
SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1535 /QĐ-BVNĐ1 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020   

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm định bản dự thảo mô tả sáng kiến và đề án cải tiến 

chất lượng cấp khoa, phòng - đợt 8 năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 

Căn cứ Quyết định số 3700/QĐ-SYT ngày 30-5-2017 của Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện Nhi đồng 1 thuộc Sở Y tế Tp. 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Điều 12 của Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24-11-2016 của Uỷ ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học – 

công nghệ trên địa bàn Thành phố (gọi tắt là QĐ48); 

Căn cứ khoản 3, mục V của QT/Thủ tục cải tiến chất lượng ban hành kèm theo Quyết 

định số 513/QĐ-BVNĐ1 ngày 09/03/2020 của Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo đề án cải tiến chất lượng cấp khoa, 

phòng, đợt 8 năm 2020 gồm các thành viên sau (sau đây gọi tắt là Hội đồng): 

- Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện: Chủ tịch Hội đồng; 

- Ông Đặng Thanh Tuấn, TP. Kế hoạch tổng hợp: Thành viên; 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thư, PTP. Kế hoạch tổng hợp: Thành viên; 

- Bà Lê Minh Lan Phương, PTP. Quản lý chất lượng: Thành viên; 

- Bà Trần Thị Vạn Hòa, PTP. Điều dưỡng: Thành viên; 

- Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Q.Trưởng khoa Dược: Thành viên; 

- Bà Đoàn Phương Tuyết Nhung, Phòng Quản lý chất lượng: Thư ký. 

Điều 2.  Hội đồng có nhiệm vụ: 

- Tổ chức thẩm định đề án cải tiến chất lượng đã đăng ký đợt 8-2020 (phụ lục đính 

kèm), làm cơ sở để Giám đốc bệnh viện phê duyệt đề án cải tiến chất lượng. 



- Hội đồng tổ chức thẩm định các đề án cải tiến chất lượng theo trình tự hướng dẫn 

tại Điều 12 của QĐ48 và khoản 3, mục V của QT/Thủ tục Cải tiến chất lượng P-HT-06, 

phiên bản 3.1 và ra quyết định dự thảo đề án cải tiến đạt yêu cầu, cần chỉnh sửa hay không 

cho phép thực hiện (cần nêu rõ lý do). 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng làm việc 

theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng mức bồi dưỡng theo quy định của Quy chế chi tiêu 

nội bộ, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. Hội đồng tự giải tán sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 4.  Các ông (bà) trưởng phòng QLCL, TCKT và các cá nhân có tên tại điều 1 có 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như điều 4; 

- Phòng QLCL, TCKT (tổ chức thực hiện); 

- Lưu: VT, QLCL, ĐPTN 08b (02 bản 

gốc). 

  

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục I 

DANH SÁCH BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN VÀ ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH,  

ĐỢT 8-2020 

(Kèm theo Quyết định số 1535 /QĐ-BVNĐ1 ngày  03 tháng 07 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1) 

STT Tên đề án cải tiến chất lượng Khoa, phòng đăng ký Chủ nhiệm đề tài Ngày duyệt đề án 

1.  

Giải pháp tăng cường tuân thủ thực hiện Thông tư 

51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

sốc phản vệ tại khoa Thận-nội tiết 

Thận - nội tiết Lê Ngọc Lan 
8g15, 

Ngày 08/7/2020 

2.  

Cải thiện chất lượng xác định đúng người bệnh liên quan sử 

dụng vòng đeo tay có mã vạch và các nhãn dán (bệnh phẩm, 

thuốc, hồ sơ) tại khoa Sơ sinh BV Nhi đồng 1 từ tháng 6-2020 

đến tháng 9-2020 

QLCL Đỗ Văn Niệm 
8g45, 

Ngày 08/7/2020 

3.  

Cải tiến chất lượng quản lý người bệnh chuyển khám chuyên 

khoa nội viện nhằm phòng ngừa nhầm lẫn người bệnh tại khoa 

Ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 7 đến tháng 

10/2020 

QLCL Đỗ Văn Niệm 
9g15, 

Ngày 08/7/2020 

4.  

Chương trình bảo trì và sử dụng an toàn trang thiết bị y tế tại 

khoa Hồi sức tích cực – chống độc, BV Nhi đồng 1 từ tháng 7 

đến tháng 11-2020 

VTTTB Nguyễn Thanh Huy 
9g45, 

Ngày 08/7/2020 

 



 

Phụ lục II 

 DANH SÁCH PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN  

VÀ ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH, ĐỢT 8-2020  

(Kèm theo Quyết định số  1535 /QĐ-BVNĐ1 ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1) 

STT Tên đề án cải tiến chất lượng Khoa, phòng đăng ký Chủ nhiệm đề tài 
Thành viên HĐ phản 

biện chính 

1.  

Giải pháp tăng cường tuân thủ thực hiện Thông tư 

51/2017/TT-BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

sốc phản vệ tại khoa Thận-nội tiết 

Thận-nội tiết Lê Ngọc Lan 
Nguyễn Thị Minh Thư 

Nguyễn Thị Bích Nga 

2.  

Cải thiện chất lượng xác định đúng người bệnh liên quan sử 

dụng vòng đeo tay có mã vạch và các nhãn dán (bệnh phẩm, 

thuốc, hồ sơ) tại khoa Sơ sinh BV Nhi đồng 1 từ tháng 6-

2020 đến tháng 9-2020 

QLCL Đỗ Văn Niệm Đặng Thanh Tuấn 

3.  

Cải tiến chất lượng quản lý người bệnh chuyển khám chuyên 

khoa nội viện nhằm phòng ngừa nhầm lẫn người bệnh tại 

khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 7 đến 

tháng 10/2020 

QLCL Đỗ Văn Niệm Đặng Thanh Tuấn 

4.  

Chương trình bảo trì và sử dụng an toàn trang thiết bị y tế tại 

khoa Hồi sức tích cực – chống độc, BV Nhi đồng 1 từ tháng 

7 đến tháng 11-2020 

VTTTB Nguyễn Thanh Huy Đặng Thanh Tuấn 

 

 

 


