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    BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 5 NĂM  

ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH CỦA BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 
 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 

Ngày 30/07/2009 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định Số 2741/QĐ-BYT phê duyệt Đề 

án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai với các thông tin chính như sau: 

1. Tên Đề án:  

“Xây dựng một số bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2009 - 2013” 

2. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế 

3. Cơ quan đề xuất đề án: Bệnh viện Bạch Mai 

4. Chủ đề án: Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế của 8 tỉnh trong đề án 

5. Thời gian thực hiện: 5 năm, từ tháng 8/2009 đến tháng 12/2013 

6. Địa điểm thực hiện đề án: Bệnh viện Bạch Mai và 8 tỉnh phía Bắc 

6.1. Bệnh viện hạt nhân: Bệnh viện Bạch Mai 

6.2. Các bệnh viện vệ tinh: 

1. Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội  

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 

3. Bệnh viện đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên 

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

5. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai 2 

6. Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

7. Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định  

8. Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. 

 

Tiêu chí lựa chọn 

• Đại diện cho các vùng miền, có tầm ảnh hưởng với các bệnh viện lân cận trong công 

tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

• Nằm trên các trục quốc lộ chính về thủ đô. Ưu tiên miền núi, biên giới phía Bắc, địa 

danh về du lịch, cách xa thủ đô.  

• Dựa trên sự cân đối về đầu tư từ các dự án, chương trình của quốc gia, quốc tế và địa 

phương. 
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• Có sự cam kết và quyết tâm thực hiện tốt dự án của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế và 

các bệnh viện tỉnh tham gia đề án. 

7. Kinh phí thực hiện đề án 

• Tổng kinh phí: 79.900.000.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng). 

Không tính ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên 

môn, đối ứng của địa phương để triển khai các hoạt động thuộc đề án. 

• Nguồn ngân sách: Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Y tế và địa phương ngoài ngân sách 

chi thường xuyên.  

 

8. Mục tiêu của đề án 

8.1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý cho cán bộ y tế và mở rộng, phát triển các dịch 

vụ kỹ thuật, tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh 

một cách bền vững, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ngay tại cơ sở, 

rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương và góp 

phần giảm tải cho BV Bạch Mai và các bệnh viện tuyến trên.  

8.2. Mục tiêu cụ thể và các giải pháp 

8.2.1. Tăng cường chất lượng về chuyên môn 

• Đào tạo cơ bản, định hướng cân đối và bổ sung nhân lực tại các chuyên khoa để từng 

bước hoàn thiện đồng bộ hệ thống khám chữa bệnh chất lượng cao tại các bệnh viện. 

• Nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuyển giao kỹ thuật thuộc các lĩnh vực ưu tiên cho cán 

bộ y tế: Cấp cứu hồi sức, Nội khoa, Truyền nhiễm, Chống nhiễm khuẩn, Chẩn đoán hình 

ảnh, Nội soi, Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Giải phẫu bệnh - tế bào học. Đảm bảo 80% 

số cán bộ đại học công tác trong các lĩnh vực nói trên được đào tạo nâng cao kiến thức. 

• Chuẩn hoá các chương trình, giáo trình đào tạo liên tục thuộc các lĩnh vực  ưu tiên trên, 

đảm bảo mỗi lĩnh vực sẽ có tối thiểu 2 chương trình, giáo trình được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt để áp dụng rộng rãi trong và ngoài đề án.  

• Xây dựng và triển khai áp dụng các phác đồ chẩn đoán, điều trị thuộc các lĩnh vực ưu 

tiên trên các bệnh viện trong hệ thống BV vệ tinh. 

• Lựa chọn, xây dựng và áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế đối 

với các lĩnh vực chuyên môn, quản lý trong đề án trên các bệnh viện trong hệ thống BV 

vệ tinh. 

• Đảm bảo 80% số cán bộ công tác trong lĩnh vực vật tư trang thiết bị y tế được đào tạo 

nâng cao kiến thức sử dụng, bảo quản các trang thiết bị. 
 

8.2.2. Nâng cao năng lực về quản lý 

• Nâng cao chất lượng, năng lực về quản lý, tổ chức, thực hiện khám chữa bệnh tại các 

bệnh viện tỉnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý. 
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• Thiết lập mô hình điểm về hệ thống BV vệ tinh và đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, đào 

tạo liên tục tại các bệnh viện thuộc đề án. 

• Xây dựng được mô hình hoạt động, quan hệ giữa các bệnh viện nhằm nâng cao chất 

lượng phục vụ nhân dân, góp phần tạo thuận lợi cho đề án luân chuyển cán bộ y tế đang 

triển khai và đề án nâng cấp các BV tuyến tỉnh từ nguồn trái phiếu chính phủ. 

• Tư vấn, quản lý, tiêu chuẩn hoá các phương tiện, trang thiết bị y tế ưu tiên thiết yếu cho 

các hoạt động chuyên môn cơ bản và nâng cao liên quan đến chuyển giao kỹ thuật tại 

các bệnh viện trong đề án. 

• Xây dựng hệ thống thông tin trao đổi thường xuyên về các mặt chuyên môn: hội chẩn, 

đào tạo, trao đổi thông tin từ xa,... giữa các bệnh viện trong đề án. 
 

8.2.3. Phát huy hiệu quả hệ thống thông tin, truyền thông 

• Xây dựng và phát triển công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe và hệ thống 

nhận diện thương hiệu bệnh viện nhằm nâng cao trách nhiệm giáo dục sức khỏe của 

bệnh viện với cộng đồng và giúp người dân có sự lựa chọn tốt nhất về những dịch vụ 

khám chữa bệnh có chất lượng gần nơi sinh sống.  

• Sử dụng công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông để trao đổi thông tin, đào tạo, hội 

chẩn, tham vấn chuyên môn từ xa, thông tin về tình hình bệnh nhân chuyển tuyến. 
 

9. Các dự án thuộc đề án 

• Dự án tăng cường năng lực khám chữa bệnh và Câu lạc bộ Bệnh viện vệ tinh 

• Dự án phát triển đào tạo liên tục và chỉ đạo tuyến 

• Dự án tăng cường thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ 

• Dự án ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối mạng trực tuyến 

 

10. Các lĩnh vực chuyên môn thuộc đề án. 

• Cấp cứu hồi sức: Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc. 

• Nội khoa: Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Cơ xương khớp, Thận tiết niệu - lọc máu, Nội 

tiết, Dị ứng - miễn dịch lâm sàng. 

• Chống nhiễm khuẩn bệnh viện, truyền nhiễm. 

• Cận lâm sàng: Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Giải phẫu 

bệnh - tế bào học. 

• Quản lý bệnh viện 

• Phát triển hệ thống thông tin, truyền thông 

- Phát triển công tác thông tin, giáo dục truyền thông.   

- Xây dựng hệ thống Tele-medicine. 

 

11.  Nội dung cơ bản và kết quả mong đợi của đề án 

11.1.   Phát triển và hoàn thiện về chuyên môn, nâng cao năng lực về quản lý. 
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• Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục/ chuyển giao kỹ thuật thuộc các lĩnh 

vực ưu tiên và thẩm định, phê duyệt cấp có thẩm quyền để áp dụng rộng rãi trong và 

ngoài đề án.  

• Chuyển giao kỹ thuật và tổ chức đào tạo cán bộ nòng cốt tuyến tỉnh tại BV Bạch Mai 

và tại các BV vệ tinh về các lĩnh vực: Cấp cứu hồi sức, Nội khoa, Chống nhiễm khuẩn, 

Truyền nhiễm, Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi, Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Giải phẫu 

bệnh - tế bào học, Quản lý. 

• Xây dựng mô hình đào tạo giảng viên và tổ chức đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên 

nòng cốt tuyến tỉnh về sư phạm y học, kỹ năng mềm và một số lĩnh vực chuyên môn 

ưu tiên.  

• Xây dựng và phát triển các loại hình đào tạo mới tại BV Bạch Mai: Đào tạo chính quy 

sau đại học hệ thực hành, đào tạo từ xa, đào tạo tiền lâm sàng/ mô phỏng, đào tạo kỹ 

năng mềm,...  

• Xây dựng tiêu chuẩn các đơn vị chuyên môn  

• Xây dựng, chuẩn hoá các phác đồ chẩn đoán, điều trị và áp dụng thống nhất trong hệ 

thống BV vệ tinh. 

• Xây dựng và áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế vào công tác 

quản lý, chuyên môn tại một số BV thuộc đề án. 

• Tổ chức các hoạt động chia sẻ, trao đổi thông tin, giao lưu về chuyên môn, quản lý 

giữa các bệnh viện tham gia đề án dưới nhiều hình thức như câu lạc bộ các bệnh viện 

vệ tinh, hội thảo chuyên đề. 

• Kiện toàn, phát triển công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo liên tục tại các BV thuộc đề án. 

• Thiết lập mô hình điểm về BV vệ tinh và chuyển giao, nhân rộng mô hình tới các lĩnh 

vực, địa bàn khác.   

 

11.2.   Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống thông tin, truyền thông GDSK. 

• Xây dựng và phát triển các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe, hệ 

thống nhận diện thương hiệu bệnh viện. 

• Xây dựng, triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, quản lý 

khám chữa bệnh, đào tạo, truyền thông và xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh viện. 

• Xây dựng hệ thống Tele-medicine, E-learning để trao đổi thông tin, đào tạo, hội chẩn, 

tham vấn chuyên môn từ xa, thông tin tình hình bệnh nhân chuyển tuyến. 
 

11.3.  Tư vấn, quản lý và cung cấp trang thiết bị, mô hình, phương tiện cần thiết cho 

các hoạt động của đề án.  

• Tư vấn mua sắm các trang thiết bị y tế chuyên môn có liên quan đến các hoạt động 

chuyển giao kỹ thuật tại các BV vệ tinh.  

• Mua sắm phương tiện, thiết bị, mô hình cần thiết để triển khai các hoạt động thuộc đề 

án như phục vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến, thông tin - truyền thông 
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- giáo dục sức khỏe, kết nối mạng trực tuyến,...  

 

11.4.  Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết và quản lý, điều hành đề án. 

 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 5 NĂM (Từ 8/2009 - 12/2013) 

 

II.1. THÀNH TỰU CHUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐÃ TRIỂN KHAI 

• Qua 5 năm thực hiện Đề án, mặc dù mô hình bệnh viện vệ tinh lần đầu tiên được triển 

khai trên phạm vi rộng với 20 lĩnh vực chuyên môn, quản lý, được sự quan tâm đặc biệt 

của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có Bệnh viện vệ tinh cùng với sự nỗ lực của Bệnh viện 

Bạch Mai (BVBM) và các Bệnh viện vệ tinh (BVVT),  Đề án đã đạt được những thành 

tựu quan trọng mang tính đột phá và bền vững. Nhiều hoạt động mới mang tính chiến 

lược lần đầu được triển khai tại BVBM và các BVVT. Mô hình BVVT đã và đang được 

nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt gần 10 ngàn cán bộ y tế được nâng cao năng 

lực chuyên môn, quản lý qua các khoá đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hội thảo. Hàng 

trăm kỹ thuật chuyên sâu thuộc gần 20 lĩnh vực chuyên khoa đã được chuyển giao thành 

công cho các Bệnh viện vệ tinh. 1.263 cán bộ nòng cốt tại các bệnh viện đã được đào tạo 

thành giảng viên nguồn. 136 khung chương trình, tài liệu đào tạo đã được biên soạn, 

chuẩn hóa. Các loại hình đào tạo mới như đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo từ xa bắt đầu 

được triển khai. Cẩm nang hướng dẫn chẩn đoán, điều trị với 203 phác đồ cùng 50 tiêu 

chuẩn đơn vị chuyên môn được xây dựng, ban hành. Hệ thống kết nối trực tuyến hoạt 

động hiệu quả thông qua các buổi hội chẩn, hội thảo, đào tạo thường quy và đột xuất. Một 

số lĩnh vực quản lý bệnh viện được áp dụng lần đầu tiên tại một số bệnh viện thuộc Đề án 

như Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, 5S, hệ thống nhận diện thương hiệu, mô 

hình truyền thông giáo dục sức khỏe tại bệnh viện. Đơn vị chuyên trách quản lý đào tạo, 

chỉ đạo tuyến đã được thiết lập và kiện toàn tại tất cả các bệnh viện thuộc hệ thống vệ tinh 

với nòng cốt hạt nhân là Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai (TDC) 

- đơn vị hàng đầu về đào tạo thực hành y học và chỉ đạo tuyến trên cả nước. 

• Hầu hết các BVVT đã được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung giường bệnh, trang 

thiết bị từ các nguồn kinh phí. Chất lượng khám chữa bệnh tại các Bệnh viện vệ tinh và 

tình trạng quá tải đã từng bước được cải thiện thông qua hàng loạt các hoạt động hỗ trợ từ 

Đề án và đối ứng của địa phương, hiệu quả và sức lan tỏa của Đề án được các tỉnh và Bộ 

Y tế đánh giá cao, đã và đang được nhân rộng trong cả nước. 

• Các hoạt động chính thuộc Đề án đã được triển khai hiệu quả như sau: 

 

1. TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH: 

• Xây dựng, chuẩn hóa 203 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và áp dụng thống nhất tại các 

bệnh viện. 

• Tiêu chuẩn hóa 50 đơn vị, quy trình chuyên môn. 

• Xây dựng và áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, 5S tại BV 

Bạch Mai và các BVĐK Hà Đông, Tuyên Quang, Bắc Ninh với 470 quy trình chuyên 

môn, quản lý. 
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• Giao lưu, chia sẻ về chuyên môn, quản lý giữa các bệnh viện thuộc đề án qua hội chẩn 

trực tuyến, phát triển Câu lạc bộ BV vệ tinh,... 
 

 

2. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN: 

• Tổ chức đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ BVVT 

• Đào tạo cán bộ nguồn về quản lý, kỹ năng mềm, sư phạm y học. 

• Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý khám chữa bệnh, quản lý chất 

lượng, truyền thông giáo dục sức khỏe. 

• Xây dựng và thẩm định, phê duyệt cấp Bộ Y tế các khung chương trình và tài liệu đào 

tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật. 

• Xuất bản các tài liệu/ giáo trình đào tạo tại nhà xuất bản. 

• Chia sẻ các chương trình và tài liệu đào tạo đã được Bộ Y tế phê duyệt cho các BV để 

xét cấp mã đào tạo liên tục. 

• Triển khai các loại hình đào tạo mới: E-learning, kỹ năng mềm. 

• Thiết lập, kiện toàn Trung tâm/ Phòng/ Tổ Đào tạo - Chỉ đạo tuyến tại BVBM và các 

BVVT. 
 

3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

• Thiết lập hệ thống kết nối trực tuyến giữa BVBM và các BVVT, 1 số BV tuyến tỉnh 

• Xây dựng bộ danh mục chuẩn dùng chung cho các hệ thống thông tin quản lý BV 

thuộc đề án. 

• Xây dựng cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến, truyền 

thông 

• Xây dựng mô hình truyền thông, GDSK trong BV và đào tạo cán bộ chuyên trách. 

• Thiết lập góc thông tin, truyền thông, GDSK 

• Tư vấn, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu BV. 

• Phát triển website về đào tạo, chỉ đạo tuyến, e-learning và thư viện. 

• Xuất bản hàng trăm ấn phẩm với số lượng hàng nghìn cuốn sách, hơn 1 vạn tờ rơi, 

poster và video clip. 
 

4. ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ, MÔ HÌNH VÀ QUẢN LÝ ĐỀ ÁN 

• Đánh giá thực trạng và xây dựng Đề án khả thi 

• Giám sát quá trình triển khai, đánh giá hiệu quả  

• Quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán Đề án 

• Cung cấp các trang thiết bị, mô hình cần thiết phục vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, 

chỉ đạo tuyến 

• Cải tạo giảng đường, phòng học đa năng tại TDC 

• Lồng ghép hiệu quả với các đề án, chương trình khác liên quan đến công tác chỉ đạo 
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tuyến, 1816 hỗ trợ tại các BVVT. 

• Hầu hết các BVVT đã được đầu tư, nâng cấp, xây mới về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

từ các nguồn vốn đối ứng và bổ sung thêm giường bệnh. 

 

II.2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ ĐÃ TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2009 - 2013 

 

1. Thành lập Ban Điều hành Đề án theo Quyết định Số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2010 

của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu (Phụ lục 1). 
 

2. Ổn định cơ cấu tổ chức, quản lý, thực hiện ĐA tại BVBM và các BVVT. 

Thành lập Ban Quản lý Đề án tại BVBM và Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ các vị trí chính thuộc Ban Quản lý Đề án theo Quyết định Số 558/QĐ-BM ngày 

8/6/2010 của Trưởng Ban Điều hành Đề án, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - PGS. TS. 

Nguyễn Quốc Anh (Phụ lục 2). 
 

3. Triển khai khảo sát và xây dựng kế hoạch can thiệp tổng thể tại các BVVT  

Đã triển khai đánh giá hiện trạng, nhu cầu, chiến lược phát triển, khả năng phối hợp triển 

khai đề án tại các BVVT.  

Nội dung khảo sát: 

• Tổ chức, nhân lực, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, căn 

cứ số liệu đã có trong đề án) 

• Chuyên môn, quản lý về khám chữa bệnh thuộc các lĩnh vực chuyên khoa thuộc đề án 

(nội trú, ngoại trú): Phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện, trưởng/phó khoa; Thảo luận 

nhóm bác sĩ, điều dưỡng về những khó khăn gặp phải, những gì đã đạt được, đề xuất 

nhu cầu; Phiếu tự điền; Phỏng vấn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám và 

điều trị tại bệnh viện 

• Chỉ đạo tuyến, đào tạo cán bộ (liên tục, chính quy sau đại học): Phỏng vấn sâu cán bộ 

quản lý đào tạo -chỉ đạo tuyến, lãnh đạo bệnh viện, trưởng/phó khoa; Thảo luận nhóm 

các bác sĩ, điều dưỡng 

• Hệ thống công nghệ thông tin: Phỏng vấn sâu; Quan sát 

• Công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ: Phỏng vấn sâu lãnh đạo bệnh viện, kế hoạch 

tổng hợp, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện 

• Quản lý bệnh viện: Quản lý nhân sự; Quản lý chất lượng; Quản lý điều dưỡng; Sự hài 

lòng của người bệnh; Quản lý dược; Quản lý vật tư - thiết bị y tế; Quản lý tài chính kế 

toán,...: Phỏng vấn sâu lãnh đạo, trưởng/phó khoa, cán bộ tổ chức, kế hoạch tổng hợp, 

Y tá trưởng, quản lý dược, quản lý vật tư - thiết bị y tế, quản lý tài chính kế toán 
 

Kết quả khảo sát về mong muốn của địa phương: 

• Sự đồng thuận, nhất trí và cam kết cao của 8 địa phương tham gia BVVT 

• Tập trung vào đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế với nhiều hình thức và từng 

chuyên khoa cụ thể. 

• Được hỗ trợ nhằm cải thiện chất lượng hệ thống quản lý toàn BV, bao gồm: Quản lý 

chất lượng; Quản lý khám chữa bệnh; Quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến; Công nghệ 

thông tin; Quản lý tài chính kế toán bệnh viện. 

• Thiết lập và nâng cao chất lượng truyền thông-giáo dục sức khỏe 

• Được tư vấn mua sắm vật tư trang thiết bị y tế. 
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Dựa trên kết quả khảo sát đã giúp Ban Điều hành Đề án xây dựng đề cương chi tiết 4 Dự 

án thuộc Đề án, kế hoạch tổng thể của đề án cũng như làm cơ sở đánh giá hiệu quả của đề 

án trong quá trình thực hiện. Báo cáo kết quả khảo sát và Đề cương 4 Dự án được tập hợp 

đóng thành quyển và là cẩm nang quan trọng giúp cán bộ lập kế hoạch, triển khai, giám 

sát, đánh giá các hoạt động trong suốt quá trình thực hiện Đề án và được lưu tại Văn 

phòng Đề án trung ương. 

4. Tổ chức Hội thảo triển khai đề án tại BVBM và tại các BVVT 

• Tại các BVVT: Tổ chức 8 cuộc hội thảo triển khai đề án tại tất cả các BVVT nhằm 

giới thiệu mục đích, nội dung của đề án; trao đổi về những khó khăn gặp phải, những 

gì đã đạt được, nhu cầu phát triển bệnh viện. Đồng thời các chuyên gia BVBM đã trực 

tiếp tư vấn cho các BVVT về một số lĩnh vực quản lý: Quản lý nhân sự; Quản lý chất 

lượng; Quản lý điều dưỡng; Sự hài lòng của người bệnh; Quản lý dược; Quản lý vật tư 

- thiết bị y tế; Quản lý tài chính kế toán,... 

• Tại BVBM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu mục đích, nội dung của đề án; thông báo kết 

quả đánh giá thực trạng các BVVT, thảo luận thống nhất kế hoạch triển khai đề án 

năm 2010 và trong 5 năm. Tại hội thảo cũng đã bàn giao các thiết bị văn phòng đề án 

cho các BVVT. 
 

5. Tổ chức Hội nghị Ban điều hành đề án và ra mắt Câu lạc bộ các bệnh viện vệ tinh, 

ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai đề án giữa Bộ Y tế - Bệnh viện Bạch Mai - Các 

tỉnh vệ tinh. 

• Biên bản thoả thuận hợp tác triển khai đề án đã được ký kết giữa Bộ Y tế - Bệnh viện 

Bạch Mai - Các tỉnh vệ tinh (Phụ lục 3). 

• Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ các bệnh viện vệ tinh được thể hiện tại Phụ lục 4. 

• Câu lạc bộ đã tiến hành sinh hoạt định kỳ, luân phiên tại các BVVT 04 tháng/ lần và 

thực sự là một diễn đàn hữu ích để ban giám đốc bệnh viện, các cán bộ quản lý có thể 

trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng 

và hiệu quả khám chữa bệnh tại các bệnh viện. 
 

6. Xây dựng, kiện toàn hệ thống và nâng cao năng lực quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến 

tại BVBM và các BVVT. 

6.1. Xây dựng mô hình quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến và triển khai áp dụng thống nhất tại 

các BV thuộc Đề án. Đến nay tất cả các BVVT đã thành lập phòng/tổ Đào tạo - Chỉ 

đạo tuyến với đội ngũ cán bộ chuyên trách bước đầu đã được đào tạo những kỹ năng 

cần thiết liên quan đến công việc. 

6.2. Kiện toàn và phát triển Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến BV Bạch Mai 

(TDC): Được sự hỗ trợ từ đề án, nhiều đầu mục hoạt động mới mang tính chiến lược 

lần đầu tiên đã được xây dựng và áp dụng tại TDC, đến nay TDC đã thay đổi hoàn 

toàn về lượng và chất, trở thành trung tâm hàng đầu về đào tạo thực hành y học, chỉ 

đạo tuyến trên cả nước. Các hoạt động chính đã triển khai như sau: 

• Xây dựng chiến lược phát triển TDC và hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, 

nhiệm vụ các phòng ban, bản mô tả công việc các vị trí thuộc TDC. 
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• Tổ chức đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ thuộc TDC và mạng lưới viên TDC về 

quản lý đào tạo - chỉ đạo tuyến, kỹ năng giảng dạy tích cực, ngoại ngữ và các kỹ năng 

mềm cần thiết. 

• Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo - chỉ đạo tuyến theo tiêu 

chuẩn ISO 9001: 2008: Ngày 03/08/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

đã cấp Giấy chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cho 

lĩnh vực Đào tạo y học và Chỉ đạo tuyến của BV Bạch Mai. Đến nay 55 văn bản hệ 

thống, quy trình tác nghiệp, quy chế và quy định liên quan đến quản lý đào tạo, chỉ 

đạo tuyến đã được xây dựng, ban hành và áp dụng thường quy tại TDC (Phụ lục 12).  

• Áp dụng hiệu quả 5S tại TDC 

• Xây dựng, hoàn thiện hệ thống mạng LAN, phần mềm và đưa vào áp dụng quản lý 

hoạt động hành chính, cơ sở dữ liệu về đào tạo - chỉ đạo tuyến, thư viện, truyền thông, 

các hoạt động khác tại TDC.  

• Thành lập Hội đồng Giáo dục và Đào tạo của BVBM 

• Phát triển các loại hình đào tạo mới như đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo từ xa, đào tạo 

tiền lâm sàng, đào tạo chính quy sau đại học hệ thực hành.  

• Phát triển các hoạt động đào tạo, hội chẩn bệnh nhân thường quy và đột xuất qua hệ 

thống trực tuyến giữa BVBM và 8 BVVT + 3 BV khác 

• Kiện toàn công tác chỉ đạo tuyến, 1816 và truyền thông giáo dục sức khỏe. 

• Xây dựng và phát triển WEBSITE của TDC, BVBM kết nối với các BVVT. 

• Bổ sung các mô hình đào tạo tiền lâm sàng, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đào 

tạo, chỉ đạo tuyến, truyền thông. 

• Sửa chữa, nâng cấp các giảng đường, phòng học tại tòa nhà TDC. 
 

6.3. Thiết lập và kiện toàn Phòng/ Tổ Đào tạo và Chỉ đạo tuyến tại tất cả các BVVT: 

• Xây dựng, chuyển giao mô hình quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến phù hợp với BVVT. 

• Tổ chức đào tạo cán bộ chuyên trách về quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến. 

• Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến. 

• Hướng dẫn các BVVT triển khai hoạt động đào tạo - chỉ đạo tuyến theo quy trình 

chuẩn thông qua tổ chức các lớp đào tạo.  

• Hướng dẫn một số BVVT áp dụng quy trình đào tạo, hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến. 

• Cung cấp phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho Phòng/ Tổ Đào tạo và Chỉ đạo 

tuyến tại các BVVT. 

 

7. Xây dựng, chuẩn hóa các chương trình và tài liệu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật: 

• Hoạt động này lần đầu tiên được triển khai tại BVBM với 136 khung chương trình và 

tài liệu đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật thuộc 25 chuyên ngành đã được xây 

dựng, chuẩn hóa, thẩm định và phê duyệt các cấp, bao gồm 20 chuyên ngành ưu tiên 

thuộc đề án BVVT là Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Chống độc, Tim mạch, Hô hấp, Tiêu 
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hóa, Nội tiết - Đái tháo đường, Cơ xương khớp, Thận tiết niệu, Thận nhân tạo, Dị ứng 

- Miễn dịch lâm sàng, Truyền nhiễm, Chống nhiễm khuẩn, Hóa sinh, Huyết học - 

Truyền máu, Vi sinh, Giải phẫu bệnh, Thăm dò chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Phục 

hồi chức năng và 05 chuyên ngành liên quan là Thần kinh, Y học hạt nhân &Ung 

bướu, Nhi, Gây mê hồi sức, Tai mũi họng. 

• Trong đó ngân sách đề án BVVT hỗ trợ kinh phí xây dựng, thẩm định, phê duyệt cấp 

Bộ Y tế 45 khung chương trình và tài liệu đào tạo liên tục thời lượng từ 1 - 3 tháng 

(Danh mục chi tiết - Phụ lục 5a). Ngân sách Đề án 1816 hỗ trợ kinh phí xây dựng, 

thẩm định và phê duyệt cấp Hội đồng Giáo dục - Đào tạo BVBM 91 khung chương 

trình chuyển giao kỹ thuật thời lượng từ 1 - 4 tuần (Danh mục chi tiết - Phụ lục 5b). 

• Các chương trình và tài liệu phê duyệt đã được áp dụng hiệu quả, rộng rãi trong tất cả 

các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật trong và ngoài đề án, tại BVBM cũng như tại 

các BV thuộc địa bàn chỉ đạo tuyến của BVBM.  

• Theo đề nghị của các BV, Ban Điều hành đề án đã đồng ý cho phép các BVVT được 

sử dụng những chương trình và tài liệu này để hoàn thiện các thủ tục cần thiết xin cấp  

mã đào tạo liên tục và quản lý đào tạo theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 

9/8/2013 của Bộ Y tế. 
 

8. In ấn 30 đầu sách với 6.100 cuốn thuộc 18 lĩnh vực tại nhà xuất bản phục vụ đào 

tạo, chuyển giao kỹ thuật chung cho các tỉnh (Danh mục chi tiết - Phụ lục 6). 

• 27 đầu sách đã được Hội đồng khoa học Bộ Y tế phê duyệt và 03 đầu sách được phê 

duyệt bởi Hội đồng Giáo dục - Đào tạo của BVBM. 

• Số sách xuất bản đã được sử dụng trực tiếp cho các khóa đào tạo, CGKT của BVBM 

và trao tặng cho các BVVT cùng các bệnh viện 1816 để phục vụ công tác đào tạo của 

các bệnh viện.  
 

9. Tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về chuyên môn, quản lý và kỹ năng mềm 

cho đội ngũ cán bộ y tế các bệnh viện thuộc đề án tại BVBM và các BVVT:  

• Số liệu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ tháng 8/2009 đến 12/2013:  

Tổ chức thành công 436 khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thuộc 20 chuyên ngành 

ưu tiên (trong đó có 138 lớp tại BVBM và 298 lớp tại các BVVT) cho 24.930 lượt 

học viên các BV thuộc đề án từ các nguồn ngân sách. Trong đó ngân sách từ đề án 

BV vệ tinh là 92 khóa đào tạo cho 3.947 lượt cán bộ y tế (42 lớp tại BVBM và 50 

lớp tại BVVT).  

Chuyển giao thành công 252 kỹ thuật, gói kỹ thuật cơ bản, chuyên sâu cho các 

BVVT với gần 2.000 cán bộ được đào tạo, chuyển giao.  
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Bảng tổng hợp số học viên các BVVT được đào tạo, CGKT tại BVBM  

giai đoạn 2009 - 2013  

 

TT 
Loại hình  

đào tạo 

Nam 

Định 

Nghệ 

An 

Lào 

Cai 

Phố 

Nối  

Hà 

Đông 

Tuyên 

Quang 

Sơn 

La 

Bắc 

Ninh 

Tổng 

1.  Đào tạo theo lớp (từ 

nguồn kinh phí đề án vệ 

tinh) 

16 31 20 30 28 41 28 43 237 

2.  Đào tạo theo lớp 

(từ các nguồn kinh phí 

khác) 

46 38 128 38 21 29 55 34 389 

3.  Đào tạo kèm cặp (từ các 

nguồn kinh phí khác) 

16 60 8 23 2 9 8 30 156 

 Tổng số  78 129 156 91 51 79 91 107 782 

 

• Thông tin chi tiết về khoá đào tạo từ các nguồn kinh phí khác nhau, danh mục kỹ 

thuật chuyển giao cho các BVVT. (Chi tiết thể hiện tại phụ lục 7, 8, 9). 

• Các khóa đào tạo được tổ chức theo đúng quy trình quản lý chất lượng ISO 

9001-2008: từ đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá 

kết quả đào tạo. 

• Hình thức đào tạo đa dạng: Kết hợp đào tạo theo lớp, kèm cặp tại BVBM và tại các 

BVVT, kết hợp các nguồn kinh phí khác nhau thuộc đề án vệ tinh, 1816, chỉ đạo tuyến 

thường quy, BVVT/ học viên tự chi trả nhằm đảm bảo tính chủ động và tính bền vững 

khi đề án kết thúc. Hình thức đào tạo kèm cặp tại BVBM và tại BVVT thông qua đề án 

1816 tập trung chủ yếu vào chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho cán bộ các BVVT. 

• Đối tượng đào tạo: Cán bộ y tế các trình độ từ điều dưỡng, KTV, cử nhân, bác sĩ, 

BSCK1, thạc sĩ, BSCK2, tiến sĩ hiện đang trực tiếp làm công tác khám chữa bệnh, 

quản lý tại các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh vệ tinh. Đặc biệt, đề án đã tập trung đào 

tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ lãnh đạo nòng cốt tại các BV thuộc đề án. 

• Địa bàn: 8 tỉnh vệ tinh với gần 85 cơ sở khám chữa bệnh, trọng tâm là các BVVT. 

• Thực trạng học viên tham gia đào tạo và hiệu quả sau đào tạo: 

Qua kết quả kiểm tra trước đào tạo cho thấy lỗ hổng về mặt kiến thức và kỹ năng 

chuyên môn của cán bộ y tế tuyến dưới là vô cùng lớn (trước đào tạo trung bình và 

kém chiếm tới 87% với lý thuyết và 57% với thực hành). Kết quả đánh giá vào ngay 
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thời điểm kết thúc đào tạo cho thấy sự thay đổi rất rõ về kiến thức và kỹ năng thực 

hành của học viên theo chiều hướng rất tốt (trung bình và kém tương ứng chỉ còn 7% 

với lý thuyết và 6% với thực hành). Điều này đã phần nào phản hiệu quả của đào tạo 

liên tục. Kết quả cụ thể được thể hiện qua bảng dưới đây: 

 

Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra chuyên môn  

trước và ngay khi kết thúc đào tạo 
 

Loại Kết quả kiểm tra lý thuyết (%) Kết quả kiểm tra thực hành (%) 

Trước đào tạo Kết thúc đào tạo Trước đào tạo Kết thúc đào tạo 

Giỏi  0,0% 38,0% 2,0% 47,0% 

Khá  5,0% 54,0% 13% 51,0% 

Trung bình 37,0% 8,0% 75,0% 2,0% 

Kém  58,0% 0,0% 10,0% 0,0% 

 

• Tổng hợp ý kiến đánh giá của học viên khi kết thúc đào tạo: 

 

STT Nội dung đánh giá Điểm đạt 

(Thang điểm 10) 

1.  Nội dung đào tạo đáp ứng nguyện vọng của học viên 8.6 

2.  Khóa đào tạo rất bổ ích  8.6 

3.  Chất lượng giảng viên 8.8 

4.  Tài liệu đào tạo 8.0 

5.  Quản lý, tổ chức đào tạo 8.6 

6.  Trang thiết bị phục vụ đào tạo 9.0 

7.  Điểm trung bình các khóa học 9.3 

 

10. Xây dựng chiến lược và phát triển các loại hình đào tạo mới của BVBM: 

10.1. Đào tạo E-Learning: 

- Đây là loại hình đào tạo mới lần đầu tiên được triển khai tại BVBM từ năm 2011. 

- Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển đào tạo từ xa của BV Bạch Mai và khai 

trương hệ thống đào tạo từ xa ngày 19/11/2011 (http://www.bachmai.edu.vn). 

- Xây dựng khá hoàn chỉnh hệ thống e-Learning tích hợp vào website TDC 

http://www.bachmai.edu.vn/
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- Đầu tư trang thiết bị cơ bản triển khai E-learning và đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị hệ 

thống và xây dựng bài giảng mô phỏng. Đến nay cán bộ TDC đã hoàn toàn chủ động 

về kỹ thuật trong thiết kế bài giảng e-learning. 

- Triển khai xây dựng 66 bài giảng e-learning; trong đó có 57 bài giảng lý thuyết và 9 

bài giảng thực hành lâm sàng, các quy trình kỹ thuật thuộc các lĩnh vực cấp cứu, hồi 

sức tích cực, chống độc, nội soi tiêu hoá, siêu âm tim, tiêu hóa, tiết niệu, sản phụ khoa 

và một số bài giảng về kỹ năng mềm, sư phạm y học phục vụ đào tạo tiền lâm sàng và 

E-learning (Danh mục chi tiết các bài giảng đã xây dựng xem Phụ lục 10). Nguồn 

ngân sách đề án hỗ trợ xây dựng 49 bài giảng. 

- Lồng ghép e-learning với 20 khóa đào tạo liên tục cho 620 học viên (14 khóa siêu âm 

tổng quát với 420 học viên, 2 khóa Siêu âm tim mạch với 80 học viên và 4 khóa Nội 

soi tiêu hóa với 120 học viên. Đến nay hầu hết các bài giảng e-learning đã được lồng 

ghép vào các chương trình đào tạo liên tục do BVBM tổ chức. 

- Đưa 20 bài giảng lên website sử dụng thử nghiệm thu hút được 815 học viên thường 

xuyên truy cập. 

- Tổ chức 02 khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và xây dựng bài giảng e-Learning cho 35 

cán bộ BVBM và BVVT 

- Liên kết, hợp tác với 1 số tổ chức triển khai đào tạo từ xa 

 

10.2. Đào tạo tiền lâm sàng: 

- Kiện toàn tổ chức và phát triển loại hình đào tạo tiền lâm sàng của BVBM. Đề án đã 

hỗ trợ kinh phí sửa chữa phòng mô phỏng, cung cấp các thiết bị mô hình cần thiết 

phục vụ đào tạo tại BVBM và trang bị một số mô hình đào tạo hồi sức cấp cứu cho 7 

BVVT. 

- Thành lập nhóm quản lý đào tạo tiền lâm sàng và nhóm giảng viên đào tạo cấp cứu 

ngừng tuần hoàn trên mô hình tại BVBM và các BVVT. 

- Triển khai đào tạo cấp cứu ngừng tuần hoàn trên mô hình cho đội ngũ cán bộ nòng cốt 

tại tất cả các BVVT, sau đó các BVVT đã chủ động triển khai đào tạo cho tuyến 

huyện trực thuộc. 

- Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, mô hình tiền lâm sàng do đề án cung cấp trong 

triển khai đào tạo chính quy và liên tục tại BVBM. Hàng nghìn học viên đã được thực 

tập trên các mô hình, trang thiết bị tiền lâm sàng trước khi thực hành trên người bệnh 

- Xây dựng giáo trình quản lý, bảo dưỡng và sử dụng thiết bị tiền lâm sàng hiện có tại 

TDC. 

- Đào tạo cán bộ quản lý, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị tiền lâm sàng. 

- Thăm quan học tập mô hình đào tạo tiền lâm sàng tại các BV, trường Đại học Y. 

 

10.3. Đào tạo kỹ năng mềm:  

- Đây là loại hình đào tạo mới lần đầu tiên được triển khai tại BVBM với xuất phát từ 

nhu cầu thực tế và qua nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy kỹ 

năng "mềm" (soft skills) đặc biệt quan trọng đối với cuộc sống con người và rất cần 
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thiết để giúp người lao động thành công trong công việc, là thước đo hiệu quả cao 

trong công việc.  

- Trong khuôn khổ đề án BVVT, TDC đã chủ động phối hợp với các chuyên gia tư vấn 

xây dựng chiến lược phát triển đào tạo kỹ năng mềm của BVBM và triển khai 39 

khóa ưu tiên cho 1.402 cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc BVBM và BVVT về các chủ 

đề liên quan đến quản lý bệnh viện, quản lý theo kết quả, quản lý chất lượng, truyền 

thông, kinh tế y tế và các kỹ năng cơ bản cần thiết liên quan đến công việc như: kỹ 

năng tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ, kỹ năng 

lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy sáng tạo, 

kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp, kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc, 

kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý dự án,... 

- Xây dựng nội dung cuốn cẩm nang giới thiệu một số khóa kỹ năng mềm cơ bản dành 

cho cán bộ y tế. 

 

10.4. Đào tạo giảng viên nguồn về sư phạm y học: 

- Xây dựng kế hoạch tổng thể đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên nguồn của các BV 

thuộc đề án theo các cấp độ (Phụ lục 11) 

- Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo giảng viên về sư phạm y học cơ bản, nâng cao 

và triển khai đào tạo tại tất cả các BVVT cũng như 1 số BV tỉnh thành phía Bắc 

- Tổ chức 35 lớp đào tạo giảng viên sư phạm y học cơ bản và sư phạm y học nâng cao 

với 1.263 học viên tại BVBM và BVĐK tỉnh Bắc Ninh, Hà Đông, Tuyên Quang, Phố 

Nối, Nghệ An, Sơn La, Nam Định, Lào Cai (Danh mục các lớp tại Phụ lục 11a). Học 

viên được lựa chọn tham gia khóa đào tạo là những cán bộ nòng cốt tại các chuyên 

khoa, đã và đang trực tiếp đào tạo cho các đồng nghiệp tuyến dưới và hướng dẫn sinh 

viên thực tập tại BVBM và các BVVT.  

- Kết quả đánh giá bước đầu hiệu quả của chương trình đào tạo giảng viên về sư phạm y 

học cho thấy 100% học viên đánh giá khóa học là rất cần thiết và cần thiết trong công 

việc và cuộc sống. Tỷ lệ học viên đạt mức "hoàn thành xuất sắc" chiếm 90%, mức 

"hoàn thành" chiếm 7%.  

- Chương trình đào tạo cũng đã giúp các giảng viên, cán bộ chuyên trách về quản lý đào 

tạo không chỉ được trang bị thêm các kỹ năng về thiết kế, chuẩn bị, quản lý điều hành 

tốt khóa học một cách có hiệu quả, chuyên nghiệp mà còn có khả năng hỗ trợ các 

giảng viên khác lập được kế hoạch giám sát đào tạo giúp các học viên áp dụng tối đa 

kiến thức vào thực tiễn làm tăng tính hiệu quả của khóa học. 

 

11. Tổ chức 64 hội nghị, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ vệ tinh về chuyên môn, quản 

lý tại BVBM và tại các BVVT với 5.509 cán bộ y tế tham dự (Danh mục chi tiết - 

Phụ lục 12). 

Các hội nghị, hội thảo về chuyên môn, quản lý và truyền thông đã để lại ấn tượng rất 

tốt đối với các BVVT và BVBM. Thông qua các hội thảo này cán bộ y tế không chỉ 

được cập nhật kiến thức, kỹ năng mà còn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, 
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quản lý và thảo luận tìm ra những giải pháp cho những vấn đề trở ngại đến việc nâng 

cao chất lượng chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh đó hội thảo cũng 

truyền tải được những bước đi, bước chuyển mình và những tác động tích cực của các 

dự án trong khuôn khổ đề án đến cán bộ y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, 

cộng đồng dân cư. 

 

12. Xây dựng, chuẩn hóa các phác đồ, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và tiêu chuẩn 

đơn vị chuyên môn 

12.1.   Xây dựng 203 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phê duyệt, in thành sách cẩm nang 

lưu hành trên cả nước (Danh mục Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị - Phụ lục 13). 

• Đây là cuốn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tương đối hoàn thiện đầu tiên ở Việt 

Nam đã được Đề án BVVT ưu tiên triển khai, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các thầy 

thuốc làm về khám, chữa bệnh. Trước đó trong nước chưa có sách Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị về bất cứ chuyên ngành nào. 

• Cuốn sách dày 798 trang với 203 bài được bố cục trong 11 chương, do 139 nhà khoa 

học hàng đầu của BVBM biên soạn.  

• Nội dung ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, cập nhật, có tính thực hành cao, giúp các thầy 

thuốc tiếp cận nhanh chóng các phác đồ chẩn đoán và điều trị trong thực hành lâm 

sàng hàng ngày. 

• Cẩm nang được lưu hành trên cả nước, 416 cuốn đã được phát cho các BVVT và các 

bệnh viện thuộc địa bàn chỉ đạo tuyến của BVBM để triển khai áp dụng. 

 

12.2. Xây dựng 50 tiêu chuẩn đơn vị chuyên môn và áp dụng thống nhất tại các BV 

thuộc đề án (Danh mục Tiêu chuẩn đơn vị chuyên môn - Phụ lục 14). 

 

13. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, 5S với 1 số lĩnh 

vực chuyên môn và quản lý: 

• Đây là hoạt động chiến lược mang tính đột phá về quản lý đối với các bệnh viện công 

trong xu thế hội nhập nhằm tăng cường chất lượng bệnh viện một cách bền vững. Sau 

khi xem xét, học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước, ban 

điều hành đề án đã quyết định lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc tế ISO để xây dựng, triển khai áp dụng thí điểm tại một số đơn vị BVBM và 

BVVT đối với lĩnh vực khám chữa bệnh nội - ngoại trú, đào tạo - chỉ đạo tuyến.  

• Đào tạo về quản lý chất lượng cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ quản lý, chuyên môn của 

BVBM và các BVVT.  

• Đến nay trong khuôn khổ đề án BVVT đã triển khai áp dụng ISO 9001:2008 tại 15 đơn 

vị chuyên môn, quản lý của BVBM và 53 đơn vị thuộc BVĐK tỉnh Bắc Ninh, Tuyên 

Quang và BVĐK Hà Đông (Danh mục các văn bản ISO - Phụ lục 15a, b, c, d, e). 
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- Xây dựng và ban hành 144 quy trình chuyên môn, quản lý khám chữa bệnh nội và 

ngoại trú thuộc 15 đơn vị quản lý, chuyên môn tại BVBM theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008. 

- Xây dựng và ban hành 55 văn bản quy trình hệ thống, quy trình tác nghiệp, quy chế và 

quy định liên quan đến quản lý hoạt động Đào tạo - Chỉ đạo tuyến của BVBM theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2008. 

- Xây dựng 298 quy trình chuyên môn, quản lý khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 tại 53 khoa phòng thuộc BVĐK tỉnh Bắc Ninh, BVĐK Hà Đông và BVĐK 

tỉnh Tuyên Quang.  

• Các đơn vị triển khai áp dụng ISO đã được đánh giá, cấp chứng nhận về ISO 

9001:2008. Riêng BVBM sau 3 năm triển khai đã được đánh giá và cấp lại lần 2. 

 

14. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chuyên môn 

14.1. Triển khai hệ thống kết nối mạng trực tuyến giữa BVBM và các BVVT:  

• Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết nối trực tuyến giữa BVBM, 8 BVVT và 1 số BVĐK 

tỉnh thành. 

• Ngày 6/5/2011, ca hội chẩn trực tuyến đầu tiên thuộc chuyên ngành Tim mạch giữa BV 

Bạch Mai và các bệnh viện vệ tinh đã thành công tốt đẹp. Từ đó đến nay, hoạt động hội 

chẩn trực tuyến đã trở thành thường quy hàng tuần.  

• Số liệu từ năm 2011 đến 12/2013: Triển khai 108 buổi hội chẩn trực tuyến thường quy 

vào chiều thứ 6 hàng tuần giữa BVBM và các BV kết nối trực tuyến thuộc 18 chuyên 

khoa và 244 bệnh án đã được hội chẩn. Đồng thời duy trì các buổi hội chẩn đột xuất, 

cấp cứu những ca bệnh khó theo đề xuất của BVVT với các chuyên gia hàng đầu của 

BVBM. 

• Hầu hết các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học, đào tạo chuyên môn, quản lý đặc thù 

được tổ chức tại BVBM cần thiết với các cán bộ y tế BVVT đã được truyền hình trực 

tuyến tới các BVVT. 

• Thông qua hệ thống trực tuyến, hàng ngàn cán bộ y tế tuyến dưới, học viên đã có cơ hội 

tuyệt vời để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu chia sẻ về chuyên môn, quản lý với các 

chuyên gia đầu ngành của BVBM ngay tại bệnh viện mình công tác, thay vì phải tập 

trung về BVBM. Điều đó đã đem lại lợi ích vô cùng to lớn đối với cá nhân các thầy 

thuốc và các BV, đặc biệt các BV xa Hà Nội như Lào Cai, Sơn La, Nghệ An,... trong 

điều kiện nguồn nhân lực thiếu, giao thông còn hạn chế. 

 

14.2. Xây dựng bộ danh mục chuẩn dùng chung cho các hệ thống thông tin quản lý BV 

thuộc đề án 

• Xây dựng và xác lập cấu trúc mã chuẩn cho từng loại danh mục về quản lý và chuyên 

môn thuộc các lĩnh vực: Kế hoạch tổng hợp, Nội khoa, Ngoại khoa, Hồi sức cấp cứu và 

Cận lâm sàng 

• Xây dựng phần mềm quản trị biên tập danh mục dùng chung tại BVBM 
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• Xây dựng phần mềm ánh xạ và chuyển đổi các danh mục dùng chung tại BVBM. 

 

14.3. Xây dựng cổng thông tin điện tử BVBM kết nối với các BVVT 

• Website của BVBM chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép số 115/GP-BC do 

BVHTT cấp ngày 5/8/2005, sau 8 năm hoạt động cho thấy có rất nhiều bất cập như: 

- Giao diện chưa phù hợp với hệ thống nhận diện thương hiệu mới của Bệnh viện. 

- Chức năng của Website chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các đối tượng của 

Bệnh viện, như chưa có văn phòng điện tử, diễn đàn chuyên môn, … 

- Thông tin một chiều, chưa có sự tương tác giữa Bệnh viện và các đối tượng bên ngoài 

(người bệnh, người nhà, người dân, …) cũng như giữa chính các đối tượng trong bệnh 

viện với nhau (bác sỹ, điều dưỡng, cán bộ quản lý, ...). 

- Chưa thể hiện được hết tầm vóc và quy mô hoạt động của một Bệnh viện đa khoa hạng 

đặc biệt với 7 chức năng hoạt động trọng tâm, hiện mới chỉ mang tính chất cung cấp 

thông tin đơn lẻ, thiếu tính tập trung. 

- Khó khăn về quản trị nội dung: Đưa ảnh lên rất khó khăn, thời gian upload rất chậm và 

dung lượng hạn chế (tính bằng Kb cho mỗi tin bài, ảnh), kỹ thuật upload phức tạp, mất 

nhiều thời gian và công sức, rắc rối khi đính kèm tài liệu (cần nhiều thao tác), bị giới 

hạn các liên kết tới trang web khác.  

- Chưa tập trung được luồng thông tin của nhiều website thuộc các đơn vị trong Bệnh 

viện trong tình trạng mỗi đơn vị thuộc BV Bạch Mai đều đã có những website riêng, do 

nhiều đơn vị khác nhau bên ngoài xây dựng nên không thống nhất, rất khó khăn khi 

quản lý thành một hệ thống đồng nhất trong cùng một bệnh viện. 

• Cổng thông tin điện tử (Portal) BVBM được xây dựng từ nguồn ngân sách của đề án 

BVVT tài khóa 2013 sẽ giải quyết được tất cả những bất cập trên đây và đáp ứng được 

nhu cầu của tất cả đối tượng phục vụ như cán bộ viên chức BVBM, đồng nghiệp tại các 

BV, học viên, người bệnh, người nhà bệnh nhân, các tổ chức trong nước và Quốc tế, 

khách vãng lai. Trước mắt Portal tập trung vào công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển 

giao kỹ thuật, BVVT và truyền thông giáo dục sức khỏe. Tính năng cụ thể của Portal tại 

Phụ lục 16. 
 

14.4. Xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ 

đạo tuyến, truyền thông, thư viện điện tử tại BVBM, bao gồm: 

• Xây dựng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, chỉ đạo tuyến, 

truyền thông của BVBM. 

• Xây dựng phần mềm quản lý các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo 

tuyến, truyền thông, thư viện điện tử tại BVBM. 

• Chi tiết tại Phụ lục 17. 

 

15. Xây dựng và từng bước áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu (HTNDTH) tại 

BVBM và BVVT:  
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• Phát triển thương hiệu của từng bệnh viện thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, 5S và xây dựng hệ thống nhận diện 

thương hiệu (HTNDTH) là các hoạt động mới mang tính đột phá nhằm nâng cao chất 

lượng BV một cách bền vững.  

• HTNDTH là một tập hợp thống nhất các thông tin, dấu hiệu đặc trưng của Thương hiệu 

được thể hiện theo một số cách thức và tiêu chí nhất định đã được đặt ra nhằm truyền 

đạt tới khách hàng mục tiêu và công chúng thông điệp của tổ chức. HTNDTH là một 

công cụ quảng bá Thương hiệu hữu hiệu, được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều 

yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của Thương hiệu.  

• Xây dựng HTNDTH là hoạt động rất mới đối với các bệnh viện, lần đầu tiên được triển 

khai tại BVBM vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bệnh viện, đã và đang từng bước 

được áp dụng tại các đơn vị trực thuộc BVBM và nhân rộng đến các BVVT. Việc xây 

dựng và triển khai áp dụng thống nhất HTNDTH của từng bệnh viện tại thời điểm hiện 

nay là quyết định mang tính chiến lược của lãnh đạo trong xu thế hội nhập, góp phần 

quan trọng phát triển thương hiệu, thống nhất về định hướng quản lý, khẳng định vị thế 

và tầm quan trọng của bệnh viện. Tuy nhiên để ứng dụng hiệu quả HTNDTH vào thực 

tế tại từng bệnh viện/đơn vị đòi hỏi phải có lộ trình phù hợp với đầu tư nguồn lực cần 

thiết, đặc biệt cần có sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của cán bộ lãnh đạo cao nhất. 

• Đến nay, trong khuôn khổ Đề án BVVT đã triển khai xây dựng xong một số nội dung 

thuộc HTNDTH tổng thể của BVBM và một số đơn vị đại diện trực thuộc như Trung 

tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC), Trường Trung cấp Y, Khoa Khám bệnh, Trung 

tâm Hô hấp, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu. Đặc biệt đã xây dựng hoàn chỉnh 

HTNDTH của BVĐK tỉnh Lào Cai mới và tư vấn, giúp BV triển khai áp dụng đồng bộ 

hầu hết các hạng mục trước khi đưa BV mới vào sử dụng.  

• Toàn bộ nội dung của HTNDTH từng đơn vị trên đây đã được tập hợp thành cuốn Cẩm 

nang sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu riêng cho từng đơn vị và các file điện 

tử (lưu ở các dạng đuôi Corel Draw, Photoshop, Illustrator, Indesign, 3D Max, file ảnh 

tùy theo dạng thiết kế đặc thù) để việc sử dụng được dễ dàng và thuận tiện nhất. Các 

đơn vị khác thuộc BVBM và các BVVT có thể tham khảo cuốn cẩm nang này để xây 

dựng HTNDTH cho chính đơn vị/ bệnh viện mình.  

• Danh mục tham khảo của HTNDTH bệnh viện tại Phụ lục 18.  

 

16. Triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ  

16.1. Xây dựng mô hình truyền thông, giáo dục sức khoẻ tại BV và triển khai điểm tại 

BVBM và một số BVVT. 

• Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách của các BV về truyền thông. 

• Tổ chức triển khai lồng ghép truyền thông, giáo dục sức khoẻ với họp hội đồng người 

bệnh tại 1 số khoa BVBM và BVVT. 

• Tổ chức sự kiện truyền thông "Gắn kết những niềm tin" chuyên đề Giao tiếp ứng xử 

trong BV tại BV Phố Nối, BVĐK tỉnh Sơn La, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai và 
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BVĐK Hà Đông thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ viên chức từng BV và đại 

diện người bệnh đang điều trị tại BV. 

• Xây dựng các văn bản, quy trình hoạt động, quy định liên quan đến công tác truyền 

thông tại BV và hướng dẫn cán bộ nòng cốt thực hiện. 

16.2. Xây dựng và xuất bản cuốn cẩm nang Truyền thông giáo dục sức khỏe các bệnh 

thường gặp. 

• Đây là cuốn sách truyền thông GDSK quy mô nhất lần đầu tiên được biên soạn bởi đội 

ngũ 147 cán bộ chuyên môn có trình độ cao thuộc 17 chuyên ngành của BVBM. 

• Sách dày 779 trang với 208 bài viết về kiến thức cơ bản truyền thông và truyền thông 

GDSK các bệnh thường gặp tại bệnh viện thuộc 17 chuyên ngành là Cấp cứu, Chống 

độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Tim mạch, Nội tiết và đái tháo đường, Cơ Xương khớp, 

Tiêu hóa, Thận tiết niệu, Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Da liễu, Truyền Nhiễm, Nhi, Phục 

hồi chức năng, Thần kinh, Tâm Thần, Ung bướu và YHHN.  

• Sách dùng làm tài liệu đào tạo cán bộ chuyên trách về truyền thông GDSK trong BV và 

là cẩm nang để cán bộ y tế hướng dẫn người bệnh phòng chống các bệnh chuyên khoa 

thường gặp tại BV.  

• Danh mục các bệnh đã xây dựng tài liệu truyền thông GDSK tại Phụ lục 19a 

16.3. Thiết lập khu vực thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ điểm tại các BV: Trong 

khuôn khổ đề án BVVT đã triển khai thí điểm tại BVBM (Khoa Khám bệnh, Khoa 

Cấp cứu, TDC) và tất cả các BVVT. Thông tin chi tiết xem Phụ lục 19b 

16.4. Xây dựng và phát triển WEBSITE về giáo dục đào tạo, chỉ đạo tuyến, bệnh viện 

vệ tinh và truyền thông: 

• Xây dựng, phát triển Website của Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bạch Mai về đào 

tạo, chỉ đạo tuyến, truyền thông và Đề án Bệnh viện vệ tinh. Bao gồm thiết kế nội dung, 

chức năng, giao diện của Website, tập huấn, đào tạo cán bộ quản trị hệ thống, quản trị 

nội dung Website. Thông tin chi tiết xem Phụ lục 19c 

• Xây dựng Website về giáo dục đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.  

16.5. Xây dựng, sản xuất các ấn phẩm phục vụ chuyên môn, truyền thông GDSK 

• Xây dựng, thiết kế và in ấn các poster hướng dẫn chẩn đoán, điều trị: 

Xây dựng nội dung, thiết kế 46 poster hướng dẫn chẩn đoán, điều trị thuộc 11 chuyên 

khoa và đã được Hội đồng khoa học BV thẩm định, phê duyệt. Các poster đã được in ấn 

và chuyển đến các BVVT đồng thời được trưng bày tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo 

tuyến BVBM để tất cả các thầy thuốc, học viên đến học tại BVBM tham khảo, sử dụng. 

Danh mục chi tiết tại Phụ lục 19d.  

• Thiết kế và in ấn hàng vạn tờ rơi, poster, banner truyền thông GDSK:  

- Tờ rơi về đề án BVVT, khám chữa bệnh tại các BVVT, giao tiếp ứng xử giữa thầy 

thuốc và người bệnh, giới thiệu TDC và hoạt động đào tạo (liên tục, chính quy, tiền lâm 

sàng, e-learning, kỹ năng mềm), chỉ đạo tuyến, truyền thông của BVBM 

- Các poster, banner giới thiệu đề án và 1 số hoạt động thuộc đề án, văn hóa ứng xử giữa 

thầy thuốc và người bệnh, hội chẩn trực tuyến, các sự kiện, hội thảo.  
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- Chi tiết danh mục tại Phụ lục 19e. 

• Sản xuất 06 phim phóng sự và 36 Video clip phục vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe 

tại các BV thuộc đề án, danh mục chi tiết tại Phụ lục19f. 

16.6. Phát triển thông tin, thư viện:  

• Cung cấp 40 đầu sách với 6.200 cuốn và hàng nghìn cuốn tạp chí y học lâm sàng cho 

thư viện các BV thuộc đề án và các BV thuộc địa bàn chỉ đạo tuyến của BVBM. Danh 

mục chi tiết tại Phụ lục19g. 

• Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin điện tử và nâng cấp phần mềm thư viện điện tử 

BVBM.  

• Viết bài, đưa tin về các hoạt động liên quan đến đề án trên báo chí, phát thanh và 

Website. Danh mục chi tiết tại Phụ lục19h. 

16.7. Quay phim, chụp ảnh, lưu giữ hình ảnh các hoạt động thuộc đề án. 

 

17. Lồng ghép hoạt động thuộc Đề án với Đề án 1816, các chương trình, dự án khác:  

• Phối hợp với các dự án khác về đào tạo nhân lực: Tổ chức đào tạo liên tục tại BVBM 

và BVVT cho cán bộ y tế các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tất cả các tỉnh vệ tinh từ các 

nguồn kinh phí khác nhau như: 

- Đề án 47/930 

- Dự án Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực khám chữa bệnh (JICA)  

- Dự án Tăng cường y tế các tỉnh tây Bắc (JICA) 

- Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc (World bank) 

- Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ (ADB) 

- Các chương trình mục tiêu Quốc gia: Phòng chống bệnh tăng huyết áp; Phòng chống 

bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính. 

- Các dự án, chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh vệ tinh và đối ứng của các 

BVVT, học viên. 

• Đề án 1816 và chương trình chỉ đạo tuyến thường quy của BVBM tại các BVVT: 

- Tổ chức 31 hội thảo đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và tư vấn phát triển tại 

các bệnh viện vệ tinh. 

- Tư vấn hỗ trợ thành lập các khoa mới, các đơn vị kỹ thuật tại các BVVT như khoa Nhi 

tại BVĐK Phố Nối, phòng tiêm nội khớp tại BVĐK tỉnh Nam Định. 

- Tổ chức 152 lớp tập huấn chuyên môn theo nguồn kinh phí Đề án 1816 với 785 ngày 

đào tạo nhằm nâng trình độ chuyên môn cho 8.638 lượt cán bộ tại các BVVT. 

-  Chuyển giao thành công 103 kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu góp phần tích cực trong 

quá trình phát triển kỹ thuật tại các BVVT  

- Cử 108 cán bộ luân phiên với 315 tháng tăng cường tại các BVVT; trực tiếp khám và 

điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân nặng và đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong 

nhân dân của các tỉnh.  

- Danh mục chi tiết tại Phụ lục 20. 
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18. Nâng cấp cơ sở hạ tầng và tăng cường phương tiện cần thiết phục vụ đề án và các 

thiết bị, mô hình phục vụ đào tạo, kết nối trực tuyến, E-learning, truyền thông giáo 

dục sức khỏe:  

• 12 giảng đường, hội trường đa năng phục vụ đào tạo, hội thảo, tiền lâm sàng tại tòa nhà 

Trung tâm Đào tại BVBM đã được cải tạo nâng cấp theo hệ thống nhận diện thương 

hiệu, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến BVBM. 

• 8 BVVT đã bố trí, cải tạo trụ sở văn phòng đề án cùng với các thiết bị, phương tiện cần 

thiết được đề án trang bị, đây là tiền đề cho việc ra đời các Phòng/ Tổ đào tạo - chỉ đạo 

tuyến tại các BVVT. 

• Đặc biệt, đề án đã cung cấp cho BVBM và BVVT 68 trang thiết bị, mô hình đào tạo và 

419 phương tiện đồ dùng cần thiết phục vụ đào tạo, kết nối trực tuyến, E-learning, 

truyền thông giáo dục sức khỏe. Các trang thiết bị, mô hình này đã được sử dụng rất 

hiệu quả trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, giúp học viên có cơ hội được thực hành 

tốt tiền lâm sàng trước khi thực hành trên người bệnh và phù hợp với xu thế giáo dục 

đào tạo y khoa tiên tiến trên thế giới, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo 

và năng lực của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. 

• Danh mục trang thiết bị, mô hình chi tiết tại Phụ lục 21. 
 

19. Sự thay đổi chung của các BVVT và đánh giá cuối kỳ Đề án 

• Đến nay tất cả các BVVT đã và đang được nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung giường 

bệnh, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh từ các nguồn kinh phí khác. Đặc 

biệt có 2 BVVT đã được xây dựng mới hoàn toàn với trang thiết bị khá đồng bộ, hiện 

đại (BVĐK tỉnh Lào Cai, BVHNĐK Nghệ An).  

• Có 3 BVVT đã được nâng hạng từ hạng II lên hạng I (BVĐK Hà Đông, BVĐK tỉnh 

Nam Định và BVHNĐK Nghệ An). 62 khoa/phòng mới được thành lập tại các BVVT, 

trong đó: 5 phòng Chỉ đạo tuyến và 01 phòng CNTT, 15 đơn vị thuộc chuyên ngành Nội 

khoa, 6 đơn vị thuộc chuyên ngành Cấp cứu - Chống độc, 04 đơn vị Cận lâm sàng và 31 

đơn vị thuộc các chuyên ngành khác như Ngoại, Sản, da liễu, PHCN… 

• Năm 2013 là năm cuối của Đề án, nhằm đưa ra những minh chứng khoa học cho sự 

thành công và các kết quả đã đạt được trong 5 năm triển khai Đề án theo các tiêu chí 

(tính hiệu quả; tính phù hợp; tính hiệu dụng; tác động và tính bền vững), cũng như rút ra 

các bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tốt hơn và xác định nhu cầu cho giai 

đoạn tiếp theo, BVBM đã phối hợp với các BVVT và tư vấn độc lập tiến hành nghiên 

cứu đánh giá tổng thể cuối kỳ Đề án. Kế hoạch đánh giá tổng thể tại Phụ lục 22. 

• Đánh giá được triển khai tại tất cả 8 BVVT và BVBM với hơn 1.500 học viên, cán bộ y 

tế và 800 bệnh nhân, người nhà đang điều trị tại các BVVT.  

• Thông tin tổng hợp về sự thay đổi của các BV thuộc đề án, đề xuất giai đoạn tiếp theo 

tại Phụ lục 23, 24, 25. 

• Hiện tại nhóm nghiên cứu đang xử lý số liệu, viết báo cáo kết quả đánh giá và dự kiến 

công bố tại Hội nghị tổng kết đề án. Bảng tập hợp số liệu thô về đánh giá của học viên 

và người bệnh tại Phụ lục 26, 27. 
 

20. Kinh phí đã thực hiện trong 5 năm (từ 2009 - 2013) và đối ứng của địa phương 

• Đến hết năm 2013 tổng kinh phí Bộ Y tế cấp thực hiện đề án là: 44.849.264.204 đồng 

(chiếm 56% tổng kinh phí phê duyệt: 79.900.000.000 đồng). Chi tiết tại Phụ lục 28. 
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• Các BVVT đã đối ứng gần 3.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung giường 

bệnh, trang thiết bị, phát triển kỹ thuật cao phục vụ công tác khám chữa bệnh từ các 

nguồn kinh phí khác.  

Trong đó kinh phí chi cho công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến là 24.845.000.000 đồng. 

Đặc biệt 2 BVVT được xây mới hoàn toàn với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đã đi vào 

hoạt động là BVĐK tỉnh Lào Cai với quy mô 500 giường bệnh và BV Hữu nghị đa 

khoa Nghệ An giai đoạn 1 với quy mô 700 giường bệnh.  

 

 

III. KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 

1. Thiếu nhân lực hầu hết tại các bệnh viện, đặc biệt cán bộ nòng cốt các chuyên ngành. 

2. Quá tải bệnh nhân tại các chuyên khoa thuộc BVBM và các BVVT ngay từ khi bắt đầu 

triển khai Đề án. Tốc độ đầu tư, phát triển không theo kịp. 

3. Mô hình BVVT của BVBM được thực hiện với quy mô rộng gần 20 chuyên ngành với rất 

nhiều hoạt động mới mang tính đột phá lần đầu được thực hiện nên gặp nhiều khó khăn 

trong quá trình thực hiện. 

4. Ngân sách trực tiếp cấp cho Đề án còn hạn chế (đến hết năm 2013, ngân sách cấp mới đạt 

56% tổng kinh phí phê duyệt) và hàng năm cấp muộn nên thường bị động, nhiều lĩnh vực 

hoạt động quan trọng mới dừng ở cấp độ triển khai thí điểm. Kinh phí đối ứng của địa 

phương không rõ ràng. 

5. Sự phối hợp giữa các hợp phần chưa mang tính đồng bộ. 

6. Đề án tập chung vào nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý cho đội ngũ cán bộ, góp 

phần cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và hoàn thiện cơ chế chính sách không thuộc phạm vi của Đề án. 

 

IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 

1. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, cần xây dựng các dự án/hợp phần, kế hoạch khả thi, cụ 

thể dựa trên kết quả đánh giá thực trạng và nhu cầu của các bệnh viện vệ tinh trước khi 

triển khai can thiệp. 

2. Ưu tiên triển khai các hoạt động mới mang tính đột phá, chiến lược, hỗ trợ các bệnh viện 

vệ tinh tổng thể, khác biệt với công tác chỉ đạo tuyến thường quy, 1816. 

3. Kiện toàn, thành lập phòng đào tạo, chỉ đạo tuyến, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách 

về đào tạo và chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện vệ tinh. 

4. Đội ngũ cán bộ chuyên môn thực hiện đề án nhiệt tình, chuyên nghiệp và trách nhiệm. 

5. Có sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Bộ Y tế. 

6. Có sự nhất trí, cam kết và quyết tâm thực hiện tốt đề án của lãnh đạo Bệnh viện Bạch 

Mai, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và bệnh viện vệ tinh. 
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7. Phối hợp hiệu quả với các nguồn vốn đầu tư cho bệnh viện vệ tinh, đặc biệt các tỉnh vệ 

tinh cần có kinh phí đối ứng cụ thể của tỉnh để triển khai. 

8. Giám sát, điều chỉnh kế hoạch linh hoạt. 

9. Để mô hình bệnh viện vệ tinh được phát huy hiệu quả cần có sự đầu tư đồng bộ giữa: 

• Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn, quản lý. 

• Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung giường bệnh, đầu tư trang thiết bị thiết yếu.  

• Đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách, tài chính. 

 

 

V. ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO: 

1. Hoàn thành đánh giá cuối kỳ đề án, trên cơ sở đó phác thảo đề cương giai đoạn tiếp theo 

dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế.   

2. Triển khai các dự án bệnh viện vệ tinh chuyên ngành Tim mạch, Ung bướu và Dự án hỗ 

trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng theo mô hình bệnh viện vệ tinh 

tích hợp. 

 

VI. KẾT LUẬN: 

• Đề án có cách tiếp cận mới, khoa học, thực tiễn. 

• Đề án triển khai đúng tiến độ với nhiều hoạt động mới mang tính đột phá lần đầu được 

triển khai tại Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện vệ tinh. 

• Kết quả đạt được ngoài mong đợi và mang tính bền vững. 

• Nội dung phù hợp với chỉ đạo của Bộ Y tế và định hướng phát triển của các Bệnh viện vệ 

tinh, đã và đang được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. 

• Mô hình Bệnh viện vệ tinh được đánh giá là 1 giải pháp khá toàn diện nhằm nâng cao 

năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. 

• Cần nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh với hạt nhân là các bệnh viện, các chuyên khoa 

đầu ngành có thương hiệu mạnh. 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2014 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 

 

 

 

 

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC ANH 
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