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BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
BỘ TIÊU CHÍ BỆNH VIỆN AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19
VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP
Thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/07/2020 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch
COVID -19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;
Thực hiện Công văn số 1009/KCB-QLCL&CĐT ngày 31/7/2020 của Cục
Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh
viện an toàn PC dịch Covid-19 và dịch viêm đường hô hấp cấp;
Trung tâm Y tế Kim Động báo cáo kết quả đánh giá kết quả bệnh viện an
toàn, cụ thể như sau:
I. Kết quả tự đánh giá
- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 36/37.
- Tổng số điểm của các tiêu chí đã áp dụng: 129/147 (87,8%), không
chấm TC5.7
- Tổng điểm đạt ≥ 75% điểm tối đa và không có tiêu chí * nào ở mức 0
điểm.
- Xếp loại: Bệnh viên an toàn.
- Kết quả từng tiêu chí: có phụ lục đính kèm
II. Ưu điểm và hạn chế
1. Ưu điểm
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc triển khai thực hiện Bộ
tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp
- Ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo các khoa, phòng và mỗi cán bộ viên
chức trong Trung tâm về bảo vệ sức khoẻ của mỗi người dân và chính bản thân
ngày càng được chú trọng.
- Trung tâm Y tế đã triển khai xây dựng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
và các Tổ công tác của Bệnh viện: Tổ chuyên môn, Tổ truyền thông, Tổ Điều tra
dịch tể, Tổ Giám sát, Tổ Hậu cần,…
- Chuẩn bị chi tiết kế hoạch ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện,
kế hoạch xây dựng chi tiết các nội dung phân công công việc, khung thời gian
hoàn thành, quá trình thực hiện, dự trù kinh phí, giám sát thực hiện.
- Khoa Dược – VTYT đã thực hiện mua sắm dự trữ trang thiết bị, vật tư
tiêu hao và thuốc thiết yếu để phòng, chống dịch.
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- Công tác truyền thông được nâng cao dưới các hình thức khác nhau như
áp phích, băng rôn, wesite bệnh viện, facebook bệnh viện… để nhắc mọi người
phải đeo khẩu trang và vệ sinh tay trong bệnh viện.
- Triển khai kiểm tra đo thân nhiệt và khai báo y tế ngay từ cổng để phân
luồng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Có tiến hành phân luồng người
đến khám bệnh, bệnh nhân có nguy cơ được bố trí lối đi phân luồng riêng. Có
phòng khám sàng lọc tách biệt hẳn với khu vực điểu trị nội trú; phòng cách ly
thông khí tốt có đủ phòng đệm, nhà vệ sinh…
- Hệ thống lấy mẫu xét nghiệm đạt tiêu chuẩn theo quy định.
- Thực hiện vệ sinh bề mặt, khu vực nhà vệ sinh được lau sạch bằng dung
dịch khử khuẩn hằng ngày theo đúng quy định. Các bề mặt thường xuyên tiếp
xúc có quy định vệ sinh và phun xịt khử khuẩn bề mặt, bố trí dung dịch khử
khuẩn tại mỗi buồng bệnh và các vị trí người bệnh, người nhà người bệnh, nhân
viên y tế thường xuyên tiếp xúc.
2. Hạn chế
- Một số kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị covid-19 chưa thực hiện được
- Công tác khám chữa bệnh từ xa đã xây dựng kế hoạch, nhưng chưa thực
hiện được.
III. Phương hướng trong thời gian tới
- Ban Giám đốc Trung tâm tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện
pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong toàn Trung tâm.
- Lãnh đạo các khoa, phòng rà soát, củng cố thực hiện nghiêm các quy
định về phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh; tăng cường các biện pháp sàng
lọc từ ban đầu (Đo thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang…), hoàn thành các
tiêu chí chưa đạt.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và
mỗi cán bộ viên chức, người lao động trong bệnh viện thực hiện tốt việc đảm
bảo bệnh viện an toàn, bệnh viện xanh – sạch – đẹp về phòng chống dịch Covid19 và dịch viêm đường hô hấp cấp.
Trên đây là báo cáo tự đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng
chống dịch Covid-19 và dịch viêm đường hô hấp cấp, báo cáo Sở Y tế./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (Để B/c);
- BCĐ huyện;
- Lãnh đạo TT;
- Lưu VT, KH-NV
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