
SỞ Y TẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1   

Số: 580 /TB-BVNĐ1  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội thảo “Cải tiến chất lượng” năm 2018 

 

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-BVNĐ1 ngày 15/01/2018 về việc “Tổ chức đào 

tạo kỹ năng quản lý chất lượng dành cho thành viên Mạng lưới QLCL-ATNB”, 

hiện các học viên của lớp đã hoàn thành việc triển khai cải tiến trên thực địa. Để 

tổng kết lớp tập huấn, Giám đốc bệnh viện thông báo tổ chức Hội thảo như sau: 

1. Chủ trì Hội thảo: BGĐ, Trưởng phòng QLCL 

2. Khách mời: tất cả TK, TP, ĐDT, KTV trưởng, thành viên Mạng lưới QLCL 

(Khách mời tham dự vui lòng đăng ký danh sách về phòng QLCL trước 

ngày 10/9/2018) 

3. Nội dung Hội thảo: Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng của học viên 

(chương trình Hội thảo đính kèm phụ lục) 

4. Thời gian: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, thứ 4, ngày 12/9/2018 

5. Địa điểm: Phòng Huấn luyện 

Đề nghị các trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng triển khai thông báo này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các PGĐ; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, QLCL (LTTT, 51b). 
 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 
 

 

 

 



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

(kèm theo Thông báo số: 580 /TB-BVNĐ1 ngày 04 /9/2018 của Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1) 

Thời gian  Nội dung Phụ trách Khoa 

8:00-8:10 Phát biểu khai mạc Ban giám đốc  

8:10-8:25 
Cải thiện chất lượng đơn thuốc ngoại trú tại bệnh 

viện nhi đồng 1 từ 01/6/2018 đến 01/9/2018 

Nguyễn Thị 

Bích Nga 
Dược 

8:25-8:40 

Nâng cao chất lượng chăm sóc đường truyền 

tĩnh mạch ngoại biên tại khoa Hồi sức tích cực - 

chống độc bệnh viện Nhi đồng 1 từ 01/6/2018 

đến 31/8/2018 

Huỳnh Thị 

Kiều Phương 
HSTC-CĐ 

8:40-8:55 

Phòng ngừa và xử trí sớm loét tỳ đè tại khoa Hồi 

sức tích cực - Chống độc bệnh viện Nhi đồng 1 

từ tháng 6/2018 đến tháng 8/2018 

Trần Thị 

Ngọc Trâm 
HSTC-CĐ 

8:55-9:10 

Cải thiện chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin hành 

chính người bệnh tại khoa Nội tổng quát 1 từ 

3/5/2018 đến 01/8/2018 

Phạm Thị 

Bạch Thủy  

Nội tổng 

quát 1 

9:10-9:30 Thảo luận Ban tổ chức  

9:30-9:40 Giải lao   

9:40-9:55 

Cải tiến quy trình chuẩn bị tiền phẫu cho bệnh 

nhân thông tim tại khoa Tim Mạch bệnh viện 

Nhi đồng 1 từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2018 

Nguyễn 

Minh Hải 
Tim Mạch 

9:55-10:10 

Cải thiện chất lượng chăm sóc vết mổ tại khoa 

Ngoại tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 

01/7/2018 đến 01/9/2018 

Trần Thị 

Hồng Hương 

Ngoại tổng 

hợp 

10:10-10:25 
Cải thiện sự hài lòng về việc cung cấp thông tin 

người bệnh tại khoa Cấp cứu 

Trang Giang 

Sang 
Cấp cứu 

10:25-10:40 
Cải tiến thời gian chờ xuất viện tại khoa Sốt xuất 

huyết năm 2018 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 
Sốt xuất 

huyết 

10:40-11:00 Thảo luận Ban tổ chức  

11:00-11:30 Bế mạc Ban giám đốc  

13:00-16:00 
Tổng kết lớp học (giải đáp thắc mắc, các lưu ý, 

kiểm tra kỹ năng học viên) 

P. QLCL 

Học viên 
 



 




