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QUÝ 

 1/2017 

Bệnh viện là nơi đem  lại nguồn kỳ vọng sức khỏe cho người bệnh, cung cấp 

các dịch vụ y tế hướng đến sự an toàn trong công tác khám – điều trị bệnh. Vì 

thế, an toàn cho người bệnh không những là trách nhiệm của nhân viên y tế mà 

còn là sứ mệnh cao cả mà mọi nhân viên y tế phải đảm bảo thực hiện. 

Hiểu được điều đó, ngày 20/3/2017, bệnh viện ban hành quyết định số 745/

QĐ-BVT  về việc thành lập Ban an toàn người bệnh.  Đây là điểm khởi đầu 

trong việc ngăn chặn những nguy cơ tai biến y khoa  thường trực có thể xảy ra. 

Ban an toàn người bệnh ra đời, đánh dấu mốc khởi điểm trong việc ngăn 

chặn những nguy cơ tai biến y khoa thường trực có thể xảy ra; nhằm đảm bảo 

tính chính xác cho người cung cấp và người nhận dịch vụ; đem lại sự an tâm và 

hài lòng cho người bệnh khi đến điều trị bệnh tại viện. 

Với những mục tiêu trên, hy vọng Ban sẽ mang lại những lợi ích thiết thực 

trong việc phòng ngừa và giải quyết hiệu quả các sự cố y khoa sắp và đang xảy 

ra. 
LƯU HÀNH NỘI BỘ 

Tai biến y khoa là điều mà cả bác sĩ và người bệnh đều không mong muốn 

xảy ra. Ở Việt Nam chưa có thống kê chính xác về các tai biến y khoa đã xảy ra, 

nhưng theo nhận định của các chuyên gia y tế, tai biến y khoa xảy ra nhiều nhất ở 

lĩnh vực sản khoa và ngoại khoa. 

Nhằm giảm thiểu tai biến y khoa, bệnh viện đã thực hiện công tác khuyến 

khích các khoa, phòng tự giác báo cáo đầy đủ; đồng thời sẽ động viên, khen 

thưởng những đơn vị báo cáo đúng và có giải pháp kịp thời khắc phục ngay các 

sự cố y khoa.  

Trong quý I/2017, bệnh viện đã thực hiện khen thưởng cho 04 khoa có thành 

tích nổi bật trong việc báo cáo sự cố y khoa: 

TT Khoa/ phòng Số lần Thành tiền (VNĐ) 

1 Khoa RHM 01 50.000 

2 Khoa ĐTTYC 01 50.000 

3 Khoa Phụ Sản 13 650.000 

Tổng cộng 16 750.000 



Trong quý I/2017, bệnh viện đã  xảy ra 05 

sự cố, sai sót y khoa. Các sự cố, sai sót đã được 

Hội đồng QLCL phát hiện và phân tích kịp thời 

tại các khoa (Nội Tim mạch, GMHS, Nhi - 

Ngoại Tổng hợp, HSTCCĐ – Ngoại Tổng hợp, 

ĐTTYC); từ đó đưa ra các giải pháp khắc 

phục/phòng ngừa đối với các trường hợp cụ thể 

sau: 

Sự cố 1: BN Võ Tiến Dũng, 59 tuổi, SBA: 

1538. Chẩn đoán: Shock phản vệ thuốc tây do 

Amoxicillin + Sulbactam, Hydrocortison/cấp 

COPD, CĐTN ổn định: 

- Phân loại sai sót sự cố: Mức độ E 

 * Nguyên nhân gốc:  

- Lỗi hệ thống: Chưa có quy định cụ thể về việc 

test lẩy da trước khi tiêm Amoxicillin thuộc 

nhóm Penicilin; 

- Yếu tố tiềm ẩn: Cơ địa bệnh nhân quá nhạy 

cảm với thuốc. 

* Hành động khắc phục/phòng ngừa: 

- Thận trọng khi sử dụng các thuốc trong danh 

mục khuyến cáo, khi có chỉ định sử dụng phải 

theo dõi sát BN để kịp thời xử trí khi có phản 

ứng thuốc xảy ra; 

- Trình Hội đồng KHKT xem xét chỉ định test 

trước khi tiêm các thuốc thuộc nhóm Penicilin. 

Tuy nhiên sau thời gian kiểm tra và giám sát, chỉ 

có 02 loại thuốc bắt buộc phải test trước khi tiêm 

đó là Peniclilin và Streptomycin. 

Sự cố 2: Gãy đầu kẹp đốt ruột dao đốt nội 

soi Bipolar hãng OLYMPUS, MS: WA641200 

trong quá trình PT: 

- Phân loại sai sót sự cố: Mức độ D 

* Nguyên nhân gốc: 

- Trang thiết bị: Đầu kẹp đốt sử dụng quá nhiều 

lần, tuổi thọ của dụng cụ đã quá lâu (15 tháng) 

nên chỉ cần một thao tác nhẹ nhất cũng dễ gây 

gãy. 

* Hành động khắc phục/phòng ngừa: 

- Khoa đã có biện pháp và phân công nhân viên thông thạo bảo 

quản, sắp xếp dụng cụ; 

- Sử dụng luân phiên các đầu kẹp đốt, không sử dụng chỉ một đầu 

kẹp đốt quá nhiều lần; 

- Kỹ thuật, thao tác đốt phải nhẹ nhàng, chú ý kẹp các tổ chức cần 

đốt không dày quá và thời gian đốt không quá lâu (trung bình 5s/lần 

đốt). 

- Xem xét vấn đề đào tạo chuyên sâu và bổ sung thêm trang thiết bị, 

máy móc. 

Sự cố 3: Có hay không sự chậm trễ trong chẩn đoán, điều 

trị và hội chẩn BN: Nguyễn Phương Anh, SN: 2012, SBA: 8135 

với chẩn đoán: viêm ruột thừa: 

- Phân loại sai sót sự cố: Mức độ E 

* Nguyên nhân gốc: 

- Yếu tố cá nhân: Vấn đề hội chẩn còn nhiều thiếu sót, không nên 

phụ thuộc quá nhiều vào cận lâm sàng; Điều trị kịp thời nhưng chẩn 

đoán còn chậm trễ; 

* Hành động khắc phục/phòng ngừa: 

- Xem xét bình bầu thi đua; 

- Vấn đề hội chẩn: Khoa Ngoại Tổng hợp nên xem lại vấn đề hội 

chẩn, các ca đặc biệt nên để bác sĩ cột I hội chẩn (đã chấn chỉnh 

nhiều lần). 

Sự cố 4: Có hay không sự chậm trễ trong chẩn đoán, điều 

trị và hội chẩn BN: Đỗ Thị Ảnh, 65 tuổi, SBA: 7688 với chẩn 

đoán: Shock nhiễm trùng tiêu điểm từ đường tiêu hóa/ viêm tụy 

hoại tử: 

- Phân loại sai sót sự cố: Mức độ F 

* Nguyên nhân gốc: 

- Yếu tố chuyên môn: Bệnh diễn tiến nhanh, khó, nặng nề; 

- Yếu tố cá nhân: Thăm khám ban đầu còn nhiều xơ xài, chưa thăm 

khám và hỏi bệnh sử kỹ càng; Chẩn đoán ban đầu còn nhiều thiếu 

sót; BS khoa Ngoại Tổng hợp hội chẩn không ra bệnh. 

* Hành động khắc phục/phòng ngừa: 

- Xem xét bình bầu thi đua; 

- Cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý khác như tắc mạch mạc 

treo, tắc ruột… 

- Những ca đặc biệt, khoa Ngoại Tổng hợp nên sắp xếp bác sĩ cột I 

đi hội chẩn. 

- Thăm khám kỹ từ khâu ban đầu, hội chẩn theo đúng quy trình, nếu 

có vấn đề khó khăn phải xin ý kiến lãnh đạo, báo lại ngay để có 

hướng xứ trí kịp thời. 

BÀI HỌC 

 KINH NGHIỆM 

TỔNG HỢP CÁC SỰ CỐ Y KHOA QUÝ I/2017 

Trang 2 
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Sự cố 5: Tiêm nhầm thuốc cho BN: Trần Võ Thùy Đoan, phòng A18 (y lệnh cho Cefmetazol nhưng 

ĐD tiêm nhầm Cefotaxime):  

- Phân loại sai sót sự cố: Mức độ D 

*Nguyên nhân gốc: 

- Yếu tố cá nhân: Không xem kỹ y lệnh, không hỏi lại bác sĩ khi thấy có sự thay đổi thuốc trong y lệnh; 

- Không thực hiện đúng quy trình 3 tra-5 đối- 5 đúng của ĐD; 

- Yếu tố khách quan: Y lệnh bác sĩ cho Cefmetazol và Cefotaxime xen lẫn các ngày (có sự đổi thuốc) vì Dược 

báo hết thuốc chỉ trong 01 ngày khiến ĐD sơ ý không hỏi lại bác sĩ kỹ càng; 

- Yếu tố tiềm ẩn: Chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng thuốc cho  

* Hành động khắc phục/phòng ngừa: 

- Xem xét bình bầu thi đua; 

- Công khai thông tin thuốc cho BN biết trước khi sử dụng cho BN; 

Kiến nghị: Phòng ĐD phối hợp với khoa Dược thống nhất và ban hành quy định về sử dụng thuốc cho BN 

trong toàn viện (nhất là về việc phân liều lượng và cất giữ thuốc), để thuận lợi trong công tác chuyên môn 

của ĐD trong vòng 03 tháng kể từ ngày phân tích sự cố. 

5 ĐÚNG KHI THỰC HIỆN THUỐC 
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TIN HOẠT 

ĐỘNG 

TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÝ I/2017 

Ngày 13/4/2017, phòng Quản lý Chất lượng (QLCL) bệnh viện tổ chức họp Hội 

đồng Quản lý chất lượng trong quý I năm 2017. 

 Tại buổi họp, phòng QLCL đã báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 

năm 2016; từ đó đưa ra các ưu – nhược điểm, các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp 

duy trì các tiêu chí đã đạt được. 

 Thông qua cuộc họp, phòng QLCL cũng đã đưa ra một số nội 

dung sửa đổi, bổ sung trong quy trình an toàn người bệnh (ATNB); trình 

bày kế hoạch kiểm tra việc thực hiện ATNB thông qua danh sách và 

nhiệm vụ của các thành viên Ban ATNB. 

 Trong buổi họp, các thành viên trong Hội đồng đã tích cực đưa ra 

những thông tin trao đổi, đóng góp riêng nhằm hoàn thiện cách quản lý 

và hoạt động của Hội đồng. 

 Kết thúc cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản lý chất lượng 

và mạng lưới Quản lý chất lượng đã đi đến thống nhất các nội dung sau: 

1. Thống nhất với nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện năm 

2017. 

2. Bệnh viện sẽ bố trí kinh phí cho các hoạt động cải tiến chất lượng theo 

nội dung kế hoạch; ưu tiên kinh phí cải tiến 14 tiêu chí còn ở mức 2. 

3. Các khoa, phòng xây dựng Đề án cải tiến chất lượng riêng và đăng ký 

chỉ số đo lường chất lượng năm 2017. Phòng QLCL có trách nhiệm xây dựng mẫu chung và 

hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện. 

THỰC HIỆN 5S  TRONG Y TẾ 

Bản tin lưu hành nội bộ, xuất bản 3 tháng/ lần 

Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Quản lý Chát lượng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận  

LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN 5S TRONG Y TẾ  

 Đảm bảo sức khỏe của nhân viên  

 Dễ dàng thuận lợi hơn khi làm việc  

 Tạo tinh thần và bầu không khí làm việc cởi mở, thân 

thiện. 

 Nâng cao năng suất lao động  


