
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /SYT-KHTC       Bình Định, ngày        tháng      năm 2020  

V/v Kết quả kiểm tra, chấm điểm
Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn theo

Quyết định số 3088/QĐ-BYT
ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế.

    Kính gửi: 
- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện Tuy Phước, Vân Canh

Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Cát và thị xã An Nhơn.

Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-SYT ngày 02/12/2020 của Giám đốc Sở Y
tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống
dịch  COVID-19;  thực  hiện  kế  hoạch  kiểm tra  của  Sở  Y tế  tại công  văn  số
3675/SYT-NVY ngày 04/12/2020,

Từ ngày 09/12/2020 đến 23/12/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế (đoàn 2)
đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống
dịch COVID-19 và  các  dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các  bệnh viện
chuyên khoa tuyến tỉnh và một số trung tâm y tế tuyến huyện.

Sở Y tế thông báo kết quả kiểm tra, xếp loại chất lượng như sau:
1. Tổng hợp điểm chấm và xếp loại chất lượng
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01 TTYT Vĩnh Thạnh 01 + 01 tm 36 145 114 / 78,6 An toàn
02 TTYT Tây Sơn 01 36 146 110 / 75,3 An toàn

03 TTYT Vân Canh 03 + 01 tm 34 139 113 / 81,3 An toàn
04 TTYT Tuy Phước 02 + 01 tm 35 142 108 / 76,1 An toàn

05 TTYT Phù Cát 03 34 138 104 / 75,4 An toàn
06 TTYT An Nhơn 02 35 143 110 / 76,9 An toàn

07 BV Lao và Bệnh phổi 03 + 01 tm 34 137 112 / 81,8 An toàn
08 BV Tâm thần 02 + 01 tm 35 142 107 / 75,4 An toàn

09 BV Mắt 02 + 03 tm 35 139 114 / 82,0 An toàn
10 BV YHCT-PHCN (cơ sở 1) Không đánh giá

2. Nhận xét chung 
2.1. Ưu điểm nổi bật:
- Các cơ sở y tế đã chủ động và tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc phạm vi được giao quản lý. 



- 100% đơn vị được Sở Y tế kiểm tra, đánh giá đã cơ bản thực hiện đạt yêu
cầu Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn ban hành kèm theo Quyết định 3088/QĐ-BYT
ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; được xếp loại chất lượng “Bệnh viện an toàn”.

2.2. Tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan cần sớm khắc phục
- Các kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó khi dịch xảy ra trong bệnh

viện/ cơ sở y tế chưa được xây dựng đầy đủ và chi tiết, cập nhật theo các văn bản
hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

- Kế hoạch, phương án bố trí nhân lực về phân ca kíp, chia nhóm làm việc,
chuyển viện, chuyển tuyến,…; đảm bảo duy trì điều trị người bệnh mãn tính, chạy
thận nhân tạo (nếu có); xây dựng quy chế quản lý hoạt động của khu vực cách ly
cho NVYT,…. chưa chi tiết, cụ thể và chưa được lồng ghép, thống nhất vào các
kế hoạch, kịch bản ứng phó với dịch bệnh của từng đơn vị.

- Nhiều đơn vị chưa tổ chức diễn tập những tình huống có thể diễn tập và rút
kinh nghiệm sau diễn tập, làm cơ sở cho việc cập nhật, điều chỉnh các phương án,
kịch bản ứng phó với dịch bệnh.

- Hệ thống phân luồng cho người đi khám (nhất là lối đi  phân luồng dành
cho đối tượng nguy cơ) tại nhiều bệnh viện, cơ sở y tế chưa đạt yêu cầu. 

- Việc dự trữ thuốc thiết yếu phòng chống dịch tại một số đơn vị chưa đảm
bảo đầy đủ theo quy định hiện hành.

- Công tác vệ sinh tay, sát khuẩn tay nhanh tại một số bệnh viện, cơ sở y tế
chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định; nhất là ở những vị trí  đông người (sảnh
chờ...), có nhiều người qua lại (cổng, cửa, cầu thang, hành lang). 

3. Kết luận 
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
3.1. Căn cứ Biên bản kiểm tra của Sở Y tế, khẩn trương triển khai các giải

pháp cụ thể nhằm khắc phục cơ bản những nội dụng còn tồn tại, hạn chế tại đơn
vị mình; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế đúng thời gian quy định.

3.2. Xác định các vấn đề, nội dung phải ưu tiên hoặc tiếp tục giải quyết
trong thời gian tới và xây dựng lộ trình, tiến độ thực hiện cụ thể; định kỳ hàng
tháng, hàng quý thực hiện tự kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao mức độ, chất
lượng đáp ứng theo Bộ tiêu chí, đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác khám bệnh,
chữa bệnh tại đơn vị trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch bệnh Covid-19 và các
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tuyết Nhung
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