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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của tài liệu này. 

2. Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. 

3. Tài liệu được ban hành trên hệ thống mạng nội bộ. Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm 

tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát.  

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

x Giám đốc x P.TCKT x K.XN 

x Phó giám đốc x P.TCCB   x K.GPB 

x P.HCQT x P.VTYT x K.KB 

x P.QLCL x P.Điều Dưỡng x K. NS-SA 

x P.KHTH x P.CNTT x K CĐHA 

x P.Chỉ Đạo tuyến x P.CTXH x K. Cấp cứu 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục 

sửa đổi 

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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1. TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

- ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng 

- ISO 9001:2015  Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 

2. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA 

- QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng 

- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng 

- QLCL: Quản lý chất lượng 

- CBNV: Cán bộ, nhân viên 

3. GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN  

            - Lô gô  :                   

 

 

           - T n đầ  đủ: Bệnh viện Ung Bướu 

- T n quốc t : Oncology Hospital 

- Địa chỉ: 03 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Tel: (028) 38433021 – (028) 38433022 

- Fax:   

- Email: bvub@gmail.com 

- Website: benhvienungbuou.vn 

Bệnh viện Ung Bướu được thành lập năm ngày 15/5/1985. Tiền thân của Bệnh 

viện Ung bướu là Trung tâm Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào 

năm 1985, trên cơ sở kết hợp ba đơn vị: (1) Bệnh viện Ung thư Thành phố Hồ Chí 

Minh (2) Viện Ung thư Việt Nam và (3) Khoa Ung bướu của Bệnh viện  Bình  Dân. 

Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa hạng I là cơ sở 
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khám bệnh chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ khám, chữa 

bệnh chuyên ngành ung bướu cho nhân dân và chỉ đạo tuyến, được Bộ Y tế phân công 

phụ trách các tỉnh thành phía Nam. Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu 

chuyên môn và hệ thống máy móc chuyên khoa đầy đủ theo quy chuẩn quốc tế. Bệnh 

viện Ung bướu TP.HCM đã trở thành một trong những bệnh viện điều trị chuyên khoa 

ung bướu tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. 

   

   

 

3.1. C  cấu tổ chức và nh n  ực 

3.1.1. C  cấu tổ chức 
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3.1.2 Nh n  ực:  
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Tổng số lượng cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Ung Bướu tính 

đến thời điểm 01/10/2019 ( Bao gồm: CC,VC, HĐTT, CN, BM, NBL): 1625 người. 

Trong đó:  

 Nhân sự: 

 Cán bộ quản lý: 119 người (Bao gồm Ban Giám đốc) 

 Bác sĩ: 422 người 

 Điều dưỡng: 669 người 

 Khác: 415 người 

 Bằng cấp cao nhất: 

 Giáo sư, Phó giáo sư: 03 người 

 Tiến sĩ: 15 người 

 Thạc sĩ: 56 người 

 CKII: 95 người 

 CKI: 111 người 

 Đại học: 611 người 

 Cao đẳng: 39 người 

 Trung cấp: 552 người 

 Khác: 143 người 

3.1.3 C  s  hạ tầng và trang thi t bị : 

3.1.3.1 C  s  hạ tầng: Số 3 Nơ Trang Long  

- Diện tích mặt bằng bệnh viện: 10.138 m
2
,diện tích xây dựng sử dụng: 5546.7 m

2 
 

bao gồm: 

+ Hai Khu nhà 5 tầng: Khu B1, C1 

+ Một khu nhà 4 tầng và 1 tầng hầm: E1 

+ Năm khu nhà 2 tầng: Khu A1, B2, D1, D3, E2 

+ Ngoài ra là các khu nhà 1 tầng  

(GHI CHÚ: DIỆN TÍCH SÀN: 1/ SỐ 03: 11.414,8 m2. 2/ SỐ 06; 2.593,2 m2. 3/ SỐ 

47: 9.000 m2 

TỔNG DIỆN TÍCH SÀN: 23.008,0 m2) 

3.1.3.1.1 Khối nhà A: 

 

Khu 
 

Tầng m
2
 Khoa, Phòng 
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Năm sử dụng 

A1  1975 

1 663.6 

- Phòng Ban Giám Đốc 

- Phòng cấp cứu 

- Kho lẻ Khoa Dược 

- Phòng lấy máu ( Khoa xét 

nghiệm ) 

- Phòng kế hoạch tổng hợp 

- Phòng tài chánh kế toán 

2 468.4 

- Khoa xét nghiệm 

- Phòng Ban Giám Đốc 

- Phòng giao ban 

A2 1975 1 170 

- Đơn vị bảo hiểm 

- Phòng VT-TBYT 

- Tổ bảo trì 

- Kho vật tư (HCQT) 

 

3.1.3.1.2 Khối nhà B: 

 

Khu 
Năm sử 

dụng 
Tầng m

2
 Khoa, Phòng 

B 1 1975 

1 860.1 

- Siêu âm 

- Phòng Công Nghệ Thông Tin 

- Nhà giặt, kho vật tư,Tổng đài, 

Thang máy 

2 860.1 
- Khoa Ngoại 4, Nội 4, P.Tiếp 

dân, P.Trực lãnh đạo 

3 860.1 - Khoa Nội 3, Phòng điện tim 

4 860.1 - Khoa Nội 1, Nội 2 

5 860.1 - Ngoại 5, PT-GMHS 
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B 2 1975 

1 113.5 - Phòng HCQT, kho vật tư 

2 113.5 
- Phòng trực BS Nam-Nữ  

- Phòng CĐT - KHCN, Thư viện 

 

3.1.3.1.3 Khối nhà C: 

 

Khu 
Năm sử 

dụng 
Tầng m

2
 Khoa, Phòng 

C 1992 

1 623.8 Khoa Ngoại 1 

2 621.1 Khoa Ngoại 2 

3 621.1 Khoa Ngoại 3, Ngoại 6 

4 621.1 Khoa phẩu thuật 

5 621.1 Hội trường 

 

3.1.3.1.4 Khối nhà D: 

 

Khu 
Năm sử 

dụng 
Tầng m

2
 Khoa, Phòng 

D1 1975 

1 

 
653.4 

- Khoa YHHN 

- Khoa KSNK 

- Khoa CĐHA 

2 653.4 
- Khoa Dược  

- Khoa YHHN   

D 3 1988 

1 97.2 
- Khoa Dinh Dưỡng 

- Kho TCKT 2 97.2 
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3.1.3.1.5 Khối nhà E: 

 

: Khu 
Năm sử 

dụng 
Tầng m

2
 Khoa, Phòng 

E1 1996 

HẦM 647.9 - YHHN, Xạ 2, KTPX 

1 682.4 

- Khoa Ngoại 6  

- Khoa CSGN 

- Kho hồ sơ  

2 647.9 - Khoa Xạ 2  

3 647.9 - Khoa Xạ 3 

4 647.9 - Khoa Xạ 4  

E 2  

1 141.1 

- Căn tin, Nhà thuốc 

2 141.1 

 

3.1.3.1.6 C  s  hạ tầng: Số 6 và 47 Nguyễn Huy Lượng  

- Diện tích mặt bằng bệnh viện: 4.100,3 m
2 
, diện tích xây dựng sử dụng: 1.659,3 m

2
  

bao gồm :  

  + Khu Xạ trị Gia Tốc 

  + Khu Khám bệnh, Chẩn đoán và Điều trị kỹ thuật cao  

  + Ngoài ra là các khu Phụ trợ 

Khu 
Năm sử 

dụng 
Tầng m

2
 Khoa, Phòng 
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Khu Xạ trị 

Gia Tốc 
2006 

Hầm 426.5 
- Máy Gia Tốc và phòng 

điều khiển  

1 609.8 
- Phòng CNTT  

- Quầy thu tiền (TCKT) 

2 576.5 - Khoa Xạ 2, Xạ 3, Xạ 4 

3 490.2 - Khoa KTPX  

4 490.2 

- Phòng Tổ Chức Cán Bộ,  

- Phòng Điều Dưỡng, Hội 

Trường 

- P. Quản lý chất lượng 

Khu 

Khám 

bệnh, 

Chẩn đoán 

và Điều trị 

kỹ thuật 

cao 

 

2017 

Hầm 875 - Phòng máy Gia tốc 

Bán 

hầm 
716,7 

- Phòng nhân viên và sảnh 

tiếp nhận xạ trị 

Tầng 1 943,9 

- Khu khám bệnh 

- Xét nghiệm 

- Siêu âm 

- Nhà thuốc 

Tầng 

lửng 
643,4 - Khoa khám bệnh 

Tầng 2 921 
- Khoa khám bệnh 

- Siêu âm 

Khu 

Khám 

bệnh, 

Chẩn đoán 

2017 Tầng 3 921 

- Khoa khám bệnh cũ 

- Khoa TSUT 

- Xét nghiệm 
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và Điều trị 

kỹ thuật 

cao 

 

Tầng 4 921 
- Chẩn Đoán Hình Ảnh 

- Nội Soi - Siêu Âm 

Tầng 5 921 - Khoa GPB 

Tầng 6 921 - Khoa PT-GMHS 

Tầng 7 921 - Khoa Điều trị tổng hợp 

Tầng 

sân 

thượng 

295 

- Phòng Server 

- Phòng kỳ thuật trung tâm 

- Phòng nến khí-khí nguyên 

liệu 

Khu phụ 

trợ 

2006 

1 25 - Máy phát điện 1 

1 12 - Nhà bảo vệ 1 

2017 

1 12 - Nhà bảo vệ 2 

1 42 - Nhà khí y tế 

1 20 - Bồn oxy lỏng 

1 39 - Nhà máy phát điện 2 

1 30 
- Nhà điều hành xử lý nước 

thải 

 

3.1.3.2 Trang thi t bị 

Các trang thiết bị hiện có bệnh viện hơn 300 hạng mục thiết bị với hơn 1200 

thiết bị, gồm: 

TT TÊN THIẾT BỊ SL GHI CHÚ 

I. Các thi t bị xạ trị   
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1.  
Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính dưới hướng dẫn hình 

ảnh 
02  

2.  Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng 02  

3.  Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính một mức năng lượng 02  

4.  Hệ thống máy CT mô phỏng, 16 lát cắt cửa sổ lớn  01  

5.  Hệ thống máy CT mô phỏng, 2 lát cắt  01  

6.  Hệ thống X quang mô phỏng 01  

7.  Hệ thống xạ trị trong suất liều cao 03  

8.  Máy X quang dùng cho xạ trị trong 01  

9.  Các bộ hệ thống chuẩn liều xạ cho các máy xạ trị 03  

10.  Hệ thống cảnh báo bức xạ 02  

11.  

Và một số thiết bị chuyên dùng khác dùng cho xạ trị như 

các bộ cố định, các bộ áp xạ dùng cho xạ trị trong, máy 

siêu âm cầm tay, … 

  

II. Các thi t bị dùng cho Y học hạt nhân   

1.  Hệ thống máy xạ hình 02  

2.  Máy đo độ tập trung Idode 01  

3.  Các bộ dụng cụ dùng cho phòng Hotlab   

III. Các thi t bị dùng cho Chẩn đoán hình ảnh   

1.  Máy chụp X quang kỹ thuật số 01  

2.  Máy chụp X quang thường quy 02  

3.  Máy chụp X quang di động kỹ thuật số 01  

4.  Máy chụp X quang di động thường quy 01  

5.  Hệ thống X quang số hoá (CR) 02  

6.  Máy chụp nhũ ảnh thường quy 02  

7.  Máy chụp nhũ ảnh KTS 3D 01  

8.  Máy chụp X quang toàn cảnh xương hàm thường quy 01  

9.  Máy chụp X quang toàn cảnh xương hàm KTS 01  

10.  Hệ thống máy chụp MRI 1,5T 01  

11.  Hệ thống máy CT 64 lát (Xã hội hoá) 01  

12.  Hệ thống máy CT 16 lát  01  

13.  Máy sinh thiết chân không 01  
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14.  Hệ thống lưu trữ hình ảnh (MyVue-PACS)  01  

15.  Máy in phim khô và các thiết bị khác   

IV. Các thi t bị dùng cho Nôi soi – Siêu âm   

1.  Máy siêu âm trắng đen 02  

2.  Máy siêu âm màu tổng quát 14  

3.  Máy siêu âm xách tay 02  

4.  Máy siêu âm đàn hồi mô 02  

5.  Máy siêu âm chuyên tim 01  

6.  Hệ thống nội soi TMH ống cứng 02  

7.  Hệ thống nội soi TMH ống mềm 03  

8.  Hệ thống nội soi khí phế quản 01  

9.  Hệ thống nội soi dạ dày ống mềm 02  

10.  Hệ thống nội soi đại trực tràng ống mềm 01  

11.  Hệ thống nội soi tiết niệu 01  

12.  Máy soi cổ tử cung 02  

13.  Máy sinh thiết chân không 01  

14.  Máy cắt đốt qua ngã nội soi 01  

15.  Máy rửa sóng siêu âm cho dụng cụ 01  

16.  Một số thiết bị chuyên dùng khác    

V. Các thi t bị dùng cho khoa xét nghiệm   

1.  Hệ thống xét nghiệm sinh hoá tự động 02  

2.  Hệ thống sinh hóa nước tiểu 01  

3.  Hệ thống máy miễn dịch 300 test/giờ 04  

4.  Hệ thống máy miễn dịch-sinh hóa 300 test/giờ 01  

5.  Tủ sấy khô dụng cụ 01  

6.  Máy đông máu 03  

7.  Máy huyết học-TPTTBM 03  

8.  Máy lắc tiểu cầu 01  

9.  Máy làm nhóm máu gelcard 02  

10.  Máy xét nghiệm β2-microglobulin 01  

11.  Tủ an toàn sinh học cấp 2 01  
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12.  Tủ trữ máu 03  

13.  Một số thiết bị chuyên dùng khác   

VI. Các thi t bị dùng cho khoa Giải phẫu bệnh   

1.  Máy cắt lạnh 03  

2.  Bàn sấy tiêu bản 02  

3.  Kính hiển vi 30  

4.  Hệ thống truyền hình + kính hiển vi 5 đầu 01  

5.  Kính hiển vi huỳnh quang 01  

6.  Máy cắt vi thể 06  

7.  Máy chuyển bệnh phẩm 05  

8.  Máy nhuộm mẫu tự động 02  

9.  Máy scan lame 01  

10.  Máy vùi mô 01  

11.  
Tủ trữ lame, block mẫu bệnh phẩm và các dụng cụ 

chuyên dùng khác 
  

VII. Các thi t bị cùng cho Kiểm soát nhiễm khuẩn   

1.  Nồi hấp ướt 04  

2.  Máy rửa dụng cụ 02  

3.  Máy hàn túi  02  

4.  Tủ sấy dụng cụ 02  

5.  Các thiết bị chuyên dụng khác   

VIII. Các thi t bị dùng cho gây mê – Hồi sức   

1.  Bàn mổ 20  

2.  Kính lúp vi phẫu 02  

3.  Bộ xử lý hình ảnh trung tâm 01  

4.  Bơm tiêm tự động các loại 31  

5.  Đèn mổ các loại 22  

6.  Giường hồi sức điện 20  

7.  Hệ thống phẫu thuật nội soi các loại 04  

8.  Hệ thống nội soi thanh quản 02  

9.  Máy gây mê giúp thở 11  
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10.  Máy cắt đốt cao tầng 18  

11.  Máy cắt đốt siêu âm 06  

12.  Máy cắt đốt laser 01  

13.  Máy đốt khối u bằng vi sóng 01  

14.  Máy giúp thở 06  

15.  Máy theo dõi sinh hiệu bệnh nhân 65  

16.  Hệ thống trung tâm theo dõi sinh hiệu bệnh nhân 01  

17.  Các thiết bị chuyên dùng khác   

IX. Các thi t bị khác dùng cho các khoa   

1.  Máy bơm tiêm tự động 20  

2.  Máy bơm truyền dịch tự động 72  

3.  Máy điện tim 26  

4.  Máy theo dõi sinh hiệu bệnh nhân 10  

5.  Các thiết bị chuyên dùng khác   

 

4. BỐI CẢNH & BÊN LIÊN QUAN 

4.1 BỐI CẢNH 

Ban lãnh đạo  Bệnh viện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có biến 

động lớn về chính sách, môi trường,…vv.. ảnh hưởng đến  hoạt động khám và 

chữa bệnh của  bệnh viện, Ban lãnh đạo sẽ tổ chức họp triển khai đánh giá, 

phân tích tình hình, các vấn đề ảnh hưởng đến  Bệnh viện để đưa ra các đối sách 

chiến lược cụ thể đối phó với những tác động tiêu cực đó, chi tiết như sau :  

Các vấn đề nội bộ  

(giá trị, văn hóa, kiến thức, hiệu quả hoạt động) 

Điểm 

mạnh 

- Là bệnh viện hạng I, chuyên khoa đầu ngành ung bướu của các tỉnh phía Nam. 

- Là cơ sở chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện phía Nam. 

- Đội ngũ cán bộ có trình dộ chuyên môn cao (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, 

BSCKI, BSCKII, các BS bộ môn của trường ĐH Y Dược TP. HCM và ĐH Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch). 

- Là cơ sở thực hành đào tạo thực hành bác sĩ, điều dưỡng cho các trường của các tỉnh 

phía Nam. 
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- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học (01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Thành phố, 

16 đề tài cấp cơ sở) 

- Thường xuyên có các chuyên gia đầu ngành từ các nền y học tiên tiến trên thế giới qua 

cập nhật, phổ biến kiến thức, kỹ thuật cho các bác sĩ, điều dưỡng. 

- Tạo điều kiện cho các bác sĩ cập nhật kiến thức ở nước ngoài. 

- Luôn luôn nghiên cứu, thực hiện kỹ thuật mới 

Điểm 

y u 

- Cơ sở vật chất cũ. 

- Người bệnh đông, quá tải. 

- Thời gian chờ khám bệnh, siêu âm, xét nghiệm còn lâu. 

- Bệnh viện đang chuẩn hóa các quy trình khám bệnh, chuyên môn, quản lý theo tiêu 

chuẩn ISO. 

- Thủ tục xử lý văn bản còn rườm rà, phức tạp. 

- Công tác bảo dưỡng sửa chữa duy tu vẫn còn đang chiếm nhiều thời gian 

- Công tác lập kế hoạch và dự báo của các Khoa/ Phòng còn yếu, chưa đồng bộ. 

- Bác sĩ, điều dưỡng nghỉ việc nhiều. 

Các vấn đề bên ngoài  

(môi trường pháp lý, công nghệ, cạnh tranh, thị trường, văn hóa, xã hội, kinh tế của quốc tế và trong nước) 

C  

hội 

- Chuẩn bị tiếp nhận Bệnh viện cơ sở 2 – Quận 9. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức mới từ các chuyên gia trong và ngoài nước. 

- Sở Y tế hỗ trợ, tạp điều kiện cho bệnh viện hoạt động tốt. 

Thách 

thức 

- Các bệnh viện ở thành phố đều thành lập chuyên khoa ung bướu. 

- Người bệnh đi điều trị ung thư ở nước ngoài còn nhiều. 

- Nhiều văn bản, thông tư, quy định của Sở Y tế thời gian gửi gấp tạo áp lực cho nhân 

viên. 

- Các bệnh viện khác rút chất xám từ bệnh viện. 

- Xây dựng thương hiệu cho bệnh viện vững mạnh tạo niềm tin cho người bệnh. 

- Các chính sách về Bảo hiểm y tế có thể hạn chế các bác sĩ điều trị theo phương pháp 

mới, thuốc mới. 

 

* Giải pháp:  
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Công tác c  cấu tổ chức, quản lý nội bộ: 

 Xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động đảm bảo phù hợp với Quy định 

 Xây dựng Nội quy Bệnh viện để đạt hiệu quả trong việc quản lý nội bộ.  

 Thành lập thêm các Khoa/Phòng, đảm bảo và cải tiến chất lượng Bệnh viện. 

 Thực hiện cải tiến liên tục chất lượng bệnh viện, thường xuyên tổ chức thực 

hiện, đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn Bệnh viện áp dụng. 

 Xây dựng và áp dụng có hiệu quả Công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý 

của Bệnh viện. 

 Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, xây dựng các giải pháp hướng đến sự hài lòng 

của người bệnh. 

Công tác Tổ chức khám chữa bệnh : 

 Bệnh viện Ung Bướu Tp. Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa hạng I, trực 

thuộc Sở Y tế TP.HCM; được Bộ Y tế phân công là tuyến trung ương về chuyên môn 

kỹ thuật, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho các khoa ung bướu của bệnh viện đa 

khoa và các bệnh viện ung bướu của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

 Bệnh viện đầy đủ các mô thức điều trị hiện đại: Phẫu thuật (phẫu thuật nội soi, vi 

phẫu, tái tạo,…), xạ trị (xạ trị trong, xạ trị gia tốc, xạ trị điều biến liều,…), hóa trị 

(thuốc nhằm trúng đích, liệu pháp miễn dịch,…). 

 Các phương pháp chẩn đoán hiện đại phục vụ cho điều trị: sinh học phân tử, hóa 

mô miễn dịch,… 

 Là cơ sở thực tập cho các sinh viên trường Đại học y Dược, Đại học y Phạm 

Ngọc Thạch. 

Công tác quản lý tài chính: 

 Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phù hợp nhằm sử dụng hợp lý và hiệu quả các 

nguồn lực của Bệnh viện. 

 Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn 

vay, viện trợ tài trợ và các nguổn vốn khác để phục vụ nhiệm vụ khám bệnh, chữa 

bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến. 

 Thực hiện nghiêm túc công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính theo 

đúng các quy định của Nhà nước. 

 Tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặt mục 

tiêu cụ thể trong việc tiết kiệm chi phí, thực hiện đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm 

vào cuối mỗi quý và cuối năm. 

Công tác tổ chức nhân sự: 
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 Cung cấp nguồn nhân lực: Bệnh viện đảm bảo các nguồn lực và bố trí hợp lý 

các nguồn lực để nâng cao hiệu quả và tăng mức độ hài lòng, thỏa mãn của khách 

hàng. 

 Bệnh viện đảm bảo tuyển dụng nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ, đủ 

điều kiện sức khỏe, được đào tạo đúng ngành nghề và đảm bảo yêu cầu công việc của 

Bệnh viện. 

 Bệnh viện đảm bảo người được phân công trách nhiệm có năng lực, được 

giáo dục, đào tạo, kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp. 

 Mọi cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện được đào tạo thích hợp, được cung 

cấp các tài liệu liên quan đến công việc được giao, được đáp ứng một cách thỏa đáng 

nguyện vọng được đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức để phục vụ công việc tốt hơn. 

 

 

4.2 BÊN LIÊN QUAN ĐẾN HTQLCL :  

Bên liên 

quan 
Nhu cầu và mong đợi 

Cách thức đáp ứng 

Khách hàng/ 

Người bệnh  

- Sản phẩm cung cấp tuân thủ đầy đủ 

các quy định của nhà nước, tiêu 

chuẩn/quy chuẩn đã công bố 

- Thời gian đáp ứng nhanh 

- Thái độ phục vụ tốt 

 

- Việc khám chữa bệnh do các BS 

đã có CCHN và có chuyên môn 

về ung thư (CKI, CKII, Thạc sĩ) 

đảm trách 

- Thời gian đăng ký khám bệnh và 

thời gian ngày càng rút ngắn nhờ 

sự hỗ trợ của việc đăng ký qua 

điện thoại, qua trang web, thanh 

toán chi phí khám bệnh bằng thẻ 

giảm thời gian chờ của bệnh nhân 

- Thái độ phục vụ của nhân viên 

được nâng cao do ý thức tự giác 

và thường xuyên được tập huấn 

kỹ năng giao tiếp  

Cơ quan quản 

lý nhà nước  

- Quản lý tốt chất thải rắn và nước 

thải y tế. 

- Môi trường bệnh viện xanh, sạch, 

đẹp. 

- Thực hiện theo quy định của 

pháp luật.  
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Dân cư địa 

bàn gần  Bệnh 

viện  và khu 

vực lân cận 

- Bảo vệ môi trường, không xả thải ra 

môi trường. 

 

 

- Không để xảy ra các dịch bệnh (nếu 

có từ bệnh viện) 

-  Đảm bảo tuân thủ các quy định 

về KSNK. 

- Tất cả các chất thải của Bệnh 

viện đều được thu gom, xử lý 

đúng quy định. 

- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

các ổ dịch. 

Nhà cung 

cấp/thầu phụ 

- Thực hiện đấu thầu mua, sắm 

nguyên nhiên liệu, hóa chất theo đúng 

quy định. 

- Nhập, xuất và kiểm tra việc sử dụng 

vật tư, nhiên nguyên liệu , hóa chất 

theo các quy trình / quy định  BV  ban 

hành.  

- Đảm bảo thời gian thanh toán theo 

hợp đồng. 

 Bệnh viện  chủ động xây dựng kế 

hoạch mua vật tư, nhiên nguyên 

liệu, hóa chất và các hàng hóa, 

dịch vụ. 

- Định kỳ kiểm kê số lượng, chất 

lượng tại các đơn vị quản lý  

- Cân đối thời gian thanh toán cho 

nhà cung cấp 

Liên doanh 

- Nhà đầu tư mong muốn hợp tác với 

bệnh viện nhằm tạo lợi nhuận cho nhà 

đầu tư. 

- Nhà đầu tư đưa các thiết bị và kỹ 

thuật mới vào bệnh viện phục vụ nhu 

cầu điều trị cho bệnh nhân. Đặc biệt 

là các thiết bị và kỹ thuật cần nguồn 

vốn đầu tư cao trong khi bệnh viện 

không có khả năng và kinh phí đầu tư 

từ nhà nước còn hạn chế 

- Phù hợp với lợi ích của bệnh 

nhân, lấy tinh thần phục vụ bệnh 

nhân là chính 

- Đáp ứng phần nào kỳ vọng đem 

lại lợi nhuận cho nhà đầu tư theo 

đúng quy định của Nhà nước 

 

5. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

“Kiểm soát ung thư – Vững tin cuộc sống” 

Nhân viên y t  của Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh, cam k t xây dựng, áp dụng, 

duy trì và cải ti n thường xuyên Hệ thống quản lý chất  ượng theo TCVN ISO 

9001:2015  thông qua:  
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Ti u ch : 

Bệnh viện Thân thiện 

Nhân viên Tận tâm 

Dịch vụ Thuận tiện 

Phư ng ch m: 

Head (trí tuệ) 

Hand (kỹ năng) 

Heart (tận tâm) 

Cam   t: 

Tất cả vì chất lượng phục vụ người bệnh 

Tất cả vì sự phát triển cộng đồng 

Tất cả vì sự phát triển chuyên ngành ung bướu Việt Nam và quốc tế 

1. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực quản lý và tinh thần trách 

nhiệm, kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế. 

2. Thực hành quản lý đơn vị theo quy trình chuẩn, chuyên nghiệp và hiện đại 

3.  Đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế đạt chất lượng. 

Toàn thể nhân viên y tế quyết tâm xây dựng Bệnh viện trở thành đơn vị đạt chuẩn chất lượng 

ngang tầm khu vực và quốc tế. 

 

6. CHỨC N NG NHIỆ  VỤ - TRÁCH NHIỆ  QUYỀN  HẠN 

6.1. Chức năng và nhiệm vụ của các đ n vị trong Bệnh viện  

Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong Bệnh viện  

Chi ti t xem: Quy chế Bênh viện  và Quy định chức năng và nhiệm vụ của các 

đơn vị 

6.2. Trách nhiệm, quyền hạn của các cán bộ chủ chốt trong Bệnh viện  

Trách nhiệm, quyền hạn của các cán bộ chủ chốt trong Bệnh viện. 

Chi ti t xem: Quy chế Bệnh viện và Quy định chức năng và  nhiệm vụ của các 

đơn vị 

7. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN  

7.1 . Phạm vi 
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Hệ thống chất lượng của Bệnh viện UBTP.Hồ Chí Minh được xây dựng phù 

hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Hệ thống này được áp dụng trong các hoạt 

động “Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế khác”  cho các 

đơn vị  thuộc bệnh viện ( giai đoạn 1) như sau:  

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

- Khoa khám bệnh 

- Khoa giải phẫu bệnh 

- Khoa Nội soi -siêu âm 

- Phòng hành chính quản trị  

- Phòng Quản lý chất lượng 

- Phòng chỉ đạo tuyến 

- Phòng điều dưỡng 

- Phòng tài chính kế toán 

- Phòng công nghệ thông tin 

- Phòng điều dưỡng 

- Phòng vật tư thiết bị y tế 

- Khoa xét nghiệm 

- Phòng Tổ chức cán bộ 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp 

 

 

Những nội dung loại trừ không áp dụng trong Hệ thống quản lý chất  ượng 

Do đặc thù của Bệnh viện triển khai áp dụng cho hoạt động khám và 

chữa bệnh là các Dịch vụ kỹ thuật chuyên môn và các phác đồ, hướng dẫn điều 

trị đều đã được phê duyệt và chuyển giao từ cơ quan quản lý là Bộ Y tế và Sở Y 

tế nên không áp dụng điều khoản 8.3 Thiết kế và triển khai. Một số thay đổi nhỏ 

để phù hợp với thực tế công việc tại Bệnh viện sẽ được áp dụng theo điều khoản 

8.1 (thể hiện qua việc điều chỉnh các Quy trình, Quy định). 

Bảng đối chiếu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ thống chất lượng 

của Bệnh viện dưới hình thức cuốn sổ tay chất lượng dẫn chiếu tới các tài liệu 

để cụ thể thực hiện các yêu cầu này. 

7.2 . Tài liệu hệ thống chất  ượng  

Bao gồm:  

- Chính sách chất  ượng và mục tiêu chất  ượng 

- Sổ tay chất  ượng: Đề cập đến Bối cảnh, phạm vi của hệ thống chất lượng, 

chính sách chung đối với các hoạt động chất lượng.  
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- Các qui trình hệ thống, quy trình tác nghiệp: Qui trình, hướng dẫn là các 

tài liệu nêu trình tự, hướng dẫn thực hiện và cách thức kiểm soát các hoạt động 

chất lượng của Bệnh viện. Đối tượng sử dụng các tài liệu này là những cán bộ 

trực tiếp tham gia vào các hoạt động thuộc các khoa, phòng liên quan.  

- Biên bản, hồ s  chất  ượng, tiêu chuẩn, văn bản pháp quy liên quan tới 

chất  ượng, quy định nội bộ: Biên bản, hồ sơ là những bằng chứng ghi nhận 

kết quả thực hiện công việc nêu trong các qui trình và hướng dẫn. 

 

 

8. SƠ ĐỒ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC QUÁ TRÌNH  
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Nhận diện rủi ro; Cải tiến CL     

 

Đánh giá chất lượng nội bộ 

 

Chính sách chất lượng/ Mục tiêu chất lượng 

Qui chế làm việc / Sổ tay chất lượng  

 

Sự lãnh đạo 

 
Khách 

hàng/ 

Người 

bệnh 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Nhà 

cung 

ứng 

 
Khách 

hàng/ 

Người 

bệnh 

 
 
 
 
 

QL và SD mạng lưới CG,BS bên 

ngoài / nhà thầu phụ 
Mua hàng hóa/dịch vụ 

- Quá trình đón tiếp NB và khám chữa bệnh cho người bệnh mới ; cũ 

- Quá trình tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu 

- Quá trình thực hiện tiểu phẫu cho NB ngoại trú 

- Quá trình chuyển BN vào viện, chuyển viện, ra viện 

- Quá trình chăm sóc và điều trị nội trú  

- Quá trình tiếp nhận , xử lý và trả kết quả xét nghiệm XQ, SA, MSCT, 

- Quá trình quản lý hồ sơ bệnh án, bình bệnh án 

- Quá trình hội chẩn chuyên môn 

- Quá trình bình bệnh án, bình chăm sóc 

- …….. 

 

Tiếp nhận 

nhiệm vụ và 

phân công thực 

hiện 

 
 

Dịch vụ, sản 

phẩm 

 

Yêu 

cầu 
 

Quản lý nguồn nhân 

lực, Tri thức, Thông tin 

Quản lý Cơ sở vật chất 

Thỏa 

mãn 

Hài 

lòng 
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9. BẢNG ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG TÀI LIỆU CỦA BỆNH VIỆN VỚI CÁC YÊU 

CẦU ISO 9001:2015  

TT 
Điều 

 hoản 
Nội dung   u cầu Tài  iệu thực hiện 

1.  4.3 
Xác định phạm vi của hệ 

thống quản lý chất lượng 
Sổ tay Hệ thống  

2.  4.4 
Hệ thống quản lý chất 

lượng và các quá trình 
Sổ tay Hệ thống  

3.  5.1  Sự lãnh đạo và cam kết Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

4.  5.2 Chính sách chất lượng Sổ tay Hệ thống  

5.  6.1 
Hành động giải quyết rủi ro 

và cơ hội 

Quy định & Quy trình sự cố (quản lý sai sót chuyên 

môn nguy cơ và sự cố y khoa). 

Quy trình quản lý rủi ro . 

6.  6.2  

Mục tiêu chất lượng và 

hoạch định đạt được mục 

tiêu chất lượng 

-Mục tiêu chất lượng Bệnh viện. 

-Đề án cải tiến chất lượng khoa,phòng. 

7.  6.3 Hoạch định sự thay đổi Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

8.  

7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 

Nhân lực; Cơ sở hạ tầng; 

Môi trường  

- Quy định chức năng nhiệm vụ, vị trí công việc 

-  Quy trình đào tạo 

- Quy định, quy trình tuyển dụng hiện hành 

- Quy trình đánh giá phân loại công,viên chức & 

NLĐ 

-  Quy định kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 

- Quy trình ứng phó sự cố chảy tràn rò rỉ chất thải 

nguy hại 

- Quy trình bảo trì sửa chữa thiết bị  văn phòng; 

Thiết bị y tế  

- Quy trình quản lý xe; cấp phát văn phòng phẩm 

- Hồ sơ ghi chép  theo dõi nhiệt độ, độ ẩm  

- Quy trình xử lý sự cố máy tính 

- Quy trình sao lưu dữ liệu 

9.  7.1.5 
Các nguồn lực theo dõi và 

đo lường 

- Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

- Quy trình khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân 

viên bệnh viện 

- Quy trình kiểm tra giam sát khối điều dưỡng  

- Quy trình quản lý thiết bị y tế, và các yêu cầu 

kiểm tra, kiểm định, kiểm chuẩn và thử nghiệm của 

bệnh viện 
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TT 
Điều 

 hoản 
Nội dung   u cầu Tài  iệu thực hiện 

10.  7.1.6  Tri thức của tổ chức  

- Quy trình đăng ký, nghiệm thu đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở 

- Quy trình triển khai kỹ thuật mới 

- Quy trình đào tạo  

- Quy trình đào tạo chuyển giao kỹ thuật tuyến dưới 

- Quy trình thực hiện công tác ghi nhận ung thư 

- Quy trình tổ chức họp, hội nghị chuyên môn kỹ 

thuật 

- Quy trình bình bệnh án; Bình phiếu chăm sóc; 

Hội chẩn chuyên môn 

- Quy trình sao lưu dữ liệu 

11.  7.2 Năng lực  

- Quy định chức năng nhiệm vụ và phân công công 

việc  

- Quy trình đào tạo; Quy trình tuyển dụng, xác 

minh văn bằng chứng chỉ. 

- Quy định tuyển dụng hiện hành 

12.  7.3 Nhận thức  Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

13.  7.4 Trao đổi thông tin  

Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Quy trình họp hội đồng người bệnh 

Quy trình đăng ký lịch họp 

Quy định họp giao ban và hồ sơ họp giao ban 

14.  7.5 Thông tin dạng văn bản  
Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ, đánh giá nội bộ 

Các quy trình tác nghiệp 

15.  8.1 
Hoạch định và kiểm soát 

điều hành 

Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

16.  8.2.1 
Trao đổi thông tin với 

khách hàng  

- Các Quy trình đón tiếp, khám bệnh , chăm sóc, 

chuyển viện liên quan  

- Quy trình khảo sát sự hài lòng khách hàng, nhân 

viên y tế 

- Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Quy trình họp hội đồng người bệnh 

17.  
8.2.2 

8.2.3 

Xác định, xem xét, thay đổi  

các yêu cầu liên quan đến 

sản phẩm dịch vụ  

Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
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TT 
Điều 

 hoản 
Nội dung   u cầu Tài  iệu thực hiện 

8.2.4 

18.  8.4 

Kiểm soát quá trình, sản 

phẩm, dịch vụ được cung 

cấp từ bên ngoài 

- Các quy định về quản lý đấu thầu, hợp đồng hiện 

hành  

- Quy trình quản lý vật tư tiêu hao 

- Quy trình thực hiện cho mượn, đặt máy 

- Quy trình bảo dưỡng sửa chữa thiết bị y tế 

- Quy trình Tiếp nhận đóng góp từ thiện vào Qũy 

Hỗ trợ bệnh nhân Ngày mai tươi sáng - Chi nhánh 

TP.HCM 

- Quy trình Tiếp nhận từ thiện đóng góp bằng nhu 

yếu phẩm 

- Quy trình Hỗ trợ trao tặng từ thiện trực tiếp bằng 

hiện vật/hiện kim             

- Quy trình Hỗ trợ tặng từ thiện trực tiếp qua hình 

thức đóng tạm ứng      

- Quy trình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài       

19.  8.5.1 

 

 

 

 

 

 

Kiểm soát sản xuất và cung 

cấp dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy  trình đón tiếp và trả kết quả X quang, CT, 

MSCT tại khoa chẩn đoán hình ảnh 

- Quy trình khám bệnh điều trị người bệnh cũ tại 

khoa khám bệnh và đơn vị cấp cứu 

- Quy trình thực hiện tiểu phẫu cho người bệnh 

ngoại trú 

- Quy trình tiếp nhận trả kết quả nội soi siêu âm 

- Quy  trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả xét 

nghiệm thường; cấp cứu tại khoa XN 

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải phẫu bệnh 

- Quy trình nội, ngoại kiểm, gửi mẫu GPB 

- Quy trình Chăm sóc khách hàng nội trú                                                   

- Quy trình Chăm sóc khách hàng ngoại trú   

- Quy trình chuyển dữ liệu lên cổng giám định 

BHYT 

- Quy trình tạm ứng và thu viện phí                                                 

- Quy trình quản lý công tác trực bệnh viện 
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TT 
Điều 

 hoản 
Nội dung   u cầu Tài  iệu thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm soát sản xuất và cung 

cấp dịch vụ 

- Quy trình cập nhật, giám định bảo hiểm y tế 

- Quy trình quản lý hồ sơ bệnh án (tiêp nhận, lưu 

trữ, sao y, mượn HSBA) 

- Quy trình bình bệnh án, kiểm thảo tử vong 

- Quy trình hội chẩn chuyên môn 

- Quy trình đón tiếp, điều trị NB vào khoa nội trú 

- Quy trình  ra viện 

- Quy trình báo động đỏ 

- Quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ 

- Quy trình chuẩn bị bệnh nhân hóa xạ 

- Quy trình bình phiếu chăm sóc 

- Quy trình họp hội đồng người bệnh 

- Quy trình kiểm tra giám sát khối Điều dưỡng 

- Quy định công tác Điều dưỡng 

- Quy trình Giải quyết bệnh nhân tử vong tại viện 

- Quy trình Quản lý đồ vải tập trung 

- Quy trình thực hiện công tác ghi nhận ung thư 

- Các Quy định đảm bảo an toàn người bệnh hiện 

hành 

- Các quy trình kỹ thuật  liên quan 

20.  8.5.2 
Nhận biết và xác định 

nguồn gốc 
Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

21.  8.5.3 

Tài sản của khách hàng 

hoặc nhà cung cấp bên 

ngoài 

Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

22.  8.5.4 Bảo toàn Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

23.  8.5.5 
Các hoạt động sau giao 

hàng 
Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

24.  8.5.6 Kiểm soát các thay đổi Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

25.  8.6 
Chuyển giao sản phẩm và 

dịch vụ 

Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Quy trình ra viện 

26.  8.7 
Kiểm soát đầu ra không phù 

hợp 
Quy trình cải tiến HTQLCL 
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TT 
Điều 

 hoản 
Nội dung   u cầu Tài  iệu thực hiện 

27.  9.1 
Theo dõi, đo lường, phân 

tích, đánh giá 

- Theo quy định của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

- Quy trình khảo sát sự hài lòng khách hàng, nhân 

viên bệnh viện 

- Quy trình kiểm tra giám sát khối Điều dưỡng 

28.  9.2 Đánh giá nội bộ Quy trình đánh giá nội bộ 

29.  9.3 Xem xét lãnh đạo Quy trình xem xét lãnh đạo 

30.  10 Cải tiến Quy trình cải tiến HTQLCL 

 

 

 


