


KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO/ 

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN 

THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN

BS. Vũ Trí Tiến - Phó Giám đốc TDC

Hà Nội - 14/12/2018



Tổng quan hoạt động đào tạo/chuyển giao kỹ thuật

Kết quả Giám sát, đánh giá

Định hướng hỗ trợ hợp tác với các Bệnh viện

Bài học kinh nghiệm

NỘI DUNG 



TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO/CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT



ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ

➢ Đào tạo và chỉ đạo tuyến là 2 trong 7 nhiệm vụ quan trọng của các bệnh viện.

➢ Công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến của BV Bạch Mai được đánh giá rất có hiệu
quả trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, tăng cường
chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến.

➢ Đến nay, hoạt động chỉ đạo tuyến, đào tạo của BV Bạch Mai đã và đang được
triển khai sâu rộng với chất lượng tốt nhất tới hầu hết các tỉnh thành phía
Bắc và cả nước với hàng trăm nghìn cán bộ và hơn 1.000 cơ sở khám chữa
bệnh được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

➢ Quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và
9001:2015.



QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO ISO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, 
CHỈ ĐẠO TUYẾN

➢ Tuân thủ Quy trình đào tạo
➢ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015
➢ 5S
➢ Hệ thống nhận diện thương hiệu



QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CĐT 
THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Ngày 03/08/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận HT

2150.10.37 về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực Đào tạo y học

và Chỉ đạo tuyến các bệnh viện với 55 văn bản ISO bao gồm: các quy trình hệ thống, quy trình

tác nghiệp, quy chế và quy định



BỆNH VIỆN  BẠCH MAI HỖ TRỢ Y TẾ CÁC TỈNH

Thông qua:

➢Hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến thường quy

➢ Các đề án, dự án của Bộ Y tế: 1816, BV vệ tinh, 47/930,...

➢ Chương trình mục tiêu Quốc gia

➢ Chương trình/ Dự án khác:

- Hợp tác, tài trợ của quốc tế: 

JICA, WHO, WB, ADB, EU,…

- Dự án đào tạo nguồn nhân

lực của địa phương

- .....



TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, 

ĐỀ ÁN, DỰ ÁN VỀ ĐT - CĐT

➢ Chương trình chỉ đạo tuyến

➢ Chương trình Tăng cường cán bộ về cơ sở; Đề án 1816

➢ Đề án Bệnh viện vệ tinh

➢ Đề án 47/930

➢ Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng (NORRED)

➢ Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc (NUP)

➢ Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung bộ

➢ Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

➢ Các Dự án hợp tác với JICA/JBIC: DA tăng cường năng lực BVBM; DA BSP; DA tăng
cường chất lượng nguồn nhân lực khám chữa bệnh giai đoạn 2010 -2015; Dự án Hỗ trợ
Y tế các tỉnh Tây Bắc; Dự án hỗ trợ các BV tỉnh/ vùng.

➢ Chương trình hợp tác, hỗ trợ quân y hải quân

➢ Các chương trình mục tiêu Quốc gia:



QUY TRÌNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT



ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

(1998 - 2018)

➢ Quản lý, tổ chức thành công 3.724 khóa đào tạo liên tục

➢ Cho 176.695 lượt cán bộ y tế gồm rất nhiều trình độ

➢ Thuộc trên 1.000 cơ sở KCB trong cả nước



SỐ LIỆU ĐÀO TẠO

(1999 - 2018)



HOẠT ĐỘNG CGKT

(2008 - 2018)

10.000 lượt kỹ thuật

5.024 lượt học viên

383 đơn vị y tếQuy trình CGKT tại BV Bạch Mai

Đại cương về bệnh Đột quỵ nãoĐỀ ÁN 1816

ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH

DỰ ÁN NORRED

KHÁC VÀ XÃ HỘI HÓA



HOẠT ĐỘNG CGKT

(2008 - 2018)
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KẾT QUẢ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

Triển khai giám sát, đánh giá hiệu quả sau đào tạo

/chuyển giao kỹ thuật với trên 100.000 lượt học viên

tiếp nhận các kỹ thuật tại Bệnh viện Bạch Mai



GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO

Áp dụng mô

hình “4 cấp độ

đánh giá” của

Kirkpatrick



GIÁM SÁT ĐÀO TẠO

❖ Đối tượng giám sát:

➢ Học viên

➢ Giảng viên

➢ Cán bộ tổ chức và hỗ trợ lớp học

❖ Phạm vi giám sát:

➢ Tiến độ khóa học

➢ Mức độ tham gia của HV trong

➢ và sau đào tạo

➢ Kết quả giảng dạy của GV

➢ Hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho lớp học

❖ Thời gian giám sát: Trước, trong, sau học: nghỉ

giải lao, trong buổi trực,….



CÁC HÌNH THỨC 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

Qua phiếu đánh giá, điều
tra, sổ theo dõi, hội thảo

đánh giá

Đánh giá qua bài thi lý thuyết, 
thi trên máy tính

Phỏng vấn, trao đổi

Quan sát trực tiếp



ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO

❖ 3 dạng kết quả mong đợi: 
➢Kết quả ngắn hạn (đầu ra) 
➢Kết quả trung hạn (mục tiêu) 
➢Kết quả dài hạn (mục đích) 

❖Ai đánh giá?
➢TDC
➢Giảng viên và CK đào tạo
➢Học viên
➢Đồng nghiệp, lãnh đạo HV
➢Chuyên gia và tổ chức đánh giá độc lập



ĐÁNH GIÁ TRƯỚC ĐÀO TẠO 

➢Test đầu vào

➢Thực hành trên mô hình/ người bệnh

➢Phỏng vấn

➢Thảo luận nhóm/ Toạ đàm

➢Phiếu điều tra HV-đồng nghiệp- tổ chức

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 
ĐÀO TẠO VÀ CUỐI KHÓA

➢ Phiếu đánh giá cuối ngày/ khóa học

➢ Phản hồi trực tiếp

➢ Quan sát/ Phỏng vấn/ Toạ đàm

➢ Test sau bài học/ Test đầu ra/ thi viết
truyền thống/ Tiểu luận

➢ Chỉ tiêu thực hành lâm sàng

➢ Vấn đáp/ Thực hành các bài tập tình
huống - kỹ thuật - thủ thuật trên mô
hình, trên người bệnh

➢ Chuyên cần, sự tham gia các hoạt
động của lớp

➢ Xem xét báo cáo tổng kết khoá học



CHỈ TIÊU THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Tỉ lệ thực hiện chỉ tiêu thực hành lâm sàng

của 72 Học viên Norred năm 2016



Kết quả phản hồi từ

18.000 học viên tham

gia đào tạo tại BV

Bạch Mai

ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN

NGAY TẠI THỜI ĐIỂM KẾT THÚC ĐÀO TẠO



ĐÁNH GIÁ VỀ GIẢNG VIÊN

Từ 90 đến 95% học viên đánh giá tốt và rất tốt

về giảng viên các khóa đào tạo trên các phương diện



ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Từ 85 đến 95% học viên đánh giá tốt và rất tốt

về công tác quản lý, hỗ trợ của TDC trên các phương diện

Ngoài nội dung học tập

Sự hỗ trợ về học tập
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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 

SAU ĐÀO TẠO/CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT



Tổ chức hàng trăm đoàn công tác với hơn 1.000 lượt chuyên gia của

Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp tới gần 200 bệnh viện nhằm hỗ trợ, giám

sát, đánh giá hiệu quả sau chuyển giao kỹ thuật;



KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

Tình trạng triển khai kỹ thuật sau chuyển giao Mức độ thực hiện kỹ thuật sau chuyển giao

n = 4.900



ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN

SAU THỜI GIAN ÁP DỤNG ĐƠN VỊ



Thiếu

nhân lực

Nguyên nhân không/ tạm dừng triển khai kỹ thuật tại cơ sở

n = 4.900

ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN

SAU THỜI GIAN ÁP DỤNG ĐƠN VỊ



Các hình thức liên hệ với các giảng

viên tại các chuyên khoa là:

✓ 41.5% liên hệ qua email

✓ 94.4% liên hệ qua điện thoại

✓ 22.9% gặp lại cán bộ chuyển giao tai 

cơ sở

✓ 23.2% gặp lại cán bộ chuyển giao khi

học viên quay trở lại Bệnh viện Bạch Mai

GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁN BỘ CHUYỂN GIAO

n = 4.900



ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ HỖ TRỢ SAU ĐÀO TẠO/CGKT

Vai trò hỗ trợ của cán bộ chuyển giao kỹ thuật Vai trò của TDC sau chuyển giao

n = 4.900



KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT: “ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN 

ĐỘT QUỴ NÃO  SỬ DỤNG THUỐC TIÊU SỢI HUYẾT ALTEPLASE”

88 %

12 %
Tỷ lệ

Thành công

Chưa 

thành công

Tỷ lệ Bệnh nhân Đột quỵ não chuyển tuyến so với

trước khi chuyển giao kỹ thuật32 Đơn vị với 190 học viên thuộc 18 tỉnh khu

vực phía bắc được tiếp nhận kỹ thuật. Hiện nay 

28/32 đơn vị đã triển khai được kỹ thuật



Thực trạng
ĐT/CGKT 

Tại BV BM

Triển khai
Kỹ thuật
tại cơ sở

Bài học kinh nghiệmKhó khăn

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI KỸ THUẬT



BÀI HỌC KINH NGHIỆM



1. Vai trò quan trọng của khâu khảo sát, xác định nhu cầu, đăng ký đào tạo/CGKT cần xuất phát

từ nhu cầu thực tế, cần thiết của đơn vị với định hướng dài hạn

2. Đối tượng đi tiếp nhận cần chủ động trong việc thực hiện kỹ thuật được chuyển giao bên

cạnh sự hỗ trợ của lãnh đạo Bệnh viện, cũng như các phòng ban liên quan.

3. Đồng bộ giữa việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế với phát triển nguồn nhân lực thì

mới đạt được hiệu quả cao trong tiếp nhận kỹ thuật.

4. Vai trò của việc hỗ trợ sau chuyển giao kỹ thuật là cực kỳ quan trọng đặc biệt là duy trì mối

liên hệ giữa cán bộ chuyển giao và cán bộ nhận chuyển giao

BÀI HỌC KINH NGHIỆM



5. Nội dung hỗ trợ sau chuyển giao kỹ thuật là rất đa dạng và thông qua nhiều hình thức tùy

thuộc vào đối tượng, đơn vị nhận chuyển giao, kỹ thuật chuyển giao.

6. Thay đổi quan điểm hỗ trợ sau chuyển giao kỹ thuật là chỉ hỗ trợ cho cán bộ nhận chuyển

giao kỹ thuật mà phải nâng cao năng lực y tế cho các cán bộ y tế liên quan thậm chí cho cán

bộ y tế toàn đơn vị hay toàn tỉnh

7. Vai trò của tổ chức đào tạo và chỉ đạo tuyến của đơn vị cử cán bộ đi học và đơn vị nhận

tiếp nhận học viên

8. Vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động giám sát sau Đào tạo/chuyển giao kỹ thuật

BÀI HỌC KINH NGHIỆM



ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ



ĐỊNH HƯỚNG HỖ TRỢ Y TẾ CÁC TỈNH

➢ Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, hỗ trợ y tế các tuyến,

các đơn vị thông qua các chương trình, đề án, dự án,…

➢ Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật thiết yếu và nâng cao, chuyên sâu

theo các đề xuất của các đơn vị.

➢ Tập trung chuyển giao kỹ thuật mũi nhọn và chuyên sâu để sử dụng hiệu

quả trang thiết bị, cơ sở hạ tầng được đầu tư.

➢ Đào tạo liên tục cán bộ y tế, giảng viên ‘’nòng cốt’’ cho các tỉnh

➢ Hội chẩn và tư vấn trực tuyến thông qua hệ thống Telemedicine

➢ Tiếp nhận và điều trị các ca bệnh khó vượt khả năng điều trị

➢ Tư vấn kiện toàn đơn vị chuyên trách quản lý đào tạo- chỉ đạo tuyến



LĨNH VỰC 
ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN

1. Cấp cứu
2. Chống độc
3. Hồi sức tích cực
4. Thần kinh
5. Tâm thần
6. Tim mạch
7. Nội tiêu hóa
8. Nội hô hấp
9. Nội tiết
10. Nội cơ xương khớp
11. Nội thận tiết niệu
12. Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng
13. Y học hạt nhân và ung

bướu
14. Phục hồi chức năng

29. Gây mê hồi sức

30. Răng hàm mặt

31. Tai mũi họng

32. Mắt

33. Dược lâm sàng

34. Dinh dưỡng lâm sàng

35. Điều dưỡng; ĐDtrưởng, KTV

36. Quản lý bệnh viện

37. CTXH,TT Giáo dục sức khoẻ

38. Công nghệ thông tin

39. Giám định y khoa

40. Kỹ năng mềm

15. Truyền nhiễm

16. Chống nhiễm khuẩn

17. Chẩn đoán hình ảnh

18. Hóa sinh

19. Huyết học

20. Vi sinh

21. Giải phẫu bệnh - tế bào học

22. Thăm dò chức năng

23. Thận nhân tạo

24. Nội nhi

25. Da liễu

26. Y học cổ truyền

27. Ngoại chung

28. Phụ sản

40 Lĩnh vực



NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC, 

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

➢ DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT:

http://bachmai.edu.vn/vi/danh-muc-dao-tao.nd411/danh-muc-dao-

tao-nam-2018.i1665.bic

➢ THEO ĐỀ XUẤT CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH/ ĐỀ ÁN/ DỰ ÁN

➢ ĐẶC THÙ THEO NHU CẦU TỪNG ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN



Web 

TDC



BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN 

➢Hãy bắt đầu bằng cách tạo sự THAY ĐỔI và luôn CHỦ ĐỘNG

➢Không sợ thất bại/ chướng ngại vật -> Hãy dự đoán trước khó khăn

➢Rút kinh nghiệm từ những hạn chế và thất bại, lưu ý 2 từ BIẾT TRƯỚC

➢Điều chỉnh kế hoạch, cách thực hiện và các chiến lược để đạt mục tiêu

➢Không nản chí, luôn giữ vững NIỀM TIN, ĐAM MÊ

➢Tránh: Được cái CÓ GIÁ và Mất cái VÔ GIÁ



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!




