thể 
hiện mình, để khoe với bạn bè đồng nghiệp.

Khi đã thấm thía về vai trò, về lợi ích của nó, chúng tôi

làm vì thấy nó cần phải làm.



XUẤT PHÁT TỪ QUAN ĐIỂM 

Cập nhật 
kiến thức

Thay đổi 
thái đô ̣ 

Tạo ra 
hành vi

Đối với một CSYT, khi triển khai các hoạt 
động, rào cản đầu tiên chính là những cán bộ

chủ chốt, những thầy thuốc giỏi, những người có
kinh nghiệm và nổi tiếng 

Mọi hoạt động đều có 3 cấp độ



Thực tế
Tốt 

nhất

1. Thu thập thông tin, 

phân tích nhu cầu
2. Kế hoạch hành động

Xếp thứ tự ưu tiên

3. Triển khai thực hiện4. Theo dõi, đánh giá

Chu trình cải tiến liên tục 



Vận dụng các nguyên lý:

Pareto để chọn vấn đề ưu tiên, sơ đồ xương cá
để tìm nguyên nhân gốc rễ. 

Lean 6 Sigma để tinh gọn quy trình 

Nguyên lý 3M tiết kiệm nhân lực và vật tư 

Nguyên lý JIT tạo ra dòng chảy trong cung cấp 
dịch vụ



Để thay đổi nhận thức cho nhân viên (D1.1)

Đến nay 28 thành viên trong 
mạng lưới QLCL đều có chứng 

chỉ về QLCL

100% nhân viên được 
tham dự các lớp tập huấn 
về QLCL, 5S, PDCA, chọn 
vấn đề ưu tiên, xây dựng 

chỉ số chất lượng… 

Chúng tôi tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, truyền thông, tiếp cận 
từ nhiều góc độ, để mọi người hiểu và cảm nhận sự cần thiết của vấn đề



Để thay đổi thái độ của nhân viên (D1.2)

Tổ chức định 
kỳ nhiều cuộc 
thi cho các đối 
tượng để thay 

đổi thái độ

Tổ chức hàng 
chục buổi hội 
thảo nội bộ, 

hội thảo 
chuyên gia để
xáo xới vấn đề

Thực hiện 
hàng chục 
nghiên cứu 

khảo sát nhu 
cầu, đánh giá

thực trạng

Tập huấn XD kế hoạch PDCA Ký cam kết thực hiện Thảo luận chọn vấn đề ưu tiên



BS CK2 Nguyễn Viết Giáp 

GĐ BỆNH ViỆN MẮT

THỰC HÀNH VIẾT QUY 

TRÌNH CHUẨN SOP 



CHỌN VẤN ĐỀ ƯU TIÊN

Mỗi khoa
phòng đề

xuất

Hội đồng 
QLCL chọn vấn 

đề ưu tiên

Xây dựng bộ
chỉ số chất
lượng bệnh 

viện 



Kết quả trong công tác QLCL

4 lần thực hiện cải tiến 

quy trình khám bệnh theo 1313



ĐO LƯỜNG ĐỊNH KỲ 10 CHỈ SỐ
CHẤT LƯỢNG ( D3.2)
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AN TOÀN NGƯỜI BỆNH (D2.3, D2.4

NGUY CƠ
NHẦM LẪN 

CAO 

Phần lớn  
bệnh nhân

lớn tuổi

Mỗi người có
2 con mắt

Có thê ̉ nhiều
bệnh trên 1 

con mắt



        

 

AN TOÀN                                                                         

CHO BỆNH NHÂN 

PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN MẮT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 
 

NHẬN DIỆN ĐÚNG  

BỆNH NHÂN 
 

Nhận diện đúng bệnh 

nhân: Trước khi lấy mẫu 

xét nghiệm, khi cho bệnh 

nhân dùng thuốc, khi gây 

tê và phẫu thuật. 

ĐÁNH DẤU VỊ TRÍ  

PHẪU THUẬT RÕ RÀNG 
 

Kiểm tra đối chiếu hồ sơ. 

Đánh dấu và quy định mã 

màu sắc mắt mổ, vị trí 

phẫu thuật rõ ràng. 

THỦ TỤC TIME-OUT  

TRƯỚC PHẪU THUẬT 
 

Ê-kíp mổ thực hiện thủ 

tục TIME-OUT kiểm tra 

đối chiếu trước khi phẫu 

thuật cho từng bệnh 

nhân. 
 

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ  

TÁC DỤNG THUỐC  

TRÊN TỪNG BỆNH NHÂN 
 

Việc dùng thuốc được 

quản lý chặt chẽ, tác 

dụng thuốc trên bệnh 

nhân và các yếu tố bất 

lợi  được theo dõi sát. 
 

TRUYỀN THÔNG  

THÔNG TIN CHÍNH XÁC 
 

Bệnh nhân được truyền 

thông, hướng dẫn các 

thông tin phẫu thuật trực 

tiếp hoặc qua điện thoại, 

bảo đảm tính chính xác. 

 

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP 

 XỬ TRÍ KHẨN CẤP 
 

Mọi nhân viên được đào 

tạo chuyên môn nghiệp 

vụ để thực hiện tốt công 

việc và biết cách xử trí 

trong trường hợp khẩn 

cấp. 
 

     VỆ SINH – VÔ TRÙNG TỐT 
 

Phòng mổ có lối ra vào riêng, 

cò hệ thống phun sương khử 

trùng hiện đại. Không khí, 

nước, tay PTV được lấy mẫu 

cấy khuẩn định kỳ. Nhân 

viên thực hiện đúng việc rửa 

tay theo cấp độ yêu cầu. 

PHÒNG NGỪA KHÔNG ĐỂ  

BỆNH NHÂN TRƯỢT NGÃ 
 

Chúng tôi ý thức việc đảm 

bảo an toàn, phòng chống 

trượt ngã. Nơi có nguy cơ 

đều được trang bị phương 

tiện phòng ngừa, cảnh báo. 

BỆNH NHÂN ĐẶC BIỆT  

CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT 
 

Bệnh nhân có tình trạng 

huyết áp cao, đái tháo 

đường, khuyết tật được 

chăm sóc và hướng dẫn 

trước khi phẫu thuật. 

CHỌN LỰA KỸ CÀNG THIẾT BỊ, VẬT 

TƯ Y TẾ VÀ THUỐC 
 

Trang thiết bị hiện đại, vật tư y tế 

và thuốc được chọn lựa, đấu thầu 

kỹ càng trong sổ những nhãn hiệu 

uy tín cao, bảng giá được niêm yết 

công khai để bệnh nhân lựa chọn. 

BỆNH VIỆN MẮT BR-VT. ĐT 064 3732718 

Emai: ttmatbrvt@yahoo.com.vn. Web: beh.vn 



NHẬN DIỆN ĐÚNG BỆNH NHÂN BẰNG MÃ MÀU SẮC 

BẢNG TÊN  (D2.4)

Thực hiện bảng kiểm an 
toàn và quy trình TIME-OUT cho tất 

cả BN phẫu thuật 



Thực hiện tốt kiểm soát nhiễm khuẩn (C4.3, C4.4)

Sử dụng máy phun khi ́ dung sát

khuẩn tay tự động (70-80%)

Rửa tay 

thường quy 

(15-20%)

Sát khuẩn 

tay nhanh 

(30 – 40%)



- Ram dốc cho người già và khuyết tật.
- Sơn nhận diện cầu thang. 
- Gắn lam chống trượt

- Tập huấn phòng ngừa và xử trí té ngã

- Đánh giá khả năng té ngã bệnh nhân 

Phòng ngừa té ngã - An toàn môi trường và TBYT (D2.5 - C1.2) 

Bóng cứu hỏa
tự động 360 độ



PHẦN MỀM BC SỰ CỐ



CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH 5S 
HIỆU QUẢ TỨC THÌ (A3.2) 

Phòng
khám mắt

Phòng
tiểu

phẫu
thủ thuật

Tủ thuốc trực



Tạo môi trường thuận lợi – Thông tin chỉ dẫn rõ ràng
( A1➔A4)

Xanh
Sạch
Đẹp



Khuôn viên bệnh viện và nhà vệ sinh xanh sạch đẹp (A3.1)  



2



THỰC HÀNH TỐT 5S

S1 – Sàng lọc (SEIRI)

“Không còn vật vô dụng”

S3 – Sạch sẽ (SEISO)

“Không dơ bẩn & không bất thường”

GHI NHỚ

- Đây là cái gì ?

- Có cần dùng không ?

- Đã vệ sinh chưa ?

- Có gì bất thường không ?

S2 – Sắp xếp (SEITON)

“Không bừa bãi”

S4 – Săn sóc (SEIKETSU)

“Tiêu chuẩn hóa & duy trì 3S”

- Để ở đây đúng không ?

- Dấu hiệu đúng là gì ?

- Để ở đâu là đúng ?

S5 – Sẵn sàng (SHITSUKE)

“Tự nguyện, tự giác thực hiện 5S”



Duy trì thực hiện 3S mọi lúc mọi nơi

Nguyên tắc 3 Không:

“Không có vật vô dụng – Không bừa bãi – Không dơ bẩn”

Sàng lọc



KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG 

Thời gian

Sắp xếpSạch sẽ

A

B

C

D



1. Sự cam kết và làm gương của lãnh đạo

29



2. Sự tự giác tham gia của mọi người



3. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng 

31



4. Đào tạo, huấn luyện chia sẻ kinh nghiệm 

32



5. Kiểm tra,  đôn đốc, hướng dẫn hàng ngày

33



35

Chương trình 5S tuyệt vời,

Mọi người thực hiện cuộc đời đổi thay !
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG  



KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM 83 TIÊU CHÍ CỦA BỘ Y TẾ 

NĂM MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 MỨC 5 ĐiỂM TB

2014 0 9 36 29 4 3.36

2015 0 7 37 28 6 3.42

2016 0 4 33 33 8 3.46

2017 0 1 38 31 8 3.54

2018 0 2 30 37 9 3.66



TẦM NHÌN ĐẾN 
2025  

Sẽ trở thành BV Mắt đáng tin 
cậy, có khả năng cung cấp đầy 

đủ các dịch vụ khám chữa 
mắt kỹ thuật cao. Năm 2020 

sẽ đạt mức 4 theo bộ tiêu 
chí. 2025 cơ bản triển khai BV 

thông minh

Bệnh viện Mắt BR-VT trong  tương lai   



CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE !

“Thà đốt một que diêm 
còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối” 



THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Thầy thuốc ưu tú
BSCK2 Nguyễn Viết Giáp 

• Giám đốc BV mắt tỉnh BR-VT

• Phó CT công đòan ngành Y tế tỉnh

• UV Thường vụ Hội Nhãn khoa VN

• ĐT: 0913947800

• Email: bsgiapvt2004@yahoo.com

mailto:bsgiapvt2004@yahoo.com

