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Lời cảm ơn 

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2012 (JAHR 2012) là báo cáo thứ sáu do Bộ Y 
tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng 
năm. Báo cáo JAHR 2012 đã cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng, cập nhật 
thực trạng hệ thống y tế và việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm ngành 
y tế 2011–2015, đồng thời phân tích chuyên đề về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.  

Quá trình thực hiện báo cáo JAHR 2012 đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các bên 
liên quan. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp và tư vấn quý báu của các Vụ, 
Cục, Viện, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, của một số bộ, ngành, địa phương, của các 
nhà tài trợ và các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình xây dựng Báo cáo này.  

Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nhóm đối tác y tế, và đồng 
thời cảm ơn sự hỗ trợ về tài chính của WHO, tổ chức Atlantic Philanthropies, và Quỹ 
Rockefeller. 

Chúng tôi cảm ơn các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước đã trực tiếp tham gia 
phân tích các thông tin có sẵn, thu thập và xử lý ý kiến của các bên liên quan để biên soạn các 
chương của báo cáo; cảm ơn Nhóm điều phối của JAHR do TS. Nguyễn Hoàng Long, Phó 
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chỉ đạo, cùng các điều phối viên gồm PGS. TS. Phạm 
Trọng Thanh, ThS. Sarah Bales, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Chúc và ThS. Dương Thu Hằng, 
đã tích cực tham gia việc tổ chức quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo này.  

 

Ban biên tập 
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Giới thiệu 

Mục đích của báo cáo JAHR  

Theo sự thỏa thuận của Bộ Y tế và “Nhóm đối tác y tế” (Health Partnership Group - 
HPG) từ năm 2007, Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế (Joint Annual Health Review – 
JAHR) được xây dựng hằng năm với mục đích hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của 
Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối 
thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài.  

Để thực hiện mục đích đó, JAHR có nhiệm vụ: (i) cập nhật thực trạng ngành y tế, 
trong đó có đánh giá tiến độ đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển 
liên quan đến sức khỏe của Việt Nam; (ii) cập nhật thực trạng các cấu phần của hệ thống y tế, 
tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và các khuyến nghị của JAHR những năm trước; 
(iii) phân tích sâu một số chuyên đề lựa chọn cho từng năm, để xác định các vấn đề ưu tiên và 
khuyến nghị giải pháp. 

Thực tế cho thấy, các báo cáo JAHR đã có đóng góp tích cực trong việc theo dõi, 
đánh giá quá trình thực hiện các chính sách y tế và kế hoạch hằng năm của ngành y tế; xác 
định các vấn đề ưu tiên của hệ thống y tế và khuyến nghị việc bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, 
chính sách và các giải pháp tương ứng.  

Báo cáo JAHR 2012 được xây dựng nhằm thực hiện các mục đích, nhiệm vụ nêu trên, 
cụ thể là hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch y tế năm 2013, thúc đẩy việc triển khai thực hiện 
kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 2011–2015, đồng thời khuyến nghị giải pháp cho một số 
vấn đề ưu tiên trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Các báo cáo JAHR có thể được tải về từ trang web http://jahr.org.vn  . 

Nội dung và cấu trúc của báo cáo JAHR 

JAHR 2007 là báo cáo đầu tiên, đã đề cập tương đối toàn diện các lĩnh vực chủ yếu 
của hệ thống y tế Việt Nam. JAHR 2008 và 2009 phân tích các chuyên đề về Tài chính y tế và 
Nhân lực y tế – những cấu phần quan trọng của hệ thống y tế. JAHR 2010, được xây dựng 
với mục đích hỗ trợ cho việc xây dựng Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011–2015, dựa trên đánh 
giá thực trạng của cả 6 cấu phần của hệ thống y tế. JAHR 2011 đã cập nhật tình hình thực 
hiện nhiệm vụ đề ra, các chính sách mới, bao gồm các định hướng về y tế được xác định tại 
Đại hội Đảng lần thứ XI, và phân tích sâu một số vấn đề được lựa chọn về tài chính y tế và 
quản trị hệ thống y tế. 

Từ thực tiễn xây dựng các báo cáo JAHR, đến nay đã bước đầu hình thành sơ đồ cấu 
trúc của các báo cáo JAHR trong một chu kỳ 5 năm như sau: 

 Tất cả các năm, JAHR cần cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng; cập 
nhật những chính sách mới và đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo 6 
cấu phần của hệ thống y tế, nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch của ngành và 
bảo đảm trách nhiệm giải trình.  

 Năm năm 1 lần, trước thềm kế hoạch 5 năm (ví dụ năm 2010), JAHR đặt mục tiêu ưu 
tiên hỗ trợ quá trình xây dựng kế hoạch 5 năm của ngành y tế.  
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 Năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm của ngành y tế (ví dụ năm 2011), JAHR cập nhật 
những định hướng mới của Đại hội Đảng toàn quốc (định kỳ 5 năm 1 lần), và Kế 
hoạch 5 năm phát triển kinh tế-xã hội; phân tích sâu một số chuyên đề và đề xuất các 
giải pháp tương ứng.  

 Ba năm tiếp theo (ví dụ năm 2012, 2013, 2014), JAHR hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch 
hằng năm, đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu của kế hoạch, khuyến nghị giải pháp 
để khắc phục khó khăn và phân tích sâu một số chuyên đề và đề xuất các giải pháp 
tương ứng.  

Báo cáo JAHR 2012, được xây dựng vào năm thứ hai của Kế hoạch 5 năm, với tiêu 
đề “Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh”, có các nội dung chính sau: 

Phần I: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế, bao gồm: Chương 1 - cập nhật tình trạng 
sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng, trong đó phân tích sâu sự chênh lệch sức khỏe giữa các 
vùng và xu hướng gia tăng các bệnh không lây nhiễm; Chương 2 – cập nhật các nhiệm vụ 
được Chính phủ và Quốc hội giao, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra theo 6 hợp 
phần của hệ thống y tế và tóm tắt khuyến nghị các giải pháp cần đưa vào kế hoạch năm 2013; 
Phụ lục - bổ sung, cập nhật các chỉ số theo dõi, đánh giá của JAHR và lồng ghép các vấn đề 
được phát hiện trong mục liên quan ở Phần I của báo cáo.  

Phần II: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có nhiệm vụ xác định 
các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị các giải pháp cho một số vấn đề được lựa chọn về chất 
lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Cụ thể gồm: 

 Tổng quan các khái niệm và cách tiếp cận; kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất 
lượng; khái quát chất lượng dịch vụ KCB ở Việt Nam.  

 Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ, gồm khung pháp lý và công tác quản lý/điều tiết 
đối với các yếu tố đầu vào chủ yếu của chất lượng dịch vụ y tế, gồm: (i) người hành 
nghề; (ii) cơ sở cung ứng dịch vụ; (iii) dược, TTB, cơ sở hạ tầng. 

 Quản lý chất lượng tại cơ sở.  

 Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ.  

 Vai trò của cộng đồng và người bệnh trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ.  

Phần III, gồm chương Kết luận và khuyến nghị.  

Phụ lục cập nhật các chỉ số theo dõi, đánh giá về những mục tiêu chính của hệ thống y 
tế do JAHR lựa chọn.  

Phương pháp  

1. Phương pháp tiếp cận chung của quá trình xây dựng báo cáo JAHR 2012 thể hiện 
ở một số yêu cầu chung, bao gồm:  

 Quá trình phân tích, đánh giá và khuyến nghị các giải pháp cần phải căn cứ vào bối 
cảnh kinh tế-xã hội và đặc điểm hệ thống y tế Việt Nam, phản ánh đúng thực trạng, 
những tiến bộ, kết quả, đồng thời nhận biết rõ về các vấn đề cần giải quyết.  

 Vận dụng khung lý thuyết của Tổ chức Y tế Thế giới về hệ thống y tế với 6 hợp phần 
trong cập nhật thực trạng hệ thống y tế, đồng thời tính đến sự tương tác của cả 6 cấu 
phần của hệ thống y tế trong khi phân tích một cấu phần nào đó.  
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 Dựa vào khung phân tích phù hợp, cụ thể là dựa vào các chính sách quốc gia và các 
văn bản pháp quy, các tiêu chí và mục tiêu cần đạt được, các khuyến nghị đã đề xuất, 
để đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. 

2. Các phương pháp cụ thể được sử dụng để xây dựng báo cáo là (i) Tổng hợp các 
tài liệu có sẵn, gồm các văn bản chính sách, pháp luật và các tài liệu nghiên cứu, khảo 
sát…và (ii) Thu thập ý kiến của các bên liên quan, nhất là của cán bộ quản lý, chuyên gia 
ngành y tế và các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia quốc tế.  

Tổng hợp và xử lý các tài liệu sẵn có, gồm các văn bản pháp quy (của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ); các công trình nghiên cứu, khảo sát; các báo cáo của các 
bộ, ngành; báo cáo tổng kết chuyên ngành; tài liệu của các tổ chức quốc tế và của nước ngoài.  

Thu thập và xử lý các ý kiến của các bên liên quan thông qua các bước sau:  

 Tổ chức các buổi thảo luận bàn tròn xin ý kiến các chuyên gia. 

 Trình bày và nêu vấn đề thảo luận tại các hội thảo Nhóm đối tác y tế (HPG). Tổ chức 
thảo luận nhóm theo chuyên đề, sau đó thảo luận chung tại hội trường. 

 Đăng các dự thảo chương trên website của JAHR (www.JAHR.org.vn) để lấy ý kiến 
rộng rãi các đối tác phát triển và các bên liên quan. 

 Gửi các dự thảo chương để lấy ý kiến của các cục, vụ và đơn vị của Bộ Y tế và một số 
bộ, ngành có liên quan.  

 Mỗi chương mời 1–2 cán bộ quản lý hoặc chuyên gia liên quan để tư vấn, góp ý trong 
quá trình dự thảo các chương và thẩm định dự thảo cuối cùng. 

3. Việc phân tích, xác định các vấn đề chính, các ưu tiên và giải pháp được tiến 
hành dựa trên một số quan niệm đã thống nhất như sau. 

Các vấn đề bất cập (khó khăn, hạn chế, thách thức) là những vấn đề chưa phù hợp, 
hoặc còn yếu kém, do các nguyên nhân khác nhau, như sự bất cập về chính sách, cơ chế, 
nguồn lực, quản lý, kỹ thuật, và hợp tác quốc tế, v.v… Căn cứ để đánh giá những vấn đề bất 
cập là các mục tiêu đã đề ra, cũng như so với các tiêu chí công bằng, hiệu quả, phát triển, chất 
lượng... 

Các vấn đề ưu tiên được xác định trên cơ sở phân tích, tổng hợp các vấn đề bất cập. 
Đó là những vấn đề (i) bức xúc nhất, (ii) có ý nghĩa cơ bản/then chốt để giải quyết nhiều vấn 
đề khác, (iii) có tính khả thi trong thời gian tới. Các vấn để ưu tiên được xác định theo nhóm 
vấn đề, bao gồm vấn đề chính và các vấn đề cụ thể. Dựa vào các vấn đề cụ thể để xác định 
các nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất giải pháp. 

Khuyến nghị các giải pháp tương ứng với từng vấn đề ưu tiên, trong đó có các giải 
pháp liên quan đến chính sách, nguồn lực, quản lý, cũng như các giải pháp kỹ thuật và hợp 
tác quốc tế, giải pháp ngắn hạn cho kế hoạch của năm tới và giải pháp dài hạn.  

4. Các chỉ số theo dõi, đánh giá  

Báo cáo JAHR 2012 tiếp tục hoàn thiện các chỉ số theo dõi, đánh giá, nhằm phản ánh 
được xu hướng diễn biến và kết quả của quá trình thực hiện các mục tiêu chủ yếu của hệ 
thống y tế, gồm các chỉ số phản ánh cả 3 nhóm: đầu vào, quá trình hoạt động và đầu ra.  

Việc bổ sung và hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá tập trung vào việc xây dựng 
nhóm các chỉ số chính cho hoạt động theo dõi đánh giá, tác động của chính sách tài chính y tế 
và các chỉ tiêu thuộc chương trình Mục tiêu y tế quốc gia. Nhiều chỉ số được chia theo vùng 
địa lý hoặc giới tính hay nhóm thu nhập để xem xét khía cạnh công bằng và khác biệt giữa 
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các vùng. Ngoài ra, các chỉ tiêu về phòng chống các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tăng 
huyết áp, đái tháo đường cũng được bổ sung trong Báo cáo năm 2012.  

Tổ chức thực hiện 

Cũng như các năm trước, báo cáo JAHR 2012 được xây dựng với sự phối hợp chỉ đạo 
của Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế. Cơ cấu tổ chức để điều hành quá trình xây dựng báo cáo 
gồm có: 

Ban Biên tập do PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, trực tiếp chỉ đạo 
việc xây dựng và biên tập Báo cáo JAHR 2012. 

Nhóm điều phối, gồm đại diện Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch - Tài chính), một điều phối viên 
quốc tế, một điều phối viên trong nước và một số cán bộ hỗ trợ, có nhiệm vụ giải quyết 
những vấn đề hằng ngày về quản lý và hành chính, tổ chức hội thảo, tổng hợp các ý kiến 
đóng góp, bảo đảm cho quá trình viết báo cáo có sự tham gia của nhiều bên; biên tập, chỉnh 
sửa, hoàn thiện báo cáo. 

Chuyên gia tư vấn, gồm chuyên gia trong nước và quốc tế có kiến thức, kinh nghiệm 
liên quan đến các cấu phần của hệ thống y tế, có nhiệm vụ dự thảo các chương của báo cáo, 
thu thập ý kiến của các bên liên quan và hoàn thiện các chương phù hợp với các góp ý và 
nhận xét chung. 
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PHẦN I: CẬP NHẬT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG Y TẾ
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Chương 1: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng 
đến sức khỏe 

Chương này sẽ cập nhật những thay đổi chủ yếu về tình trạng sức khỏe và các yếu tố 
ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân những năm gần đây thông qua đánh giá diễn biến của các 
chỉ số sức khỏe, bao gồm các chỉ số liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và 
các chỉ số sức khỏe cơ bản được đề ra trong Kế hoạch 5 năm của ngành y tế, tình hình bệnh 
tật và tử vong, các yếu tố kinh tế - xã hội, môi trường và hành vi, lối sống có ảnh hưởng đến 
sức khỏe. Phần khuyến nghị của chương sẽ tập trung đề xuất các định hướng và giải pháp 
phòng chống các bệnh không lây nhiễm, cải thiện sức khỏe nhân dân ở các vùng khó khăn, 
đối phó với mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh mới nổi.  

I. Tình trạng sức khỏe 

1. Tình hình thực hiện các chỉ số cơ bản về sức khỏe nhân dân  

Năm 2011, ngành y tế tiếp tục đạt các chỉ tiêu về y tế do Quốc hội và Chính phủ giao. 
Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe nhân dân được đề ra trong Kế hoạch 5 năm của 
ngành y tế đều được cải thiện (Bảng 1).  

Bảng 1: Các chỉ số cơ bản về sức khỏe trong Kế hoạch 5 năm ngành y tế 2010~2015 

STT Chỉ số Năm 
2010 

Năm 
2011 

Mục tiêu 
2015 

1. Tuổi thọ trung bình (tuổi) 72,9 73,0 74,0 

2. Tỷ số tử vong mẹ (trên 100 000 trẻ đẻ ra sống) 68 67 58,3 

3. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (trên1000 trẻ đẻ ra 
sống) 

15,8 15,5 14,8 

4. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (trên 1000 trẻ đẻ ra 
sống) 

23.8 23,3 19,3 

5. Quy mô dân số (triệu người) 86,93 87,84 <93* 

6. Mức giảm tỷ lệ sinh (‰)  0,50 0,50 0,10* 

7. Tốc độ tăng dân số (%) 1,05 1,04 0,93 

8. Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái) 111,2 111,9 <113 

9. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (nhẹ cân) (%) 18,0 16,8 15,0 

10. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%) <0,3 <0,3 <0,3 

Chú thích: Các mục tiêu từ Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011–2015, 
trong đó bao gồm MDGs. Các mục tiêu có dấu (*) là mục tiêu hiệu chỉnh trong CTMTQG DS-KHHGĐ 2012–
2015. 

Nguồn: Chỉ số 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – Tổng cục Thống kê. Điều tra Biến động DS-KHHGĐ 01/04/2011 [1]. Chỉ số 2, 
9, 10 - Bộ Y tế. Báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2011 [2].  

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tiếp tục tăng nhẹ, năm 2010 đạt 72,9 tuổi, 
năm 2011 ước tính là 73,0 tuổi (nam 70,4 tuổi; nữ 75,8 tuổi), cần nỗ lực trong thời gian tới để 
đạt mục tiêu của Kế hoạch 5 năm là 74,0 tuổi. Cần giảm mạnh chênh lệch lớn giữa các vùng. 
Năm 2011 trong khi Đông Nam Bộ có tuổi thọ 75,6 tuổi, Tây Nguyên chỉ đạt 70,0 tuổi. Tuổi 
thọ trung bình của phụ nữ cao hơn của nam giới từ 5 đến 5,8 tuổi tùy theo vùng [1]. 

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) có xu hướng giảm dần theo thời gian 
(Hình 1). Trên toàn quốc, tỷ suất này giảm từ 15,8/1000 (năm 2010) xuống còn 15,5/1000 trẻ 
đẻ ra sống (năm 2011). Ở khu vực thành thị, IMR giảm từ 9,2 (năm 2010) xuống 8,5/1000 trẻ 
đẻ ra sống (năm 2011), Tuy nhiên, IMR ở vùng nông thôn không thay đổi nhiều: 18.2/1000 
(năm 2010) và 18,1/1000 (năm 2011). Mức độ chênh lệch giữa thành thị và nông thôn vẫn 
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còn cao và có xu hướng tăng, từ 1,98 lần (năm 2010) lên 2,13 lần (năm 2011). Sự khác biệt 
trong chỉ số này giữa vùng cao nhất (Tây Nguyên) và vùng thấp nhất (Đông Nam Bộ) là 2,7 
lần vào năm 2009, nhưng đến năm 2011 vẫn còn chênh 2,6 lần.  Tử vong sơ sinh (trong vòng 
28 ngày từ khi sinh ra) vẫn còn là vấn đề nghiêm trọng, chiếm tới 60% các ca tử vong ở trẻ 
dưới 1 tuổi và 40% các ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi [3]. 

Hình 1: Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, 2006–2011  

 

Nguồn: Điều tra biến động DS-KHHGĐ [1]. 

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (U5MR): Mức độ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi của 
cả nước đã giảm đáng kể (năm 1999 là 58 giảm xuống còn 23,3/ 1000 trẻ đẻ ra sống năm 
2011) (Hình 2). Tuy nhiên, nếu so sánh với Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp 
quốc là giảm 2/3 tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi trong giai đoạn 1990–2015, tức là giảm 
xuống khoảng 19,3 thì Việt Nam cần nỗ lực rất lớn để đạt được mục tiêu này. Một vấn đề 
khác là còn có sự khác biệt khá lớn giữa các vùng, miền. Tây Nguyên và Trung du và miền 
núi phía Bắc, là hai vùng có điều kiện khó khăn nhất, có tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 
cao nhất là 37,0‰ và 34,9‰, vùng thấp nhất là Đông Nam bộ có tỷ lệ là 13,9‰, chênh lệch 
tương ứng lên tới 2,7 và 2,5 lần [1]. 

Hình 2: Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi theo vùng kinh tế-xã hội năm 2011 

 
Nguồn: Điều tra biến động DS-KHHGĐ 1/4/2011  [1] 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ đã được cải thiện sau 10 
năm (từ 2001–2011) (Hình 3). Tốc độ giảm trung bình trong 10 năm qua của tỷ lệ suy dinh 
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dưỡng nhẹ cân (cân nặng/tuổi) là 1,26%/năm; của tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi (chiều 
cao/tuổi) là 1,4%/năm. Năm 2011, có 18/63 tỉnh, thành có mức suy dinh dưỡng trẻ em trên 
20% (xếp ở mức cao theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Suy dinh dưỡng thể 
thấp còi, có thể để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe thể chất của trẻ và liên quan chặt chẽ đến 
tỷ suất tử vong ở trẻ, vẫn đang là vấn đề lớn cần được giải quyết. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
thể thấp còi năm 2011 toàn quốc là 27,5%, trong đó theo phân loại của WHO có đến 22 tỉnh 
tỷ lệ trên 30% (mức cao), 1 tỉnh trên 40% (mức rất cao). Đáng chú ý là tỷ lệ suy dinh dưỡng 
thể thấp còi ở ba vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ và 
Duyên hải miền Trung vẫn trên 30% (Hình 4). Chênh lệch trong tỷ lệ thấp còi giữa vùng cao 
nhất và thấp nhất là 1,5 lần (tăng so với năm 2009) và giữa tỉnh cao nhất và thấp nhất là 5,4 
lần (giảm so với năm 2009).  

Hình 3: Tỷ lệ suy dinh dưỡng các thể giai đoạn 2001~2011 

 
Chú thích: SDD=suy dinh dưỡng 

Nguồn: Viện Dinh Dưỡng [4]  

Hình 4: Tỷ lệ sinh dưỡng thể thấp còi năm 2011 

 
Chú thích: Tỷ lệ suy dinh dưỡng theo vùng đã gia quyền theo dân số dưới 5 tuổi ở các tỉnh trong vùng theo cách 
phân vùng hiện nay của Tổng cục Thống kê. 

Nguồn: Viện Dinh Dưỡng [4].  

Tỷ số tử vong mẹ (MMR): Tỷ số này giảm đáng kể trong vòng hai thập kỷ qua, từ 
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(năm 2011). Kết quả này là nhờ có những nỗ lực lớn trong việc triển khai nhiều chương trình, 
chính sách và luật pháp về sức khoẻ sinh sản trong toàn quốc. Tuy nhiên, tỷ số tử vong mẹ 
giảm chậm trong những năm gần đây. Để đạt được Mục tiêu Thiên niên kỷ là giảm 3/4 tỷ số 
tử vong mẹ (tương đương mức 58,3/100 000 trẻ đẻ ra sống) cần phải có rất nhiều nỗ lực. Mặt 
khác, cần có nhiều giải pháp tích cực hơn nữa để hạn chế sự khác biệt lớn về tỷ số tử vong 
mẹ giữa các vùng miền. 

Bảng 2: Tiến độ thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) của Việt Nam, 
1990~2011 

Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ 

Chỉ số 1990 2000 2006 2011 Tình hình thực 
hiện 

MDG4: Giảm 2/3 tỷ 
suất tử vong ở trẻ 
dưới 5 tuổi từ năm 
1990 đến năm 2015 

Tỷ suất tử vong ở trẻ 
dưới 5 tuổi (trên 
1000 trẻ đẻ ra sống) 

58,1 42,0 26,0 23,3 

Từ 1990 đến 2011 
giảm hơn một nửa, 
còn 23.3. Cần nỗ 
lực lớn để giảm 
xuống còn 19,3 vào 
năm 2015. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
trẻ em thể nhẹ cân 
(cân nặng theo tuổi) 

45% 33,8% 23,4% 16,8% 

Giảm hơn một nửa 
so với năm 1990. 

Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
trẻ em thể thấp còi 
(chiều cao theo tuổi) 

63% 
(1992-

93) 
36,5% 35,2% 27,5% 

Giảm hơn một nửa 
so với năm 1992. 

MDG5: Giảm 3/4 tỷ 
số tử vong mẹ 
trong giai đoạn 
1990 đến 2015.  

 

Tỷ số tử vong mẹ 
trên 100 000 trẻ đẻ 
ra sống.  

200 (số 
liệu định 

kỳ) 

233 (LHQ 
tại VN) 

249 
(UNICEF/

BYT) 

95 75,1 67 

Giảm khoảng 2/3 tỷ 
số tử vong mẹ. 
Cần nhiều nỗ lực 
để giảm tỷ số tử 
vong mẹ xuống còn 
58,3 ca trên 
100 000 trẻ đẻ ra 
sống.  

MDG6: Ngăn chặn 
HIV/AIDS, sốt rét 
và các bệnh dịch 
khác  

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV 
(% người lớn từ 15–
49 tuổi) 

0,004 
(1991) 0,27 0,53 0,45 

Tỷ lệ hiện nhiễm 
HIV bắt đầu có xu 
hướng giảm.  

Tỷ lệ mắc sốt rét 
(trên 100 000 dân) 

1650 
(1991) 

380 108,9 55 
Đạt được mục tiêu 
về phòng, chống 
sốt rét. 

Tỷ lệ mới mắc bệnh 
lao (trên 100 000 
dân) 

.. 374 283 225 
Khả năng đạt mục 
tiêu phòng, chống 
lao vào năm 2015. 

MDG7: Đảm bảo 
bền vững môi 
trường, trong đó có 
mục tiêu giảm 50% 
số người không có 
khả năng tiếp cận 
bền vững nguồn 
nước uống an toàn 
và vệ sinh cơ bản  

Tỷ lệ người có khả 
năng tiếp cận bền 
vững nguồn nước 
uống an toàn 

30% 
78.1% 
(1999) 

 
86,7% 
(2009) 

Đạt mục tiêu. 

Tỷ lệ người ở nông 
thôn có khả năng tiếp 
cận hố xí hợp vệ sinh 

 

16,4% 
(1999) 

 
54% 

(2009) 

Tỷ lệ tăng nhanh 
nhưng chỉ vượt 
một nửa số dân.  

 
Những số liệu trong Bảng 2 cho thấy tiến bộ của Việt Nam trong thực hiện các Mục 

tiêu Phát triển Thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc đề ra. Trong đó có các mục tiêu liên quan 
đến lĩnh vực y tế, như: (i) giảm tỷ suất tử vong ở trẻ em (Mục tiêu 4); (ii) cải thiện sức khỏe 
bà mẹ (Mục tiêu 5); (iii) phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác (Mục tiêu 6); 
iv) bảo đảm tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường (Mục tiêu 7). Tháng 11/2012 Bộ Y tế đã 
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cùng với các đối tác phát triển tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.  

Tóm lại, những kết quả và tiềm năng đạt mục tiêu Thiên niên kỷ thể hiện rõ đối với 
một số mục tiêu. Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 16 xuống còn 15,5 trường hợp 
trên 1000 trẻ đẻ sống. Nếu tiến độ giảm tử vong trẻ dưới 1 tuổi được duy trì như hiện nay thì 
có khả năng đạt mục tiêu. Ngoài ra, một số mục tiêu quan trọng của ngành y tế Việt Nam 
cũng có khả năng đạt được trước hoặc đúng vào năm 2015. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được 
tiêm chủng đầy đủ đạt trên 94% trong cả giai đoạn 2009–2011. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 
suy dinh dưỡng giảm đều qua các năm, tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi giảm từ 
18,9% xuống 16,8% (vượt mục tiêu); tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi cũng giảm đáng kể từ 
31,9% xuống 27,5%. Chỉ số đầu ra liên quan tới dân số như quy mô dân số và mức giảm tỷ lệ 
sinh đều đạt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm. 

Tuy nhiên, còn một số mục tiêu cần nỗ lực mới đạt được. Trong các mục tiêu Thiên 
niên kỷ Việt Nam đã cam kết, có khả năng không đạt mục tiêu về tỷ suất chết trẻ em dưới 5 
tuổi, tỷ số tử vong mẹ và tỷ lệ người tiếp cận hố xí hợp vệ sinh. Dù tỷ suất tử vong trẻ em 
dưới 1 tuổi đang có xu hướng đạt mục tiêu vào năm 2015, nhưng tỷ suất tử vong trẻ em dưới 
5 tuổi giảm chậm so với mục tiêu đề ra. Từ năm 2009 đến 2011, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 
tuổi bình quân một năm chỉ giảm 0,4 trên 1000 trẻ đẻ ra sống. Với mục tiêu năm 2015 là 19,3 
nên phải giảm 1 trẻ tử vong trên 1000 trẻ sinh ra mỗi năm mới đạt mục tiêu. Từ năm 2009 
đến 2011, tỷ số tử vong mẹ chỉ giảm từ 69 xuống còn 67 trên 100 000 trẻ đẻ sống. Muốn đạt 
mục tiêu 58,3 thì phải giảm 2,2 ca chết trên 100 000 trẻ đẻ ra sống mỗi năm, tiến độ cao hơn 
gấp đôi so với tiến độ bình quân của 2 năm gần đây.  

Các mục tiêu kế hoạch 5 năm của ngành y tế cũng có một số mục tiêu khó đạt. Ví dụ, 
tuổi thọ trung bình chỉ tăng 0,1 tuổi mỗi năm từ 72,8 tuổi năm 2009 lên 73,0 tuổi vào năm 
2011. Mục tiêu năm 2015 là 74 tuổi nên phải tăng 0,25 tuổi một năm mới đạt được mục tiêu. 
Tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục tăng từ 111 con trai trên 100 con gái năm 2009 lên 111,9 năm 
2011. Nếu tỷ số này tiếp tục tăng sẽ khó duy trì dưới 113 năm 2015. Tốc độ tăng dân số mặc 
dù có giảm qua các năm từ 1,06 xuống 1,04, nhưng vẫn còn cao hơn so với Kế hoạch đề ra và 
với đà tăng dân số liên quan đến tỷ lệ dân số trong độ tuổi sinh đẻ tăng lên. 

2 Tình hình bệnh tật và tử vong 

2.1 Mô hình bệnh tật và tử vong  

Có sự thay đổi rõ rệt về mô hình bệnh từ năm 1986 đến năm 2010 (Hình 5). Theo số 
liệu về cơ cấu số lượt KCB tại cơ sở y tế nhà nước trong Niên giám thống kê năm 2010, xu 
hướng tỷ trọng các bệnh không lây nhiễm gia tăng liên tục ở mức cao. Nếu tỷ trọng này năm 
1986 chỉ là 39% thì năm 1996 tăng lên 50%, năm 2006 là 62% và chỉ sau 5 năm, đến năm 
2010, tỷ trọng này đã tăng thêm 10 điểm phần trăm, lên mức 72%. Ngược lại với xu hướng 
này là sự giảm đi nhanh chóng của tỷ trọng số lượt KCB đối với người mắc bệnh truyền 
nhiễm. Tỷ trọng số lượt KCB liên quan đến tai nạn, chấn thương, ngộ độc có xu hướng chững 
lại. Như vậy, gánh nặng bệnh tật chuyển dịch mạnh sang các bệnh không lây nhiễm. 
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Hình 5: Xu hướng cơ cấu số lượt khám chữa bệnh theo nhóm bệnh, 1986~2010 

  
Nguồn: Bộ Y tế, Niên giám thống kê y tế 2010 [5]. 

Đối với mô hình tử vong theo số liệu bệnh viện, cũng có những thay đổi nhanh chóng. 
Tỷ trọng tử vong trong bệnh viện do bệnh không lây nhiễm tăng lên đáng kể trong giai đoạn 
1986–2006 (Hình 6). Tỷ trọng tử vong do bệnh truyền nhiễm giảm dần trong giai đoạn 1986–
2006, nhưng đến năm 2010 lại tăng lên, chiếm 30% tổng số trường hợp tử vong trong bệnh 
viện. Điều này có thể giải thích là trong những năm gần đây, một số bệnh truyền nhiễm cũ 
như sốt xuất huyết đã quay trở lại, cùng với đó là một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới 
nổi như cúm A(H5N1), A(H1N1), bệnh tay, chân, miệng…đã gia tăng nhanh chóng, góp 
phần tạo ra sự thay đổi này.  

Hình 6: Nguyên nhân tử vong trong nhóm người sử dụng dịch vụ y tế, 1986~2010 

  
Nguồn: Bộ Y tế, Niên giám thống kê y tế 2010 [5]. 

Niên giám thống kê có thể không phản ánh đầy đủ tình hình thực tế do số liệu chủ yếu 
thu thập được từ hệ thống báo cáo thống kê thường quy của các cơ sở y tế nhà nước và phản 
ánh tình hình số lượt khám hơn là số người bệnh. Tuy nhiên số liệu của các nghiên cứu khác 
cũng cho thấy sự thay đổi mô hình bệnh tật và gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam. Nghiên cứu 
của Trường Đại học Y tế công cộng [6] cho thấy, tổng gánh nặng bệnh tật của Việt Nam là 
12,3 triệu DALYs, bao gồm: Bệnh không lây nhiễm (71%); chấn thương (16%), các bệnh 
nhiễm trùng, sơ sinh và các bệnh liên quan đến sinh đẻ (13%). Gánh nặng bệnh tật do các 
bệnh không lây nhiễm chiếm 66% tổng gánh nặng bệnh tật ở nam và 77% tổng gánh nặng 
bệnh tật ở nữ. Chấn thương không chủ định (18%), các bệnh tim mạch (17%) và các bệnh 
tâm thần kinh (14%) là các nhóm nguyên nhân chính của gánh nặng bệnh tật ở nam giới trong 
khi ở nữ giới các nhóm nguyên nhân chính của gánh nặng bệnh tật là các bệnh tâm thần kinh 
(22%), các bệnh tim mạch (18%) và ung thư (12%). Ở nam giới, đột quỵ là nguyên nhân 
hàng đầu của gánh nặng bệnh tật (10%), tiếp đến là tai nạn giao thông (8%) và các rối loạn do 
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lạm dụng rượu (5%). Ở nữ giới, trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật 
(12%), tiếp đến là đột quỵ (10%) và khiếm thị (4%). Nhiễm khuẩn hô hấp dưới (viêm phổi) là 
nguyên nhân chính của gánh nặng bệnh tật ở trẻ em, chiếm 11% tổng gánh nặng bệnh tật.  

Đối với trẻ em dưới 5 tuổi, nguyên nhân chết được phát hiện trong nghiên cứu về 
gánh nặng bệnh tật cho thấy, trên 50% trẻ em chết do bệnh truyền nhiễm (chủ yếu nhiễm 
khuẩn hố hấp), khoảng một phần ba do bệnh không lây nhiễm (chủ yếu chết chu sinh, dị tật 
bẩm sinh), và khoảng 13–14% do tai nạn, chấn thương (chủ yếu chết đuối). Đối với người 
cao tuổi (70+) tử vong chủ yếu do bệnh không lây nhiễm (87%), trong khi bệnh lây nhiễm chỉ 
liên quan 9% và tai nạn chấn thương liên quan 3% tử vong ơ người từ 70 tuổi trở lên. Trong 
nhóm bệnh không lây nhiễm, bệnh tim mạch liên quan 40% tử vong (tai biến mạch máu não 
là nhóm lớn nhất), trong khi ung thư liên quan 14% tử vong ở người cao tuổi [6].  

Số liệu về tình hình bệnh tật và tử vong là rất quan trọng, cho phép đánh giá gánh 
nặng bệnh tật, nguyên nhân tử vong, từ đó cung cấp bằng chứng khoa học định hướng cho 
việc ra quyết định và phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên., hiện nay ở Việt Nam chưa có nhiều số 
liệu dịch tễ học có chất lượng. Vì vậy cần đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống ghi nhận bệnh 
tật và tử vong, đồng thời nên có trung tâm lưu trữ số liệu của các điều tra, nghiên cứu để có 
thể phân tích sâu và giám sát số liệu. 

2.2 Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
theo số liệu của Bộ Y tế [7] như sau: 

Cúm A(H5N1) ở người: Trong 6 tháng đầu năm 2012, Việt Nam ghi nhận 4 trường 
hợp mắc Cúm A(H5N1). Tích lũy từ năm 2003, Việt Nam ghi nhận 123 trường hợp mắc, 61 
trường hợp tử vong. Các trường hợp mắc và tử vong đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm ốm, 
chết, tuy nhiên không có liên quan dịch tễ với nhau. Chưa ghi nhận ca bệnh lây truyền từ 
người sang người. 

Cúm A(H1N1): Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch cúm A(H1N1) từ tháng 
7/2010. Từ tháng 8/2010 đến 8/2012, theo hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia, ghi 
nhận rải rác một số trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) chủng đại dịch, không có ổ 
dịch lớn trong cộng đồng. Hiện nay, việc giám sát cúm A(H1N1) được lồng ghép trong hệ 
thống giám sát trọng điểm cúm quốc gia. 

Tình hình bệnh tả: Trong 6 tháng đầu năm 2012 tại Việt Nam không ghi nhận 
trường hợp mắc bệnh tả, giảm so với cùng kỳ năm 2011 (2/0). Việc giám sát các trường hợp 
tiêu chảy cấp được thực hiện thường xuyên trên phạm vi cả nước. Tiêu chảy là nguyên nhân 
thứ 7 gây gánh nặng bệnh tật đối với trẻ em dưới 15 tuổi [6]. 

Sốt xuất huyết: Tích lũy số mắc sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm 2012 là 23 166 
trong khi số tử vong là 11. Không có ổ dịch lớn trong cộng đồng, số mắc tập trung chủ yếu tại 
các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. So sánh với cùng kỳ năm 2011 (19 822 mắc và 16 tử 
vong) số mắc tăng 14,8%, tử vong giảm 25%. Tỷ lệ phát hiện mới mắc sốt xuất huyết tăng từ 
122 lên 148,1 trên 100 000 dân (2010). 

Bệnh tay, chân, miệng: Tích lũy trong 6 tháng đầu năm 2012 tại Việt Nam đã ghi 
nhận 60 120 trường hợp mắc tại 63 địa phương, trong đó có 31 trường hợp tử vong tại 14 
tỉnh, thành phố (tỷ suất tử vong/100 000 dân là 0,03; tỷ suất tử vong bệnh là 0,05%). Trong 
các tháng đầu năm 2012 số mắc đã giảm đáng kể so với các tháng cuối năm 2011. Số mắc 
bệnh tay, chân, miệng trong tháng 5 giảm 14,1% (2108 trường hợp) so với tháng 4 và giảm 
17,6% so với số mắc trung bình hằng tháng của 6 tháng cuối năm 2011.  
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Bệnh dại: Tích lũy trong 5 tháng đầu năm 2012 ghi nhận 27 trường hợp tử vong do 
bệnh dại tại 8 tỉnh, trong đó 89% các trường hợp thuộc 4 tỉnh miền núi phía Bắc: Sơn La 
(11), Hà Giang (6), Điện Biên (3), Yên Bái (3). 

Bệnh Viêm gan virut: Nhiễm Viêm gan virut B (HBV) vẫn là một vấn đề y tế công 
cộng ở Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Y tế, năm 2010, tỷ lệ mắc viêm gan virut là 
11,21/100 000 dân tăng hơn so với năm 2006 (10,78/100 000 dân)[5]. Tuy nhiên, theo các 
nghiên cứu gần đây tỷ lệ hiện mắc Viêm gan B (HBsAg+) cao hơn, dao động từ 10% đến 
20% trong quần thể và từ 20% đến 40% trong những người tiêm chích ma túy và bệnh nhân 
HIV dương tính [8]. Virut viêm gan B có mối liên quan nhân quả đối với ung thư gan nguyên 
phát ở người. Tuy nhiên, công tác phòng chống viên gan B ở Việt Nam chủ yếu dựa vào tiêm 
phòng vac-xin và sàng lọc phát hiện HBsAg đối với những người hiến máu. Bệnh gan liên 
quan đến nhiễm virut viêm gan B sẽ tiếp tục gây ra gánh nặng y tế cho Việt Nam trong vài 
thập kỷ tới nếu không có các biện pháp can thiệp phù hợp và kịp thời. Việt Nam cần phải xây 
dựng một chiến lược phòng chống viêm gan B với các giải pháp can thiệp đồng bộ, toàn diện 
và hiệu quả.  

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi: 
Từ ngày 19/4/2011 đến ngày 11/6/2012 đã ghi nhận 216 trường hợp mắc tại 5 xã, trong đó có 
12 trường hợp tử vong (chưa kể 11 trường hợp tử vong tại cộng đồng nghi có liên quan), có 
45 trường hợp mắc lại. Bộ Y tế và WHO nhận định Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn 
chân do nhiễm độc mạn tính, có những đợt tái phát trên cơ địa người bệnh suy dinh dưỡng, 
thiếu vitamin và vi chất, việc tìm căn nguyên là khó khăn và đòi hỏi phải có thời gian. 

Tình hình HIV/AIDS: Tính đến 30/6/2012, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống 
là 204 019 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 58 569 và số trường hợp tử vong 
do AIDS là 61 856. Người nhiễm HIV đã phát hiện tại 78% xã/phường, gần 98% quận/huyện 
và 63/63 tỉnh/thành phố [9]. Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng tăng từ 187 lên 224,3 
trên 100 000 dân. 

Tình hình bệnh lao phổi (AFB+): Tỷ lệ phát hiện mắc lao phổi (AFB+) tăng từ 52,2 
lên 57,7 trường hợp trên 100 000 dân.  

2.3 Tình hình các bệnh không lây nhiễm 

Theo ước tính của WHO năm 2008, trong tổng số 57 triệu trường hợp tử vong trên 
toàn cầu có 36 triệu trường hợp (63%) là do bệnh không lây nhiễm gây ra [10]. Các bệnh 
không lây nhiễm đã để lại những gánh nặng trong điều trị do thời gian điều trị thường kéo 
dài, tốn kém về sức người và của cải vật chất, phương tiện kỹ thuật; đồng thời gánh nặng về 
tàn tật do các di chứng bệnh để lại, gánh nặng đối với gia đình và xã hội làm ảnh hưởng tới 
sự phát triển kinh tế xã hội. Theo WHO, bệnh không lây nhiễm gây tổn thất từ 2 đến 5% 
GDP của mỗi nước. 

Tại Việt Nam, trong khi bệnh truyền nhiễm đã có xu hướng giảm thì bệnh không lây 
nhiễm (chủ yếu là bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi mạn tính) lại có xu 
hướng tăng. Bệnh không lây nhiễm đang gia tăng có nguyên nhân từ quá trình công nghiệp 
hóa, toàn cầu hóa, tuổi thọ ngày càng cao. Phần lớn các bệnh không lây nhiễm có chung yếu 
tố nguy cơ về hành vi như hút thuốc lá, chế độ dinh dưỡng, hoạt động thể chất, uống rượu…  

Tăng huyết áp: Mặc dù chưa có nguồn số liệu thường xuyên toàn quốc về tình hình 
bệnh tăng huyết áp, nhưng số liệu của một số nghiên cứu từ năm 1976 trở lại đây cho thấy 
bệnh tăng huyết áp có xu hướng gia tăng rõ rệt (Hình 7). Nếu như năm 1976, số liệu từ một 
nghiên cứu cho thấy 1,9% dân số trưởng thành ở Miền Bắc mắc bệnh tăng huyết áp thì đến 
năm 2008, tỷ lệ mắc toàn quốc đối với người trưởng thành (trên 24 tuổi) là 27,2% [11].  
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Hình 7: Xu hướng bệnh tăng huyết áp, 1976~2008 

 
Chú thích: Số liệu năm 1976: Dân số trưởng thành ở Miền Bắc. 

Số liệu năm 1992: Người lớn trong cả nước. 

Số liệu năm 2001–02: Tỷ lệ người từ 16 tuổi trở lên toàn quốc có huyết áp tăng. 

Số liệu năm 2008: Tỷ lệ hiện mắc toàn quốc đối với người trưởng thành 

Nguồn: Báo cáo tổng kết Chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm 2002–2011. Năm 2001–02 Điều tra 
Y tế Quốc gia 2001–02. 

Đái tháo đường: Tình hình bệnh đái tháo đường cũng đang ngày càng trở nên 
nghiêm trọng (Hình 8). Số liệu từ một nghiên cứu năm 1990 tại 3 tỉnh Thưa Thiên - Huế, Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ mắc trong cộng đồng từ 0,96%–2,52%. Qua thời 
gian, tỷ lệ này đã tăng lên nhanh chóng lên 4,1% năm 2001 (nghiên cứu tại 4 thành phố lớn) 
và 5,7% (theo điều tra sơ bộ về đái tháo đường toàn quốc). 

Hình 8: Tình hình bệnh đái tháo đường, 1990~2008 

 
Nguồn: Báo cáo tổng kết Chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm 2002–2011; 
http://ncd.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24:benh-dai-thao-duong-tai-
vietnam&catid=24:giam-sat&Itemid=49&lang=en 

Ung thư: Mỗi năm có khoảng 100 000–150 000 trường hợp mới phát hiện và 75 000 
người tử vong vì ung thư (gấp 7 lần tử vong do tai nạn giao thông), xu hướng ngày càng gia 
tăng. Tỷ lệ mới mắc chung của mọi ung thư ước tính năm 2010 cao hơn nhiều so với năm 
2000: ở nam 181,3/100 000 (năm 2000 là 141,6/100 000); ở nữ, ước là 134,9/100 000 (năm 
2000 là 101,6/100 000). Nghiên cứu của Đại học Y tế công cộng năm 2008 cho thấy mô hình 
gánh nặng bệnh tật của ung thư khác nhau ở nam và nữ. Gánh nặng bệnh tật ở nam giới cao 
hơn ở nữ giới ở hầu hết các loại ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, ung thư gan, và ung thư 
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miệng ở nam đều cao gần gấp đôi ở nữ. Ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư phổi là các 
nguyên nhân gánh nặng bệnh tật liên quan ung thư cao nhất ở cả nam và nữ. Ung thư vú và 
ung thư tử cung chiếm khoảng 16% tổng số tử vong do ung thư ở phụ nữ [6]. 

Tâm thần: Tỷ lệ mắc chung 10 bệnh tâm thần theo điều tra của Bệnh viện Tâm thần 
Trung ương 1 hiện nay chiếm khoảng 15%. Thống kê năm 2009, tỷ lệ bệnh nhân mắc tâm 
thần phân liệt trên 100 000 dân là 159, tỷ lệ mắc động kinh trên 100 000 dân là 66, trầm cảm 
là 3,2%. 

Tai nạn thương tích: Số vụ tai nạn, số người bị thương và tử vong do tai nạn, đặc 
biệt là tai nạn giao thông ngày càng gia tăng trong 10 năm qua. Tử vong do chấn thương các 
loại và tai nạn giao thông đứng hàng đầu trong các nguyên nhân tử vong ở các bệnh viện hiện 
nay. Nước ta bình quân mỗi ngày có khoảng 30 người tử vong và 70 người bị thương gây tàn 
tật. Theo Niên giám thống kê y tế 2010 của Bộ Y tế, tỷ suất tử vong do tai nạn giao thông 
năm 2010 là 17,9/100 000 dân (nam cao gấp hơn 3 lần ở nữ: 28,3/100 000 và nữ là 
7,8/100 000 dân). Bên cạnh tai nạn giao thông là các tai nạn thương tích xảy ra trong cộng 
đồng như ngộ độc, cháy nổ, điện giật, chết đuối. Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật và chấn 
thương ở Việt Nam năm 2008 của Trường Đại học Y tế công cộng cho thấy DALYs do chấn 
thương không chủ định ở nam giới cao hơn 2,5 lần ở nữ (1229 so với 505). Trong số các chấn 
thương không chủ định, tai nạn giao thông gây ra gánh nặng bệnh tật lớn nhất trong tổng 
gánh nặng bệnh tật với 8% ở nam và 4% ở nữ. Ngã và đuối nước cũng là hai nguyên nhân 
chính của gánh nặng do chấn thương không chủ định ở cả hai giới [6]. 

3. Các giải pháp đang thực hiện liên quan đến các bệnh không lây nhiễm 

Trước thực tế trên, ngay từ năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chương 
trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm" với mục tiêu giảm tỷ suất tử vong của 4 nhóm 
bệnh: tim mạch, ung thư, đái tháo đường và rối loạn tâm thần.1 Và từ đó đến nay, Dự án 
phòng chống ung thư, Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, Dự án phòng chống bệnh 
tăng huyết áp, Dự án phòng chống bệnh đái tháo đường và Dự án phòng chống bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính đều đã được đưa vào Chương trình mục tiêu Quốc gia.2 Điều này thể hiện 
cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và đưa phòng chống bệnh không lây nhiễm trở thành một 
vấn đề ưu tiên đối với Việt Nam. 

Chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm được thiết lập là nền tảng để phát 
triển hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm. Trong giai đoạn 2002–2010, Chương 
trình bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Các chuyên ngành như nội tiết, tâm thần, 
tim mạch… đã có hệ thống mạng lưới tương đối hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. 
Hệ thống giám sát một số bệnh không lây nhiễm bước đầu được thiết lập: duy trì 9 trung tâm 
ghi nhận ung thư; giám sát ghi nhận đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa 
Trung ương, Bệnh viện Nhân dân 115 (Thành phố Hồ Chí Minh); định kỳ cung cấp các thông 
tin về tình hình mắc, tử vong của một số bệnh không lây nhiễm tại các bệnh viện.  

Nhiều cuộc điều tra, nghiên cứu đã được tiến hành như điều tra tăng huyết áp tại 4 
tỉnh miền Bắc năm 2002; điều tra động kinh, trầm cảm tại 8 vùng năm 2002 và 2005; điều tra 
về thực trạng thừa cân béo phì năm 2005… nhằm cung cấp thông tin có giá trị về bệnh không 
lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ. Mô hình lồng ghép phòng chống bệnh không lây nhiễm dựa 
vào cộng đồng đã được triển khai, đánh giá, hoàn thiện và từng bước được nhân rộng. Các 
mô hình quản lý điều trị từng bệnh riêng biệt đã được triển khai, đó là mô hình quản lý đái 

                                                
1
 Quyết định số 77/2002/QĐ-TTg, Quyết định số 108/2007/QĐ-TTg và Quyết định 172/2008/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 
2
 Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng và Quyết định số 2406/QĐ-BYT ngày 18/12/2011 

của Bộ Trưởng Y tế về việc ban hành danh mục các chương trình mục tiêu năm 2011 và giai đoạn 2012–2015. 



Chương 1: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 
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tháo đường tại Thanh Hoá, Thái Bình, Bình Thuận; mô hình quản lý tăng huyết áp tại huyện 
Đông Anh (Hà Nội); mô hình quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bắc Ninh, Nam 
Định… Đồng thời, hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ được coi trọng và đẩy mạnh cả 
về quy mô và hình thức; năng lực chuyên môn của cán bộ y tế các tuyến được nâng cao. 

Hiện nay, mô hình quản lý tăng huyết áp được xây dựng và duy trì tại 190 xã/phường 
điểm thuộc 96 quận/huyện tại 16 tỉnh/thành. Tổng số bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý 
là 41 984 người và số bệnh nhân quản lý được điều trị đạt huyết áp mục tiêu là 17 613 người. 
Khoảng 73,3% số xã/phường (8060 trên 11 000 xã/phường) triển khai quản lý bệnh tâm thần 
tại cộng đồng với số bệnh nhân được phát hiện, quản lý điều trị là 177 357 bệnh nhân; 80% 
số bệnh nhân được điều trị ổn định. Đồng thời, tại tuyến cơ sở, đang theo dõi và điều trị 
152 590 bệnh nhân đái tháo đường; quản lý và theo dõi 24 812 bệnh nhân tiền đái tháo 
đường.  

Từ năm 2002–2011, Dự án phòng chống ung thư đã tiến hành sàng lọc phát hiện sớm 
ung thư vú, cổ tử cung cho trên 150 000 phụ nữ nhóm nguy cơ cao tại các tỉnh, thành phố; 
sàng lọc phát hiện sớm ung thư khoang miệng và đại tràng, trực tràng cho trên 15 000 đối 
tượng tại các tỉnh, thành phố. Dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đã thành lập 
phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại Bệnh viện Đa khoa Xanh 
Pôn (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Nam Định. 

Tuy nhiên hoạt động của các Dự án phòng chống bệnh không lây nhiễm cũng bộc lộ 
một số hạn chế. Điều phối, lồng ghép, sự tham gia của các bộ, ngành trong phòng chống bệnh 
không lây nhiễm còn hạn chế. Chưa quy định rõ vai trò, nhiệm vụ tham gia của các bộ, ngành 
liên quan. Các cơ quan khác nhau thực hiện phòng chống yếu tố nguy cơ, kế hoạch về phòng, 
chống yếu tố nguy cơ chưa rõ ràng. Mạng lưới chương trình phòng chống bệnh không lây 
nhiễm và hệ thống giám sát mới chỉ được thiết lập ở tuyến trung ương và một số ít địa 
phương. Mạng lưới phòng và điều trị đái tháo đường tại các tỉnh, thành chưa thống nhất. Một 
số nơi thành lập Trung tâm Nội tiết - sốt rét, nơi khác lại thành lập Trung tâm Nội tiết, Trung 
tâm dinh dưỡng… Việc đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế về bệnh không lây nhiễm chủ 
yếu tập trung ở tuyến trung ương và các địa phương có triển khai dự án. Hoạt động mới tập 
trung nhiều vào lĩnh vực điều trị, trong khi lĩnh vực dự phòng, tư vấn chưa được quan tâm 
triển khai đúng mức. 

4. Các chính sách CSSK nhân dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng 
bào dân tộc thiểu số 

Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm sóc sức khoẻ 
cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số để giảm bớt sự chênh lệch 
về tình trạng sức khỏe. Các chính sách có thể được chia thành 3 nhóm: (i) quan tâm giải 
quyết các vấn đề sức khỏe của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; (ii) tăng cường khả 
năng cung ứng dịch vụ y tế cơ bản cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; và (iii) giảm 
gánh nặng chi phí CSSK cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.  

(i) Quan tâm giải quyết các vấn đề sức khỏe của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 

Đối với người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, các bệnh phổ biến là bệnh nhiễm 
trùng, ký sinh trùng và suy dinh dưỡng. Trong các nhóm dân cư này, tử vong mẹ, tử vong trẻ 
em và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em thấp hơn từ 2 đến 3 lần so với trung bình quốc gia. Trong 
nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã triển khai rộng khắp và có hiệu quả nhiều chương trình y tế, 
tập trung chủ yếu vào giải quyết các bệnh dịch truyền nhiễm. Tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm 
trùng, ký sinh trùng đã giảm rõ rệt. Những chương trình mục tiêu này mang lại lợi ích cho 
toàn dân, đặc biệt là cho người dân khu vực miền núi. 
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Tăng cường CSSK cho phụ nữ và trẻ em vùng sâu, vùng xa nhằm cải thiện tình trạng 
sức khoẻ đồng thời làm giảm tỷ số tử vong mẹ, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi 
và suy dinh dưỡng, nơi có các chỉ số còn cao so với trung bình của cả nước.  

Triển khai Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện dinh dưỡng, việc phân bổ 
ngân sách và triển khai các hoạt động can thiệp đã được ưu tiên cho các tỉnh miền núi, tỉnh 
khó khăn, áp dụng một số mô hình can thiệp góp phần cải thiện sức khoẻ bà mẹ, trẻ em ở 
vùng còn tồn tại những tập quán có hại đối với sức khỏe, tăng cường chăm sóc thai sản, 
chuyển tuyến kịp thời các trường hợp phụ nữ mang thai nguy cơ cao, cung cấp đủ túi đẻ sạch, 
đẻ an toàn khi không kịp đến cơ sở y tế... 

Chính sách về kế hoạch hóa gia đình, chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi đã bước đầu được triển khai và đạt hiệu quả nhất định. Chiến dịch tăng cường tuyên 
truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình với nội dung 
tăng cường các hoạt động truyền thông và cung cấp 3 gói dịch vụ: Làm mẹ an toàn; khám và 
điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia 
đình ở những tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu sinh sống... Cơ cấu sử dụng các biện pháp 
tránh thai của các tỉnh có đông đồng bào thiểu số sinh sống đang có những chuyển biến tích 
cực.  

(ii) Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ bản cho người nghèo, đồng bào dân 
tộc thiểu số 

Chính sách củng cố mạng lưới y tế cơ sở đã đem lại những thành tựu to lớn trong việc 
cải thiện sức khoẻ nhân dân, đặc biệt là người nghèo. Y tế cơ sở đã cung cấp khoảng 80% 
lượng dịch vụ y tế, phục vụ được người nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
Ngoài việc củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nhiều dịch vụ và kỹ thuật y 
tế đã được chuyển giao từ tuyến trên xuống tuyến dưới. Cán bộ y tế cơ sở đã được đào tạo, 
đào tạo lại, cập nhật kiến thức mới. Cơ sở y tế được xây dựng, cung cấp trang thiết bị và 
thuốc phục vụ tốt nhu cầu CSSK của nhân dân ngay ở cơ sở. Bộ Y tế đã đề ra chủ trương và 
thực hiện tốt việc chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới theo đề án 1816. Nhiều địa phương đã 
tổ chức các đội y tế lưu động, KCB và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân miền núi, vùng sâu, 
vùng xa. 

(iii) Giảm gánh nặng chi phí y tế cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số 

Các chính sách bao gồm các chính sách tài chính y tế vĩ mô (ví dụ tăng cường NSNN 
cho y tế, phân bổ ngân sách ưu tiên cho vùng nghèo, phát triển BHYT...) và các chính sách 
hỗ trợ cụ thể cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số (ví dụ thẻ KCB miễn phí, thẻ 
BHYT cho người nghèo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, hỗ trợ đồng chi trả...). Một nghiên cứu gần 
đây [12] cho thấy trong giai đoạn 2002–2008, tỷ lệ hộ gia đình thuộc nhóm 20% dân số 
nghèo nhất chi cho y tế vượt khả năng chi trả của hộ dao động từ 12,7% đến 14,2%. Tuy 
nhiên, đến năm 2010, tỷ lệ này giảm còn 9,9%. Điều này gợi ý rằng việc giảm gánh nặng chi 
phí y tế cho người nghèo là do tác động phần nào của các chính sách tài chính y tế, trong đó 
có các chính sách sau đây:  

 Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3: “Quan tâm 
dành ngân sách cho CSSK người có công, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc 
thiểu số, nhân dân ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn”. 

 Nghị quyết số 80/NQ-CP Ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo 
bền vững thời kỳ 2011 đến năm 2020: “Thực hiện có hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo 
hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận 
nghèo; xây dựng chính sách hỗ trợ người nghèo mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo...”. 
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 Luật Bảo hiểm y tế ban hành ngày 14/11/2008: “người thuộc hộ gia đình nghèo; 
người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn” 
được cấp thẻ BHYT miễn phí. Khi khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã được thanh toán 
100% và khi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập (trong đó có khám thai, sinh 
đẻ cũng như sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao trừ thụ tinh trong ống nghiệm) được thanh 
toán 95%; trẻ em dưới 6 tuổi được quỹ BHYT thanh toán 100%. 

 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và Quyết định số 14/2012/QĐ-
TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số Điều của 
Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 về KCB cho người nghèo. Theo đó, 
các đối tượng người thuộc diện hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở 
các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn được phát thẻ BHYT miễn phí, được hỗ 
trợ tiền ăn, tiền đi lại khi nằm điều trị tại bệnh viện của Nhà nước từ tuyến huyện trở 
lên; được hỗ trợ đồng chi trả 5% BHYT và được hỗ trợ khi mắc bệnh nặng, chi phí 
cao như mổ tim, ung thư, chạy thận nhân tạo... 

5. Nhận xét chung 

Những phân tích trên cho thấy tình trạng sức khỏe của nhân dân Việt Nam tiếp tục 
được cải thiện. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe nhân dân được đề ra trong Kế hoạch 5 
năm của ngành y tế đều được cải thiện. Việt Nam tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc thực 
hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến lĩnh vực y tế, như ngăn chặn 
HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác (Mục tiêu 6); giảm 50% số người không có khả 
năng tiếp cận bền vững nguồn nước uống an toàn và vệ sinh cơ bản (một nội dung của Mục 
tiêu 7). Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được, vẫn còn một số vấn đề lớn đáng quan tâm. Đó 
là:  

Để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, trong 3 năm tới, Việt Nam cần 
phải tiếp tục có những nỗ lực lớn để:  giảm tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi (Mục tiêu 4) 
xuống còn 19,3‰ vào năm 2015 (hiện mới đạt 23,3‰); giảm tỷ số tử vong mẹ xuống còn 
58,3 ca trên 100 000 trẻ đẻ ra sống (hiện mới đạt 67); tăng tỷ lệ người có thể tiếp cận hố xí 
hợp vệ sinh.  

Sự chênh lệch về tình trạng sức khỏe của nhân dân các vùng, miền, giữa thành thị và 
nông thôn đang là một vấn đề rất đáng quan tâm. Cùng với việc phát triển kinh tế, xóa đói 
giảm nghèo theo các chương trình của Chính phủ, việc tăng cường công tác y tế để giải quyết 
các vấn đề sức khỏe của nhân dân ở các vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc, 
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đang được đặt ra rất cấp bách. Trước hết, cần từng 
bước khắc phục sự chênh lệch còn cao và chưa được thu hẹp (thậm chí còn tăng) về tỷ suất tử 
vong trẻ em dưới 1 tuổi và tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp 
còi ở trẻ em...  

Bên cạnh nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm quay trở lại; một số bệnh dịch mới đang 
phát triển phức tạp và diễn biến khó lường, xu hướng gia tăng liên tục ở mức cao các bệnh 
không lây nhiễm đang trở thành một thách thức lớn đối với tình trạng sức khỏe nhân dân và 
hệ thống y tế Việt Nam.  

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 

1. Các yếu tố kinh tế-xã hội và dân số  

Nền kinh tế của Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì được tốc 
độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng 
kém phát triển và trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình (thấp). Tốc độ tăng trưởng 
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kinh tế bình quân hằng năm trong 5 năm qua (2006–2010) đạt 7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội năm 2010 gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2001–2005, đạt 41,9% tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP). Mặc dù trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta vẫn đạt cao. GDP năm 2010 tính theo giá thực tế 
đạt 101,6 tỷ USD, gấp 3,26 lần so với năm 2000; GDP bình quân đầu người đạt 1168 USD. 
Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Kinh tế phát triển và 
ổn định là điều kiện tăng đầu tư cho y tế và tăng cường sức khoẻ cho nhân dân. Tỷ lệ ngân 
sách y tế so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2007 là 2,36%, 2008 là 2,30%, 2009 là 
2,77% và năm 2010 là 3,09%[13], có xu hướng tăng nhưng chưa ổn định và có nguy cơ giảm 
trong thời gian tới do cắt giảm đầu tư từ trái phiếu Chính phủ. 

Bên cạnh những thành quả đạt được, đã nổi lên những thách thức mới như tỷ lệ thiếu 
việc làm còn cao, thu nhập của người lao động còn thấp. Đời sống của một bộ phận dân cư, 
nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Xoá đói giảm nghèo chưa bền 
vững, tình trạng tái nghèo còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm từ 18,1% năm 
2004 xuống còn 10,7% năm 2008. Năm 2010 sau khi điều chỉnh ngưỡng nghèo lên, tỷ lệ 
nghèo được đánh giá là 14,2%. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa các vùng. Trong khi tỷ lệ 
nghèo ở vùng Tây Bắc là 39,4% năm 2010, ở Đông Nam Bộ tỷ lệ này là,4%. Chênh lệch giàu 
nghèo ngày càng gia tăng. Có một sự gia tăng nhẹ trong bất bình đẳng được đo lường bằng hệ 
số Gini, tăng từ 0,420 năm 2002 lên 0,433 năm 2010. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu 
người một tháng là 1 387 100 đồng. Nhưng có sự chênh lệch rõ ràng giữa các vùng, Đông 
Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người một tháng gần gấp 3 lần vùng Tây Bắc [14]. Các 
lĩnh vực văn hoá xã hội có một số mặt yếu kém, chậm được khắc phục, nhất là về giáo dục, 
đào tạo và y tế; đạo đức, lối sống trong một bộ phận xã hội xuống cấp.3  

Các yếu tố về dân số cũng có tác động lớn đến tình trạng sức khỏe và công tác CSSK 
nhân dân. Theo kết quả Tổng điều tra dân số năm 2009, dân số Việt Nam tiếp tục tăng bình 
quân mỗi năm khoảng 90 vạn người, với mật độ cao (259 người/km2), gấp 2 lần mật độ dân 
số của châu Á, cao hơn mật độ dân số Trung Quốc, gấp gần 6 lần mật độ trung bình trên thế 
giới. Điều này gây sức ép lên kinh tế, xã hội và điều kiện sống của mỗi người dân. Cơ cấu 
dân số biến đổi mạnh, tỷ trọng dân số của nhóm dưới 15 tuổi giảm từ 33,0% năm 1999 xuống 
còn 24,8% năm 2010. Ngược lại tỷ trọng dân số của nhóm 15–59 tuổi (nhóm tuổi lao động) 
lại tăng từ 59,0% năm 1999 lên 65,8% năm 2010 và nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên tăng từ 
8,0% năm 1999 lên 9,4% năm 2010. Chỉ số già hoá dân số4 tăng 11% từ 24,5% năm 1999 lên 
35,9% năm 2010. Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số cao sẽ làm tăng nhu cầu đảm bảo các 
phúc lợi xã hội cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người già trong thời gian tới. 
Đồng thời, nhóm phụ nữ bước vào tuổi sinh đẻ lớn sẽ ảnh hưởng nhiều tới nhu cầu sử dụng 
dịch vụ sức khoẻ sinh sản và chăm sóc trẻ em.  

Công nghiệp càng phát triển, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, dân số ở các đô thị 
ngày càng tăng cao, dân số vùng nông thôn giảm dần, tạo ra những thách thức lớn đối với 
công tác CSSK: Cơ sở hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ tăng dân số đô thị và nhiều vấn 
đề xã hội, như nhà ở, việc làm, cung cấp năng lượng, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi 
trường… hình thành các khu nhà ổ chuột, các khu định cư mới, thiếu cơ sở hạ tầng xã hội cơ 
bản như trường học, bệnh viện… 

2. Các yếu tố môi trường  

Với tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá và cơ giới hóa nhanh chóng trong những năm 
gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm không khí và nguồn nước khu dân 

                                                
3
 Dự thảo thứ 4 Quy hoạch phát triển Hệ thống y tế và CSSK giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn 2030 

4
 Số người trên 60 tuổi trên 100 người dưới 15 tuổi. 
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cư ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. Ô nhiễm không khí 
đô thị, chất thải rắn và nguy hại cùng với các thảm họa do con người gây ra đã và đang hủy 
hoại sức khỏe của con người. Ô nhiễm không khi đô thị chủ yếu do giao thông (70%) do quá 
tải ô tô, xe máy và do các thành phố đang xây dựng, đô thị hoá một cách mạnh mẽ gây nên 
hàng loạt các vấn đề liên quan đến các bệnh cấp tính và mãn tính do phơi nhiễm ngắn hạn và 
dài hạn với các chất gây ô nhiễm không khí.  

Ở nhiều doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở làng nghề, điều kiện lao động 
chưa được giám sát hoặc giám sát ở mức rất thấp, có nhiều yếu tố nguy cơ đối với tình trạng 
sức khoẻ và bệnh tật trong khi không có hỗ trợ đầy đủ từ y tế lao động. Công tác quản lý chất 
thải tại các cơ sở y tế còn nhiều hạn chế cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến sức khỏe người dân. 

Vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình trạng ngộ độc thực phẩm vẫn còn phức tạp. Hằng 
năm xảy ra khoảng gần 200 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó khoảng 30 vụ có trên 30 người 
mắc, số người tử vong khoảng 40 người. Năm 2010, số vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận 
là 175 vụ, số mắc là 5664 người và số tử vong là 42. Tình trạng sử dụng các hoá chất, phụ gia 
thực phẩm không đúng quy định trong quá trình sơ chế, chế biến thực phẩm còn khá phổ 
biến. Trong khi đó năng lực của các chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh/thành 
phố còn thiếu và yếu. Công tác kiểm tra giám sát và kiểm nghiệm và xác định nguyên nhân 
gây ngộ độc thực phẩm còn hạn chế.  

Biến đổi khí hậu. Việt Nam là một nước nhiệt đới, có bờ biển dài và phải chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển dâng. Trong khoảng 50 
năm qua, nhiệt độ trung bình năm ở nước ta đã tăng khoảng 0,5–0,7oC, mực nước biển đã 
dâng khoảng 20cm. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung 
bình ở Việt Nam có thể tăng 2,3oC so với trung bình thời kỳ 1980–1999 và mực nước biển 
tiếp tục dâng lên. Nước biển dâng gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, đời sống, 
sức khoẻ dân cư vùng đồng bằng ven biển.  

Tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người thông qua mối quan 
hệ trao đổi vật chất, năng lượng giữa cơ thể người với môi trường xung quanh, dẫn đến 
những biến đổi về sinh lý, tập quán, khả năng thích nghi và những phản ứng của cơ thể đối 
với các tác động đó. Các đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ không khí tăng, gây nên những tác 
động tiêu cực đối với sức khoẻ con người, dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với tuổi già, 
những người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh, dị ứng. Những trường hợp tử vong liên 
quan đến nhiệt độ tăng là không phải hiếm gặp đối với người già và trẻ sơ sinh. Nhiệt độ tăng 
do biến đổi khí hậu, kết hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và ô nhiễm không khí đô thị, có thể 
dẫn đến tử vong. 

Tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người thông qua những 
nguồn gây bệnh, làm tăng khả năng bùng phát và lan truyền các bệnh dịch như bệnh cúm 
A(H1N1), cúm A(H5N1), tiêu chảy, dịch tả... Biến đổi khí hậu làm tăng khả năng xuất hiện 
và quay trở lại của một số bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, làm 
tăng tốc độ sinh trưởng và phát triển nhiều loại vi khuẩn và côn trùng, vật chủ mang bệnh 
(ruồi, muỗi, chuột, bọ chét, ve).  

3. Các yếu tố về lối sống  

Sử dụng thuốc lá: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc 
cao nhất thế giới. Tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam năm 2010 có xu hướng giảm so với năm 
2002. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới giảm từ 56,1% xuống còn 47,4%; ở nữ giảm từ 1,8% 
xuống còn 1,4%. Tỷ lệ người Việt Nam bị phơi nhiễm với hút thuốc thụ động rất cao tại nhà, 
nơi làm việc và những nơi công cộng [15]. Bên cạnh gánh nặng về bệnh tật, về tử vong, hút 
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thuốc còn tạo ra gánh nặng về tài chính. Đã có quy định về cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, 
nơi đông người nhưng việc thực hiện và các chế tài xử lý không đủ mạnh nên không có kết 
quả trên thực tế.  

Lạm dụng rượu bia có ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ do 3 vấn đề: say rượu, nghiện 
rượu và ngộ độc do rượu. Tỷ lệ uống rượu cao ở nhóm có trình độ học vấn cao. Theo điều tra 
thanh thiếu niên Việt Nam (SAVY 1 và SAVY 2), tỷ lệ đã từng uống hết một cốc rươụ/bia 
trong độ tuổi 14–17 tuổi năm 2004 là 35% đến năm 2009 đã lên tới 47,5% ; Đối với tuổi 18–
21 năm 2004 là 57,9% đến năm 2009 đã lên tới 66,9%. Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật 
phát hiện các rối loạn do lạm dụng rượu là nguyên nhân đứng thứ 3 gây gánh nặng bệnh tật ở 
nam giới.  

Sử dụng ma tuý, số người sử dụng ma tuý rất lớn và chưa có xu hướng giảm đi, theo 
Bộ Công an, nếu như tháng 6 năm 2010, cả nước có hơn 118 400 người nghiện ma tuý có hồ 
sơ kiểm soát thì đến tháng 9/2010, con số này đã tăng lên 131 000. Số người nghiện là công 
nhân viên chức, chưa được kiểm tra phát hiện còn rất lớn. HIV/AIDS có liên quan rất cao với 
sử dụng ma tuý ở nước ta, khoảng 41% người nhiễm HIV/AIDS được báo cáo là người 
nghiện chích ma tuý [9]. 

Hành vi tình dục không an toàn là một yếu tố đáng kể làm gia tăng số người nhiễm 
HIV do lây truyền qua đường tình dục. 

III. Khuyến nghị 

Từ những đánh giá về tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân 
dân nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị một số nhóm giải pháp chính sách chung như sau (xem 
chi tiết ở Chương 9 của báo cáo này):  

1. Phòng chống các bệnh không lây nhiễm 

 Xây dựng và thực hiện chính sách và kế hoạch quốc gia cho dự phòng và kiểm soát 
bệnh không lây nhiễm 

 Tăng cường can thiệp nhằm làm giảm các yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh của bệnh 
không lây nhiễm 

2. Cải thiện sức khỏe nhân dân ở các vùng khó khăn  

 Chính sách giải quyết các vấn đề sức khỏe của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu 
số 

 Chính sách tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ bản cho người nghèo, đồng 
bào dân tộc thiểu số 

 Chính sách giảm gánh nặng chi phí y tế cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số 

3. Đối phó với mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh mới nổi 

 Triển khai thực hiện tốt Chiến lược và Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân đã ban hành.  

 Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe. Tăng cường sự phối 
hợp liên ngành. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012–2015. 
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Chương 2: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế  

1. Nhiệm vụ chủ yếu của ngành y tế năm 2012 

Nhiệm vụ chủ yếu của ngành y tế trong năm 2012 đã được xác định rõ trong các Nghị 
quyết của Quốc hội và của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 (Nghị 
quyết số 11/2011/QH13 của Quốc hội ngày 9/11/2011 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
năm 2012 và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 3/1/2012 về những giải pháp chủ 
yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2012). Nội dung của các Nghị quyết đã đề cập tới nhiệm vụ của ngành y tế năm 
2012 trong nhiều lĩnh vực hoạt động, cụ thể là: 

 Kiện toàn và củng cố y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng thông qua việc triển khai 
thực hiện Chuẩn quốc gia y tế dự phòng tại các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và triển 
khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, triển khai thực hiện Đề án 
Phát triển y tế nông thôn và triển khai áp dụng Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 
2011–2020.  

 Đối với công tác khám chữa bệnh, chú trọng việc nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh, sử dụng hợp lý thuốc và trang thiết bị kỹ thuật cao, kết hợp y học cổ truyền 
trong điều trị bệnh. Triển khai các giải pháp đồng bộ để từng bước giảm quá tải bệnh 
viện. 

 Trong lĩnh vực tài chính y tế, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính của các bệnh 
viện công, đẩy mạnh xã hội hóa và nghiên cứu để điều chỉnh khung giá viện phí gắn 
với nâng cao chất lượng phục vụ cũng như nâng mức hỗ trợ mua BHYT cho các 
nhóm đối tượng, hỗ trợ cho nông dân tham gia lộ trình BHYT toàn dân.  

 Thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở 
đào tạo nhân lực y tế công lập và mở rộng các hình thức đào tạo nhằm bảo đảm nhân 
lực cho các cơ sở y tế trong thời gian tới, trong đó chú trọng đào tạo chuyên sâu, đào 
tạo để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao trình độ 
quản lý; tiếp tục triển khai mở rộng hình thức luân phiên cán bộ từ tuyến trên về tuyến 
dưới để nâng cao chất lượng điều trị, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến 
trên.  

 Về lĩnh vực dược, phải đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều 
trị, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh.  

 Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để 
kiểm soát tốc độ tăng dân số hợp lý, giảm mạnh chênh lệch giới tính khi sinh và nâng 
cao chất lượng dân số. 

Những định hướng lớn cho hoạt động của ngành y tế trong năm 2012 và những năm 
tiếp theo cũng đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong Thông báo số 62/TB-VPCP ngày 
27/2/2012 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2012, Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sơ kết một năm thực hiện cuộc 
vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành y tế. Trong giai 
đoạn tới, ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, ngành y tế cần tập trung làm tốt một số nhiệm 
vụ trọng tâm như sau:  
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 Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế Việt Nam theo hướng công bằng, hiệu 
quả và phát triển. Tăng cường y tế cấp huyện và cấp cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng 
để chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt nhất. Khẩn trương nghiên cứu, cập 
nhật và tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch hệ thống bệnh viện, các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bảo đảm hiệu quả, thiết thực trong điều kiện khó khăn về nguồn lực 
như hiện nay.  

 Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 
gắn với việc thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân theo Luật Bảo hiểm y tế. 
Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu rõ và ủng hộ việc triển khai đề án điều chỉnh 
khung giá dịch vụ y tế đã được Chính phủ cho phép thực hiện, gắn với việc nâng cao 
chất lượng dịch vụ y tế. Quản lý minh bạch và hiệu quả việc điều chỉnh giá thuốc 
chữa bệnh để phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và góp phần bình ổn kinh tế vĩ mô. 

 Thực hiện quyết liệt các giải pháp để từng bước giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không 
để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trước 
mắt tập trung ưu tiên giải quyết giảm quá tải cho các bệnh viện đa khoa trung ương, 
các bệnh viện chuyên khoa: ung bướu, chấn thương chỉnh hình, nhi, tim mạch, phụ 
sản tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

 Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm 
tạo động lực tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia 
công tác chăm sóc sửa khỏe nhân dân ngày càng thiết thực và hiệu quả.  

 Cụ thể hóa và thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011–2020. 
Triển khai các giải pháp phát triển nhân lực y tế cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
nông thôn và các vùng khó khăn. Xây dựng và thực hiện các cơ chế khuyến khích về 
tài chính phù hợp đối với cán bộ, nhân viên y tế. 

 Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động khống chế kịp thời, đẩy 
lùi các dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh lớn. Tăng cường công tác truyền 
thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh. 
Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe cho người cao tuổi.  

 Tăng cường giáo dục y đức, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc hoàn thiện các chế độ, chính sách cho cán 
bộ, công chức, viên chức ngành y tế. 

2. Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm và các 
khuyến nghị của JAHR năm trước 

Mục này sẽ đánh giá khái quát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, 
cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2011–2016 của 
ngành y tế và các khuyến nghị của JAHR những năm trước đây (gọi chung là các nhiệm vụ).  
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2.1 Cung ứng dịch vụ y tế 

Những kết quả đạt được 

1. Về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu y 
tế quốc gia 

Nhiệm vụ 1: Kiện toàn và củng cố y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng và thực hiện các 
chương trình mục tiêu y tế quốc gia  

Lĩnh vực y tế dự phòng với mạng lưới từ trung ương đến địa phương bao gồm công 
tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm gây dịch, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống 
tai nạn thương tích và các bệnh không lây nhiễm, HIV/AIDS và các chương trình mục tiêu 
quốc gia được triển khai và hoạt động có hiệu quả trong những năm qua. 

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được tăng cường. Bộ Y tế đã tiến hành tổng kết 10 năm 
thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Tỷ lệ xã đạt 
chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001–2010 đạt trên 80%. Đến hết năm 2011, 78,8% trạm y 
tế xã đã thực hiện KCB cho những người có BHYT [2]. Bộ Y tế đã tiến hành tổng kết thực 
hiện Chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001–2010, đồng thời ban hành và triển khai Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011–2020. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 
2001–2010 tăng từ 65,4% năm 2009 lên 80,1% năm 2010. Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã 
mới cho giai đoạn 2011–2020 đã áp dụng từ năm 2011, với ngưỡng cao hơn nên kết quả đạt 
chỉ số này giảm xuống. 

Công tác CSSKBĐ được từng bước đổi mới, các dịch vụ y tế cho tuyến xã được mở 
rộng, bao gồm thực hiện thí điểm quản lý một số bệnh mạn tính tại cộng đồng như hen, tăng 
huyết áp, đái tháo đường, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Để phát triển đội ngũ nhân lực y 
tế tham gia vào hoạt động CSSKBĐ, đề án phát triển mô hình bác sĩ gia đình đang được xây 
dựng nhằm nâng cao chất lượng KCB ngay tại tuyến y tế cơ sở góp phần giảm tình trạng quá 
tải ở tuyến trên. 

Tỷ lệ bệnh truyền nhiễm trong mô hình bệnh tật có xu hướng giảm qua các năm (tỷ lệ 
bệnh truyền nhiễm trong mô hình bệnh tật giảm từ 22,9% năm 2009 xuống còn 19,8% năm 
2010). Tỷ lệ phát hiện một số bệnh dịch hầu như không có sự thay đổi (xem số liệu trong phụ 
lục). Ngành y tế đã chỉ đạo các địa phương tập trung để phòng chống dịch có nguy cơ cao và 
đã khống chế được các bệnh dịch xảy ra trong năm như dịch chân tay miệng, viêm não mô 
cầu, sốt xuất huyết, cúm A(H5N1).  

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95% với 7–8 loại vắc-xin.  

Công tác sức khỏe môi trường được tăng cường: Tất cả các tỉnh đã giám sát được chất 
lượng nước uống trên địa bàn; 84% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh và 
55% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai 
đoạn 2011–2015 và định hướng đến năm 20205 được triển khai thực hiện. Đến nay đã có 
54,4% các bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải. 

Triển khai Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc lấy ngày 2 tháng 7 hằng năm là “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”; 
đã tổ chức thành công Lễ phát động toàn quốc phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức 
khỏe nhân dân”. 

Cục Quản lý Môi trường Y tế đang dự thảo Kế hoạch truyền thông cho Chương trình 
Mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012–2015; dự 

                                                
5
 Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011, của Thủ tướng Chính phủ. 
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thảo Dự án vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh 
môi trường nông thôn giai đoạn 2012–2015; hoàn thiện Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám 
sát chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt và Thông tư hướng dẫn kiểm tra, giám sát nhà tiêu 
hộ gia đình. Kế hoạch quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011–2015 
đang được triển khai. 

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống 
HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia 
Phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012–2015. 

Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm  

Trong năm 2012, một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực 
ATVSTP được ban hành, trong đó bao gồm văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật An toàn thực phẩm và hàng loạt các thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật trong 
lĩnh vực ATVSTP.  

Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm đã được ban hành (Quyết định 20/2012/QĐ-
TTg) và quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng được triển khai 
trên cơ sở hệ thống quản lý tốt; toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được kiểm soát an toàn, 
đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Chương trình mục tiêu 
quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm 2012–2015 đã được phê duyệt (Quyết định 
1228/2012/QĐ-TTg).  

Hoạt động phòng chống ngộ độc, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, giám sát ngộ 
độc thực phẩm được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Công tác truyền thông về ATVSTP 
được chú trọng và thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng trên nhiều kênh thông tin đại 
chúng khác nhau. Tình hình ngộ độc thực phẩm trong toàn quốc đã giảm rõ rệt so với năm 
2010 cả về số vụ, số người mắc, số nhập viện và số chết giảm. 

Nhiệm vụ 3: Tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức  

Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức người dân ngày càng 
được chú trọng. Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và ban hành Kế 
hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe năm 2012–2013. Đây là một trong 7 định hướng ưu 
tiên của ngành y tế trong 5 năm tới. Các thông điệp và hình thức truyền thông được thực hiện 
dưới nhiều hình thức đa dạng để các đối tượng đích tiếp nhận được kiến thức và thay đổi 
hành vi. 

2. Về lĩnh vực khám chữa bệnh 

Nhiệm vụ 1: Khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện 

Số lượt KCB nội trú và ngoại trú hằng năm lần lượt là 13,7 và 39,9/100 dân. Số ngày 
điều trị bình quân một đợt điều trị nội trú là 6,9 ngày năm 2009 tăng lên 7,4 ngày năm 2010 
và giảm xuống 6,8 ngày năm 2011, trong đó đáng chú ý là số ngày điều trị nội trú bình quân 
tại bệnh viện tuyến trung ương đã giảm từ 10,8 ngày xuống còn 9,4 ngày. 

Hiện tại, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2011–2020 và 
dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2012. Một số các giải pháp đã được áp 
dụng góp phần khắc phục tình trạng quá tải bao gồm từ việc củng cố và tăng cường đầu tư 
nâng cao chất lượng KCB ở tuyến y tế cơ sở, cho đến điều chỉnh khung giá một số dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước (Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC), 
trong đó quy định thu phí dịch vụ thấp hơn đối với bệnh nhân nằm ghép giường nhằm có tác 
động tích cực tới việc giảm bớt tình trạng quá tải trong bệnh viện. Công suất sử dụng giường 
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bệnh trên toàn mạng lưới khám chữa bệnh, có xu hướng giảm nhẹ, từ 122% năm 2007 xuống 
111,6% năm 2011 [16]. Ở một số chuyên khoa đã giảm khoảng 30% số bệnh nhân phải 
chuyển tuyến trên [2]. Vẫn tiếp tục duy trì việc cử cán bộ y tế có trình độ từ tuyến trên xuống 
hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới. Ước tính có hơn 650 lượt kỹ thuật được chuyển giao và hơn 
500 lớp tập huấn được cán bộ luân phiên tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế 
tuyến dưới [2]. 

Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 

Để thực hiện mục tiêu chuẩn hóa chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng bệnh viện, từng 
bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, Bộ Y tế hiện đang xây dựng Thông tư 
hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện. Trên thực tế, nhiều bệnh viện đã áp dụng 
các mô hình, tiêu chuẩn quản lý chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện như ISO, JCI, 
TQM6 và đã cho những kết quả bước đầu đáng khích lệ trong cải thiện chất lượng dịch vụ 
bệnh viện. Phần II của Báo cáo này sẽ đi sâu phân tích vấn đề và các giải pháp đang được 
thực hiện. 

Nhiệm vụ 3: Hoàn chỉnh mô hình tổ chức y tế tuyến huyện và tổ chức thực hiện tốt công 
tác quy hoạch hệ thống bệnh viện  

Tính đến hết tháng 12/2011, một số lượng lớn các bệnh viện tuyến huyện (91,3%) đã 
được phân bổ vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg để 
xây dựng cơ sở vật chất, trong đó 147 bệnh viện huyện và 46 phòng khám đa khoa khu vực 
đã được xây dựng xong từ nguồn trái phiếu chính phủ, đưa vào sử dụng trước 31/12/2011; 
275 bệnh viện và 60 phòng khám đa khoa khu vực dự kiến hoàn thành trong năm 2012 nếu 
được cấp đủ vốn; 51 bệnh viện đa khoa tỉnh, 48 bệnh viện chuyên khoa lao, 35 bệnh viện 
chuyên khoa tâm thần, 23 bệnh viện chuyên khoa nhi/sản nhi, 5 bệnh viện, trung tâm ung 
bướu được đầu tư theo Quyết định 930/QĐ-TTg (năm 2009). Tính đến tháng 12/2011 đã có 
86 bệnh viện hoàn thành đưa vào sử dụng [17]. 

Mạng lưới bệnh viện tư nhân tiếp tục phát triển, năm 2011 có thêm 31 bệnh viện tư 
nhân mới được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, nâng tổng số bệnh viện tư nhân lên 133 
bệnh viện; tổng số giường bệnh viện tư nhân theo đăng ký đạt trên 6000 giường [2]. 

Nhiệm vụ 4: Thực hiện đăng ký, cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề 

Các quy định liên quan đến hướng dẫn đăng ký, cấp phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh chữa bệnh và cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề từng bước được 
hoàn thiện (Nghị định 87/2011/NĐ-CP và Thông tư 41/2011/TT-BYT). Bộ Y tế hiện đang 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý cấp chứng chỉ hành nghề qua mạng giúp giảm phiền 
hà cho người đăng ký hành nghề, giảm chi phí quản lý, thống nhất dữ liệu và cung cấp thông 
tin về cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực, dự báo nguồn nhân lực chính xác, kịp thời. 

Nhiệm vụ 5: Bổ sung, cập nhật các văn bản pháp quy và các hướng dẫn chuyên môn  

Trong năm 2011, đã ban hành các văn bản dưới luật nhằm hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Một số hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và chăm sóc 
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cũng đã được ban hành (thông tin chi tiết được được 
trình bày trong mục quản lý nhà nước dưới đây).  

                                                
6
 ISO là tiêu chuẩn của International Organization of Standardization; JCI là tiêu chuẩn của Joint Commission 

International; và TQM là các biện pháp quản lý chất lượng toàn diện. 
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3. Về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và CSSK sinh sản 

Nhiệm vụ 1: Duy trì mức sinh thay thế, bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh hợp lý, làm tốt 
công tác CSSK sinh sản 

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã đem lại nhiều thành tựu đáng kể, thực hiện 
mục tiêu mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con; duy trì được xu thế giảm sinh một cách vững 
chắc và đạt mức sinh thay thế liên tục từ năm 2005 đến nay (tổng tỷ suất sinh năm 2011 là 
1,99 con/phụ nữ so với 2,72 con/phụ nữ năm 1999) [1]. Mặc dù, có một vài thời điểm mức 
sinh lên xuống với biên độ dao động nhỏ nhưng nhìn chung xu thế giảm sinh đã được duy trì. 
Thêm vào đó, mạng lưới cung cấp dịch vụ CSSK sinh sản ngày càng được củng cố. Dịch vụ 
làm mẹ an toàn được thực hiện rộng rãi. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và KHHGĐ 
2012–2015 đã được phê duyệt (Quyết định 1199/2012/QĐ-TTg). 

Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình hiện đang xây dựng và trình Thủ tướng 
Chính phủ Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2012–2020 (Tờ trình số 
18/TT-BYT ngày 09/01/2012). Tiếp tục triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi 
sinh năm 2012 tại 5685 xã của 43 tỉnh/thành phố (trong đó, duy trì 3463 xã và mở rộng 2222 
xã); Triển khai và mở rộng đề án Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại 
23 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người cao tuổi cao với địa bàn 160 xã (trong đó mở rộng 118 xã và 
16 tỉnh, thành phố). 

Nhiệm vụ 2: Giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em  

Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến năm 2030 
đã được Thủ tướng phê duyệt (Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/2/2012). Dự án Chăm sóc 
sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em trong Chương trình mục tiêu quốc 
gia y tế 2012–2015 (Quyết định 1208/2012/QĐ-TTg) được phê duyệt và đang triển khai thực 
hiện. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn 
diện. Năm 2011, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm 0,7 điểm phần 
trăm so với năm 2010, còn 16,8% và giảm đều ở tất cả 6 vùng. Năm 2011 tỷ lệ suy dinh 
dưỡng thể thấp còi ở trẻ em là 27,5%, giảm 1,8 điểm phần trăm so với năm 2010. 

Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ sức khỏe sinh sản  

Chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012–2015 được phê duyệt, trong đó có nhiều 
hoạt động để tăng hiệu quả CSSK sinh sản. Công tác CSSK bà mẹ đã có những biến chuyển 
tốt. Tỷ lệ quản lý các bà mẹ có thai chung toàn quốc đạt 95% (2010) tăng 0,4 điểm phần trăm 
so với năm 2009. Năm 2010, tỷ lệ phụ nữ đẻ do cán bộ được đào tạo hỗ trợ trung bình cả 
nước đạt 95,7%, tăng so với năm 2009. Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm chủng uốn ván từ 2 
lần trở lên đạt 94,5%; tỷ lệ bà mẹ và trẻ sở sinh được chăm sóc trong tuần đầu sau khi đẻ tăng 
từ 81,9% lên 85%. 

Những khó khăn, hạn chế 

 Hoạt động giám sát trong lĩnh vực YTDP chưa được thực hiện thường xuyên. Hoạt 
động phòng và quản lý bệnh không lây nhiễm chưa sâu rộng, mạnh mẽ.  

 Tính sẵn có của thông tin và hệ thống quản lý thông tin phục vụ cho công tác giám sát 
yếu. Đặc biệt, công tác phối hợp liên ngành trong xây dựng chính sách và triển khai 
các hoạt động YTDP (trừ lĩnh vực ATVSTP và bệnh cúm gia cầm) còn chưa chặt chẽ 
do chưa xây dựng được cơ chế phối hợp và chưa có sự phân công trách nhiệm rõ ràng 
giữa các ban ngành.  
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 Mạng lưới y tế cơ sở đã từng bước được củng cố nhưng đầu tư cho y tế cơ sở vẫn còn 
rất hạn chế và chưa phù hợp về kinh phí hoạt động, nhân lực y tế, TTB và điều kiện 
vệ sinh cơ bản tại trạm y tế như nước sạch (còn 16% trạm y tế chưa có nước sạch) và 
hố xí hợp vệ sinh. 

 Tình trạng quá tải bệnh viện đang diễn ra tương đối trầm trọng ở tất cả các tuyến bệnh 
viện. Trên toàn quốc, mặc dù công suất sử dụng giường bệnh có xu hướng giảm nhẹ 
từ 122,3% (năm 2007) xuống 118,4% (năm 2008) và 111,6% năm 2011 [16], nhưng 
công suất sử dụng giường bệnh chung ở tuyến trung ương lại có xu hướng tăng: 116% 
năm 2009, 120% năm 2010 và 118% năm 2011, đặc biệt trầm trọng ở các bệnh viện 
trung ương, như Bệnh viện K: 172%; Bệnh viện Bạch Mai: 168%; Bệnh viện Chợ 
Rẫy: 139%; Bệnh viện Nhi trung ương: 119%; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới: 124% [2]. 
Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh vẫn còn diễn ra, đặc biệt ở một số khoa 
sản, nhi. Nguyên  nhân chủ yếu gây nên tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên 
là do cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng nhân lực và năng lực chuyên môn của y tế 
tuyến cơ sở hạn chế cũng như cơ chế tài chính và tác động không mong muốn của 
một số chính sách (cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho bệnh viện, chính sách tự 
chủ bệnh viện, chính sách viện phí…). Để giải quyết tình trạng quá tải các bệnh viện 
tuyến trên đòi hỏi phải có một hệ thống các giải pháp có tính đồng bộ để nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế tuyến huyện, xã. 

 Chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Còn chậm cập nhật, 
bổ sung các hướng dẫn điều trị, quy trình kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật… Chưa thực 
hiện phân hạng được bệnh viện một cách đồng bộ trên toàn hệ thống.  

 Chưa thực hiện đánh giá việc triển khai Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-
BNV về mô hình tổ chức y tế trên địa bàn huyện nhằm xác định nhu cầu và tính khả 
thi để tổ chức thống nhất toàn quốc (trên cả nước có 697 huyện, trong đó 233 huyện 
thành lập Trung tâm y tế huyện với hai chức năng là KCB và dự phòng, hơn 460 
huyện có Trung tâm y tế huyện chỉ thực hiện chức năng YTDP và Bệnh viên đa khoa 
huyện hoạt động độc lập).  

 Công tác sức khỏe môi trường cũng vẫn cần phải tiếp tục được cải thiện. Vẫn còn một 
tỷ lệ đáng kể (16%) TYT xã chưa có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ 
gia đình nông thôn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh vẫn còn cao. 

 Dân số Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là tình trạng mất cân 
bằng giới tính khi sinh đang gia tăng rất nhanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an sinh 
xã hội trong 10–20 năm tới (111,2 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2010). Tỷ suất sinh vẫn còn 
nguy cơ tăng ở một số vùng. Tình trạng nạo phá thai không an toàn vẫn còn phổ biến, 
đặc biệt tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên. Chất lượng dân số Việt Nam 
vẫn ở mức thấp (các chỉ tiêu về chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam xếp 
thứ 113 trong 169 nước năm 2010) [18].  

 Tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em vẫn còn có sự khác biệt lớn giữa các vùng. Tử 
vong mẹ còn rất cao ở một số vùng và địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, 
những nơi chịu tác động nhiều của các cản trở địa lý, nghèo khổ và văn hóa đối với 
khả năng tiếp cận các cơ sở y tế và chất lượng dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ em, đặc 
biệt chăm sóc sau sinh, còn yếu. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em vẫn ở 
mức rất cao. Tỷ suất mắc tai biến sản khoa đã tăng từ 2,2‰ năm 2009 lên 2,8‰ năm 
2010, có xu hướng tăng đối với nhiễm trùng và sản giật. Điều này cho thấy chất lượng 
chăm sóc thai nghén trong thời kỳ mang thai cũng vẫn còn hạn chế. 
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2.2 Tài chính y tế 

Những kết quả đạt được 

Nhiệm vụ 1: Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế 
công lập  

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh công lập được ban hành ngày 15/10/2012. Nghị định này có hiệu lực 
thi hành kể từ 1/12/2012 và thay thế Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về 
thu một phần viện phí. Trong quá trình xây dựng Nghị định này, ngoài việc tổ chức xin ý kiến 
rộng rãi các đơn vị, tổ chức có liên quan Bộ Y tế còn chú trọng thu thập các bằng chứng thực 
tiễn và tham vấn kinh nghiệm quốc tế. Bộ đã chỉ đạo tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị 
định 43/2006/NĐ-CP về tự chủ bệnh viện tại các bệnh viện công lập và phối hợp với Ngân 
hàng Thế giới tổ chức hai hội thảo trao đổi kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này.  

Trong năm 2012, Bộ Y tế đã hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra từ nhiều năm nay 
trong các báo cáo Tổng quan ngành y tế là sửa đổi khung giá viện phí. Thông tư 
04/2012/TTLT-BYT-BTC đã quy định mức tối đa khung giá 447 dịch vụ KCB trong cơ sở 
KCB nhà nước thay thế khung giá viện phí ban hành theo Thông tư 14/1995/TTLB và 80 dịch 
vụ theo Thông tư 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLDTB&XH. Mức giá này được xác định theo 3 
yếu tố đầu vào trên tổng số 7 yếu tố cấu thành chi phí dịch vụ.  

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2012/QD-TTg về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139 về khám, chữa bệnh cho người nghèo. Theo 
quyết định mới, đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí KCB được mở rộng thêm người 
thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, 
mổ tim và các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao không đủ khả năng trả. Phạm vi hỗ trợ 
KCB cho người nghèo, người dân tộc thiểu số cũng được bổ sung chế độ hỗ trợ tiền ăn, chi phí 
đi lại và chi phí đồng chi trả khám chữa bệnh BHYT. 

Nhiệm vụ 2: Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân  

Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2011 là 64,9%, tăng thêm 4,9 điểm phần trăm so với năm 
2010 [19]. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt mức cao ở một số nhóm đối tượng bao gồm hành chính 
sự nghiệp (100%), nhóm do BHXH đóng như hưu trí, trợ cấp xã hội (100%), nhóm do ngân 
sách nhà nước đóng bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi (92,6%). 
Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2010 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy 
tỷ lệ người KCB nội, ngoại trú có BHYT hoặc thẻ KCB miễn phí là 66,7%, gần tương đương 
với tỷ lệ người có thẻ BHYT. 

Để tăng cường vai trò và trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, phát 
huy sức mạnh của bộ máy chính trị trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, ngày 
22/11/2012, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012–2020. Tháng 
9/2012, Bộ Y tế đã trình Chính phủ Dự thảo Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai 
đoạn 2012–2015 và 2020, trong đó bao gồm mục tiêu, lộ trình cụ thể và gói giải pháp tổng 
thể để đạt mục tiêu BHYT toàn dân. Đặc biệt, trong Đề án có đề xuất việc giao chỉ tiêu phát 
triển số người tham gia BHYT thành một trong các chỉ tiêu Phát triển kinh tế xã hội của các 
địa phương nhằm tăng cường vai trò trách nhiệm của UBND các cấp trong thực hiện mục tiêu 
mở rộng BHYT.  
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Năm 2012, việc thực hiện BHYT cho đối tượng cán bộ làm công tác trong tổ chức cơ 
yếu và thân nhân đã được triển khai theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-
BQP-BYT-BTC. Việc ban hành Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực BHYT, với mức phạt tiền tối đa đối với vi phạm không đóng đủ BHYT 
là 32 triệu đồng, được xem là công cụ pháp lý quan trọng để bảo đảm sự tuân thủ đóng 
BHYT ở nhóm đối tượng bắt buộc.  

Việc tăng mức hỗ trợ cho người cận nghèo mua BHYT lên 70% mệnh giá theo Quyết 
định số 797/2012/QĐ-TTg đã tháo gỡ được vướng mắc cơ bản trong thực hiện BHYT cho 
đối tượng cận nghèo theo quy định của Luật BHYT. Với 4,8 triệu người, chiếm 74,7% tổng 
số người cận nghèo chưa tham gia BHYT, sự gia tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ 50% 
lên 70% được hy vọng sẽ cải thiện rõ rệt tỷ lệ bao phủ BHYT ở nhóm đối tượng này. Trong 
năm 2012, Bộ Y tế đã chủ động phát huy vai trò quản lý nhà nước, thực hiện giám sát công 
tác BHYT. Bộ Y tế đã có công văn gửi các địa phương yêu cầu tăng cường rà soát, phối hợp 
liên ngành đảm bảo cấp thẻ BHYT cho 100% cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

Nhiệm vụ 3: Tăng chi công cho y tế thông qua tăng chi NSNN cho y tế và tăng độ bao phủ 
BHYT  

Theo số liệu công khai tài chính của Bộ Tài chính, tỷ lệ chi NSNN cho y tế so với 
tổng chi thường xuyên của NSNN luôn gia tăng trong các năm gần đây: 8,7% năm 2010, 
9,1% năm 2011 và dự tính năm 2012 đạt 9,4%. Tỷ lệ gia tăng mức chi NSNN cho y tế năm 
2011 so với năm 2010 là 33,2%, cao hơn 27,6% là mức tăng chi trung bình của NSNN năm 
2011. Như vậy, chỉ tiêu chi NSNN cho y tế với một tốc độ chi cao hơn tốc độ chi trung bình 
của NSNN theo tinh thần Nghị quyết 18 của Quốc hội đã được thực hiện. Tỷ lệ chi công 
(gồm ngân sách nhà nước, BHYT, viện trợ) trong tổng chi cho y tế có sự thay đổi nhẹ, tăng từ 
42,2% năm 2009 lên 44,6% năm 2010. Sự gia tăng đầu tư công cho y tế góp phần giúp tổng 
chi cho y tế so với GDP tăng nhẹ từ 6,6% năm 2009 lên 6,9% năm 2010, đồng thời giúp tỷ lệ 
chi từ tiền túi hằng năm của người dân giảm từ 50,5% xuống 47,6% trong tổng chi tiêu y tế.  

Chính sách tài chính hướng nghèo, ưu tiên phân bổ NSNN để thực hiện chính sách xã 
hội, công bằng xã hội tiếp tục được chú trọng. Mức cung cấp tài chính hỗ trợ cho người 
nghèo, cận nghèo tiếp tục được gia tăng với Quyết định nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 
người cận nghèo lên 70% và sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 139 cho phép sử 
dụng kinh phí từ Quỹ KCB cho người nghèo hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số 
chi phí khám chữa bệnh gián tiếp (ăn, đi lại), chi phí cùng chi trả BHYT, chi phí bệnh nặng 
chi phí lớn.  

Chủ trương ưu tiên phân bổ NSNN cho y tế dự phòng đã được thể hiện qua số liệu tài 
khoản y tế quốc gia với tỷ trọng chi cho y tế dự phòng, y tế công cộng trong tổng chi từ 
NSNN cấp cho y tế năm 2009 đạt 38,6%, trong đó tại tuyến trung ương là 56,7% và tuyến địa 
phương là 34,2% [13].  

NSNN phân bổ cho y tế từ nguồn trái phiếu chính phủ để đầu tư theo các đề án được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cơ sở vật chất 
cho hệ thống cơ sở khám chữa bệnh công lập, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Tính đến 6/2012, 
đã có 592 bệnh viện đã được phân bổ vốn trái phiếu chính phủ, chiếm 92% số bệnh viện 
trong danh mục được đầu tư (xem chi tiết ở mục tiêu 3 trong mục Khám, chữa bệnh trên). Bộ 
Y tế tiếp tục huy động và triển khai có hiệu quả các dự án viện trợ nước ngoài, chủ động điều 
phối các nguồn viện trợ nước ngoài, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các tổ chức 
phi chính phủ.  

Bao phủ BHYT toàn dân phải đem lại kết quả là giảm gánh nặng tài chính chi cho y tế 
của hộ gia đình thể hiện ở tỷ lệ hộ gia đình chi cho y tế vượt khả năng chi trả và tỷ lệ hộ gia 
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đình rơi vào nghèo đói do chi cho y tế từ tiền túi. Kết quả của nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ 
lệ hộ gia đình chi cho y tế vượt khả năng chi trả dao động từ 10% đến 11% trong giai đoạn 
2002–2008, đã giảm còn 8,3% năm 2010. Kết quả tương tự đối với nghèo đói do chi y tế cho 
thấy từ năm 2002 đến 2008, tỷ lệ hộ gia đình rơi vào nghèo khổ do chi cho y tế dao động từ 
3,1% đến 4,1%, nhưng đến năm 2010 đã giảm còn 2,5% [12]. Trong khi kết quả này cho thấy 
gánh năng chi trả cho y tế có vẻ giảm đi, nhưng trong tương lai sẽ phải nghiên cứu tiếp để xác 
định sự giảm gánh nặng tài chính có phải do người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế đã 
giảm việc sử dụng dịch vụ, hay do thực sự được bảo vệ tránh phải chịu gánh năng chi trả cho 
y tế. 

 Nhiệm vụ 4: Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh 

Trong năm 2012, các hoạt động nhằm mục tiêu đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y 
tế, đặc biệt trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT, được Bộ Y tế rất chú trọng và cũng nhận 
được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ phía các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân 
hàng Phát triển châu Á, Quỹ Rockefeller… Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định thành lập Phòng 
Quản lý phương thức chi trả nằm trong Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đơn vị đầu mối thực hiện 
quản lý phương thức chi trả dịch vụ y tế.  

Hình thức thanh toán định suất đối với các cơ sở đăng ký KCB ban đầu BHYT tiếp tục 
được mở rộng. Năm 2011, có 59/63 tỉnh triển khai thực hiện thanh toán theo định suất, tổng số 
cơ sở KCB theo định suất là 786/1951 (40,3%). Trong đó cơ sở KCB tuyến huyện đạt 51,9%, 
tuyến tỉnh đạt 14% trên tổng các cơ sở KCB theo tuyến triển khai thực hiện thanh toán theo 
định suất. Tỷ lệ áp dụng phương thức thanh toán theo định suất vượt 10,3 điểm phần trăm chỉ 
tiêu theo quy định tại lộ trình của Thông tư liên Bộ số 09/2009/TTLT-BYT-BTC. Sau hơn hai 
năm thực hiện thanh toán định suất theo Luật BHYT, Bộ Y tế và cơ quan BHXH Việt Nam đã 
phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm, nêu lên các thành tích đạt được và đặc biệt 
chỉ rõ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện thanh toán theo định suất. Việc học 
tập, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về đổi mới phương thức thanh toán được chú trọng, bao gồm 
tham vấn chuyên gia quốc tế hàng đầu về lĩnh vực này cũng như tổ chức tham quan học tập từ 
kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia như Thái Lan, Đức.  

Phương thức thanh toán theo trường hợp bệnh sau khi triển khai thí điểm tại bệnh viện 
Thanh Nhàn và bệnh viện huyện Ba Vì cho 4 trường hợp bệnh nay tiếp tục được nghiên cứu, 
mở rộng tới 24 trường hợp bệnh trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế do 
Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ. Phương thức cấp tài chính dựa trên kết quả hoạt động 
được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh thuộc Dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ do Ngân hàng 
Thế giới tài trợ vốn vay.  

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh công lập được ban hành ngày 15/10/2012. Nghị định này có hiệu lực 
thi hành kể từ 1/12/2012 và thay thế Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về 
thu một phần viện phí. Nghị định này đưa ra lộ trình từ 2012 điều chỉnh giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh để đến 2018, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được tính đủ các chi phí để 
thực hiện dịch vụ gồm cả chi phí trực tiếp (như thuốc, vật tư, tiền lương, điện, nước, duy tu 
bảo dưỡng tài sản cố định, khấu hao) và chi phí gián tiếp (như chi phí của bộ phận gián tiếp, 
Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng các kỹ thuật mới).    
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Những khó khăn, hạn chế 

 Trong năm 2012, Việt Nam gặp nhiều khó khăn về kinh tế vĩ mô, tỷ lệ tăng trưởng 
GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 4,38%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6–6,5% đề ra từ 
đầu năm. Chính phủ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt để thực hiện mục tiêu 
giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 4,8% GDP. Ngân sách đầu tư cho y tế 
năm 2012 chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là trái phiếu chính phủ, chương trình mục 
tiêu quốc gia và việc thông báo vốn năm 2012 quá chậm (Chương trình mục tiêu y tế 
quốc gia mới được Bộ Kế hoạch và đầu tư thông báo nhiệm vụ, mục tiêu và vốn vào 
ngày 3/5/2012; Bộ Tài chính thông báo về giao dự toán ngân sách vào ngày 
17/5/2012), nên việc triển khai nhiệm vụ, dự toán rất khó khăn, bị chậm gần nửa năm. 
Việc thực hiện đầu tư trái phiếu cho y tế, nhiều bệnh viện chưa được cấp đủ vốn, còn 
nợ khối lượng nhiều, thiết bị còn thiếu nên ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, hiệu quả 
hoạt động ngay cả đối với các bệnh viện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.  

 Có sự gia tăng trong chi phí điều trị. Theo số liệu Khảo sát Mức sống hô gia đình, chi 
tiêu y tế bình quân đầu người có điều trị nội trú hoặc khám điều trị ngoại trú trong 12 
tháng đều tăng gần 17–18% so với 2 năm trước (2008 đến 2010). Khi điều chỉnh theo 
giá cố định năm 2008, thì tỷ lệ tăng thực khoảng 8% trong 2 năm.  

 Khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới được ban hành vẫn theo nguyên 
tắc tính một phần chi phí, chỉ bao gồm 3 trong 7 yếu tố cấu thành chi phí dịch vụ bệnh 
viện trong khi trên thực tế các yếu tố còn lại không phải luôn luôn được đảm bảo 
nguồn tài chính, điều này gây khó khăn cho các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính. 
Việc triển khai giá viện phí mới tại các địa phương nảy sinh một số vấn đề như việc 
chuẩn hóa cách tính giá thành dịch vụ y tế, cơ sở đề xuất mức giá hợp lý theo khung 
giá viện phí đã ban hành…. Mặt khác, khung giá viện phí mới chưa bao phủ toàn bộ 
các dịch vụ đang được bệnh viện cung cấp. Thanh toán chi phí KCB vẫn dựa vào 
phương thức “phí theo dịch vụ”, không khuyến khích hạn chế cung cấp dịch vụ không 
cần thiết.  

 Việc tiếp tục mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ bao 
phủ BHYT năm 2011 chỉ tăng được 4,9 điểm phần trăm so với năm 2010. Đề án thực 
hiện BHYT toàn dân, chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ được điều chỉnh giảm xuống là đạt 
75% dân số vào năm 2015 và 90% dân số năm 2020. Ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái 
kinh tế toàn cầu và trong nước đến khả năng sẵn sàng chi trả tham gia BHYT của 
doanh nghiệp và hộ gia đình. Tính tuân thủ pháp luật về tham gia BHYT và tổ chức 
thực hiện còn khá hạn chế. Tỷ lệ BHYT ở một số nhóm đối tượng còn thấp, kể cả 
nhóm được NSNN hỗ trợ một phần phí tham gia BHYT. Năm 2011, tỷ lệ tham gia 
BHYT ở nhóm doanh nghiệp chỉ đạt 51,4%. Tỷ lệ người cận nghèo tham gia BHYT 
năm 2011 mới đạt 25,3%, mặc dù đã tăng mức hỗ trợ lên 70%. Công tác tuyên truyền, 
truyền thông chưa đáp ứng yêu cầu. Song song với nhiệm vụ mở rộng độ bao phủ 
BHYT, việc tăng cường chiều sâu (phạm vi và chất lượng dịch vụ y tế) và chiều cao 
(giảm mức chi tiền túi của người tham gia BHYT) cũng được đề cập trong Kế hoạch 5 
năm ngành y tế. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng và tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế, 
nhất là tại tuyến y tế cơ sở và vùng sâu, vùng xa.  
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 Cho đến nay vẫn chưa có một kế hoạch tổng thể hoặc đề án thực hiện đổi mới phương 
thức thanh toán dịch vụ y tế. Những điều kiện cơ bản cho việc thiết kế và thực hiện 
các phương thức thanh toán trả trước chưa sẵn sàng như chuẩn hóa dữ liệu thông tin 
bệnh viện, dữ liệu về người sử dụng dịch vụ y tế, chuẩn hóa phương pháp và bộ dữ 
liệu tính chi phí dịch vụ y tế. Cơ sở tính toán định suất chưa bảo đảm hoàn trả chi phí 
cung cấp dịch vụ. Thiết kế định suất chưa phù hợp. Tác động tới chất lượng dịch vụ y 
tế chưa được đánh giá. Còn thiếu các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện thanh toán 
theo trường hợp bệnh, bao gồm bộ dữ liệu tối thiểu về lâm sàng và tài chính trong 
khám chữa bệnh nội trú.  

 Còn có những hạn chế trong công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả cũng như đánh giá 
tác động của các chương trình có sử dụng ngân sách nhà nước, như chương trình đầu 
tư từ trái phiếu chính phủ, thực hiện hỗ trợ phí BHYT cho người nghèo, người cận 
nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.  

2.3. Nhân lực y tế 

Những kết quả đạt được 

Nhiệm vụ 1: Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng, cơ cấu và phân bổ cân đối 

Số lượng và chất lượng nhân lực y tế tiếp tục được cải thiện. Số y bác sĩ trên 1 vạn 
dân tiếp tục tăng lên (12,5 vào năm 2009 lên 13,4 vào năm 2010), số bác sĩ trên 1 vạn dân 
tăng từ 6,6 năm 2009 lên 7,2 năm 2010 (đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm), số lượng điều dưỡng 
trên 1 vạn dân cũng tăng (8,8 năm 2009 lên 9,4 năm 2010). Cơ cấu cán bộ y tế ở tuyến cơ sở 
cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2011, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 71,9% 
(gần đạt mục tiêu kế hoạch), tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh/y sĩ sản nhi đạt trên 95%. Tỷ lệ 
thôn bản có nhân viên y tế hoạt động tăng từ 75,8% lên 82,9% dù vẫn thấp hơn so mới mục 
tiêu đặt ra cho năm 2011 là 86%. 

Để thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đủ về số lượng, cơ cấu và phân 
bổ cân đối, trong năm 2011, ngành y tế đã ban hành các chính sách về chế độ phụ cấp ưu đãi 
theo nghề cho các cán bộ trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế công lập và các cán 
bộ phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa khó thu hút cũng như 
chính sách quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức viên chức trong các cơ 
sở y tế công lập.  

Công tác nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhân lực y 
tế sẽ được chú trọng hơn thông qua các nhóm giải pháp khác nhau, được nêu trong nội dung 
của Quyết định 579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân 
lực Việt Nam thời kỳ 2011–2020 ngày 19/04/2011.  

Nhiệm vụ 2: Quản lý phát triển nhân lực y tế 

Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012–2020 đã được Bộ Y tế phê duyệt 
trong năm 2012 (Quyết định số 816/QĐ-BYT ngày 16/3/2012), trong đó nêu rõ các nhóm 
giải pháp để thực hiện chiến lược, bao gồm: nhóm giải pháp về cơ chế chính sách nhấn mạnh 
tới chính sách tuyển dụng và chế độ phụ cấp để thu hút và duy trì nguồn nhân lực y tế; nhóm 
giải pháp về đào tạo nhân lực nhấn mạnh việc phát triển các cơ sở đào tạo và đổi mới nội 
dung, phương pháp đào tạo; và nhóm giải pháp về cơ sở vật chất và tài chính.  

Những khó khăn, hạn chế 

Mặc dù các chính sách ưu tiên phù hợp cho các vùng khó khăn và các lĩnh vực chuyên 
khoa khó thu hút nhân lực trong những năm qua đã đạt được mục tiêu đề ra, nhưng thực tế 
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cho thấy việc triển khai một số chính sách còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao. Cụ 
thể, việc triển khai Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối 
với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập đã gặp khó khăn trong việc phân 
loại đối tượng ở tuyến huyện, vì trên thực tế hầu hết các cán bộ đều phải làm kiêm nhiệm 
nhiều công việc một lúc do thiếu nhân lực [20], trong khi không có văn bản hướng dẫn cụ thể 
cho những trường hợp này; Quyết định 75/2009/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đối với 
nhân viên y tế thôn bản trong đó đội ngũ y tế tổ dân phố (ở phường/thị trấn) không có trợ cấp 
hằng tháng (do đối tượng này không thuộc đối tượng được bao phủ của Quyết định 
75/2009/QĐ-TTg) đã gây nên nguy cơ mạng lưới y tế ở thành thị bị phá vỡ. Mục tiêu đề ra 
trong kế hoạch 5 năm là cần mở rộng các hình thức đào tạo và đánh giá hiệu quả của các hình 
thức đào tạo, đặc biệt là hình thức đào tạo nguồn nhân lực cho vùng miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, nhưng trên thực tế việc triển khai vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt đối với chương trình đào 
tạo hệ cử tuyển, do số đối tượng được tuyển dụng ít và hiệu quả của các chương trình đào tạo 
cũng chưa được đánh giá. 

Tình trạng khó thu hút và duy trì cán bộ y tế làm việc ở tuyến y tế cơ sở, đặc biệt ở 
khu vực khó khăn và một số chuyên khoa, vẫn còn rất nặng nề. Có nhiều nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng này như thu nhập thấp, chế độ phụ cấp đãi ngộ chưa thỏa đáng, điều kiện làm 
việc ở khu vực nông thôn, miền núi rất khó khăn, nhiều áp lực về công việc (đặc biệt ở tuyến 
huyện) và các cán bộ ít cơ hội được đào tạo (vấn đề tự đào tạo hạn chế do điều kiện làm việc 
khó khăn; mặc dù có lớp tập huấn nhưng một số nơi không cử được người tham dự, vì nếu đi 
thì không có người làm việc, mặc dù có nhu cầu đi học) [20]. 

Về mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo hiện nay cho một số 
nhóm đối tượng là chưa phù hợp. Chưa có hệ thống kiểm định trong các trường đào tạo y 
khoa. Chất lượng đào tạo tăng chưa tương xứng với trình độ phát triển của kỹ thuật và nhu 
cầu chất lượng chăm sóc của cộng đồng đang tăng nhanh. Năng lực thực hành của sinh viên 
sau khi ra trường còn khá hạn chế [20]. Chương trình đào tạo liên tục cũng vẫn chưa được 
chú trọng. Một khó khăn nữa cũng có ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo, đó là kinh phí đầu tư 
từ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở đào tạo vẫn còn rất hạn hẹp. Bên cạnh đó, ngành 
y tế còn thiếu định hướng chiến lược và cơ chế điều phối trong hệ thống đào tạo nguồn nhân 
lực y tế và các đề án để thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012–2020. 

2.4 Dược và trang thiết bị y tế 

Những kết quả đạt được 

Nhiệm vụ 1: Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị  

Nhìn chung, hệ thống sản xuất, cung ứng thuốc đã đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết 
yếu đáp ứng nhu cầu CSSK của nhân dân. Sản xuất thuốc trong nước hiện đáp ứng 47% nhu 
cầu về thuốc của người dân (về giá trị sử dụng). Thuốc sản xuất trong nước hiện đáp ứng 
được 234/314 hoạt chất trong Danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam lần thứ V. Mạng lưới 
bán lẻ rộng khắp với dân số bình quân trên 1 cơ sở bán lẻ thuốc là 2000 người. Nhu cầu sử 
dụng vắc-xin tại Việt Nam được đáp ứng từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu. Việt 
Nam sản xuất được 10/10 loại vắc-xin dùng trong tiêm chủng mở rộng.  

Dự thảo danh mục thuốc thiết yếu lần thứ VI đang được hoàn thiện để trình lãnh đạo 
Bộ Y tế ký ban hành. Danh mục thuốc thiết yếu được mở rộng, bổ sung thêm những mặt hàng 
thuốc mới phù hợp với mô hình bệnh tật và điều kiện trang thiết bị chuyên môn kỹ thuật. Đề 
án Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm 
nhìn 2030 đã hoàn thành, chờ phê duyệt của Thủ tướng. Bộ Y tế đang xây dựng Đề án 
”Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” với mục tiêu đẩy mạnh việc sử dụng thuốc 
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sản xuất trong nước tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng, góp phần hỗ trợ cho ngành dược 
Việt Nam phát triển bền vững, đảm bảo nguồn cung ứng thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho 
nhân dân một cách ổn định và không lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài.  

Nhiệm vụ 2: Kiểm soát chặt chẽ giá thuốc  

Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành 
liên quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhiều giải pháp quyết liệt 
nên tình hình giá thuốc năm 2011 cơ bản được khống chế. Chỉ số giá tiêu dùng đối với nhóm 
hàng thuốc và dịch vụ y tế được duy trì ở mức thấp so với các nhóm hàng khác, đứng thứ 
10/11 trong tổng số 11 nhóm hàng thiết yếu. Theo khảo sát của Viện Chiến lược và Chính 
sách y tế, mức chênh lệch giữa giá thuốc tên gốc so với giá tham khảo quốc tế tại các cơ sở y 
tế công lập của Việt Nam là 1,4 lần, nằm trong giới hạn mức giá phù hợp theo khuyến cáo 
của WHO (từ 1 đến 1,5 lần) [21]. Nhằm tăng cường hiệu quả việc kiểm soát giá thuốc , Bộ Y 
tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng 
phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do NSNN và BHYT chi 
trả.7 Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ tổng kết, đúc kết, rút kinh nghiệm và đề xuất 
sửa đổi, bổ sung quy định quản lý giá thuốc tại Luật Dược sửa đổi.  

Phần lớn thuốc sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập đều được mua theo 
phương thức đấu thầu cạnh tranh. Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC về hướng 
dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế được ban hành đã khắc phục nhiểu bất cập trong 
đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 10/2007/TT-BYT-BTC. Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông 
tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong 
các cơ sở y tế. Thông tư số 50/2011/TT-BYT-BTC-BCT đã được ban hành khắc phục những 
bất cạp của chính sách kê khai giá thuốc cũ. Như vậy, có thể thấy, trong năm qua cơ quan 
quản lý nhà nước về Dược đã rất chú trọng nhiệm vụ kiểm soát giá thuốc và đã có những đáp 
ứng chính sách theo hướng tích cực giải quyết các vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực này. 

Nhiệm vụ 3: Tăng cường quản lý chất lượng thuốc và sử dụng thuốc an toàn hợp lý 

Bộ Y tế tăng cường triển khai thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt trong tất cả các 
khâu sản xuất, cung ứng, lưu thông thuốc. Đến cuối năm 2011 đã đạt mục tiêu 100% doanh 
nghiệp sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo của WHO (113 cơ sở),  
100% cơ sở kiểm nghiệm thuốc đạt nguyên tắc tiêu chuẩn GLP theo khuyến cáo của WHO 
hoặc ISO 17025,  và 158 cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP).  Việc lấy 
mẫu kiểm tra chất lượng thuốc của các Viện kiểm nghiệm và các trung tâm đã được thực hiện 
thường xuyên hơn. Việc thực hiện báo cáo kết quả nghiên cứu tương đương sinh học trong hồ 
sơ đăng ký thuốc áp dụng đối với 12 dược chất theo Thông tư 08/2010/TT-BYT là nỗ lực của 
cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị của thuốc lưu hành 
trên thị trường.  

Bộ Y tế đang xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn 
2012–2020.  Kế hoạch có 6 mục tiêu cụ thể gồm: (i) Nâng cao nhận thức của cộng đồng và 
cán bộ y tế về kháng thuốc; (ii) Tăng cường, hoàn thiện hệ thống giám sát quốc gia về sử 
dụng kháng sinh và kháng thuốc; (iii) Bảo đảm cung ứng đầy đủ các thuốc có chất lượng đáp 
ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; (iv) Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; 
(v) Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn; (vi) Tăng cường sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn 

                                                
7
 Thặng số bán buôn tối đa toàn chặng (thặng số lãi trần từ nhập khẩu tới cảng đến bán buôn) được tính bao 

gồm các chi phí và lãi tối đa cho toàn bộ giai đoạn từ nhập khẩu tới bán buôn. Đây được coi là biện pháp có hiệu 
quả để chống tình trạng mua bán thuốc lòng vòng qua các tầng nấc trung gian, chi phí ngầm và đẩy giá thuốc lên 
cao. 
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trong nuôi trồng và chăn nuôi thủy sản. Đang chờ ý kiến phản hồi để hoàn thiện trước khi ban 
hành. 

Nhiệm vụ 4: Đẩy mạnh phát triển đông dược và dược liệu  

Hệ thống văn bản quy phạm luật liên quan tới việc phát triển đông dược và dược liệu 
đã được kiện toàn từ khâu bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu đến cung ứng, sử dụng dược 
liệu tại các cơ sở KCB và tăng cường quản lý chất lượng. Danh mục 40 dược liệu có tiềm 
năng khai khác và phát triển thị trường đã được Bộ Y tế ban hành (Quyết định 15/2012/QD-
BYT). Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường 
quản lý cung ứng, sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Chỉ thị này cũng nhấn mạnh việc tăng cường quản lý 
chất lượng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Để triển khai Kế hoạch hành động 
của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, Bộ Y tế chủ trì và 
phối hợp với các đơn vị xây dựng 12 đề án. Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tiến hành 
các bước thành lập Hội đồng và tiếp nhận hồ sơ xét danh hiệu Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 
hai. Tiến hành công tác kiểm tra chất lượng dược liệu tại một số địa phương.  

Nhiệm vụ 5: Tăng cường sản xuất TTB y tế trong nước  

Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra và nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ 
chính sách thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất TTB y tế trong nước. Hoàn thiện dự thảo 
Thông tư quy định việc cấp giấy phép lưu hành và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối 
với sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam. 

Những khó khăn, hạn chế 

 Việc kiểm soát chặt chẽ giá thuốc gặp nhiều khó khăn do sản xuất và cung ứng thuốc 
tại Việt Nam còn phụ thuộc quá lớn vào thị trường bên ngoài từ nguyên liệu (90%) 
đến thành phẩm (hơn 50%). Thuốc sản xuất trong nước vẫn chủ yếu là thuốc thông 
thường, năng lực sản xuất các thuốc chuyên khoa trong nước còn hạn chế. Mức chênh 
giữa giá thuốc biệt dược của nhà phát minh và giá tham khảo quốc tế tại các cơ sở y tế 
công lập còn ở mức tương đối cao (12,1 lần). Trong khi đó, Việt Nam chưa có chính 
sách thuốc gốc nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các thuốc thay thế các thuốc biệt 
dược phát minh.  

 Liên quan đến nhiệm vụ tăng cường quản lý chất lượng thuốc, tỷ lệ mẫu thuốc không 
đạt yêu cầu năm 2011 không giảm so với năm 2010, vi phạm chủ yếu là các thuốc 
đông dược. Việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu và thuốc làm từ dược 
liệu gặp nhiều khó khăn. Việc thực hiện báo cáo kết quả nghiên cứu tương đương sinh 
học khi đăng ký 12 hoạt chất thuốc theo Thông tư 08/2010 gặp khó khăn do khả năng 
đáp ứng hạn chế từ phía các cơ sở thử tương đương sinh học so với nhu cầu của các 
doanh nghiệp.  

 Việc thực hiện mục tiêu tăng cường sử dụng hợp lý thuốc kháng sinh theo khuyến 
nghị báo cáo JAHR 2011 còn rất hạn chế, hầu như chưa có chuyển biến rõ rệt. Tình 
trạng sử dụng kháng sinh phổ biến (50% đơn thuốc ngoại trú, tại tuyến huyện lên tới 
60%) [21], tỷ lệ dùng kháng sinh tiêm, kết hợp các kháng sinh khá cao trong điều trị 
nội trú, trong khi không đảm bảo thực hiện kháng sinh đồ, dẫn đến tình trạng kháng 
kháng sinh ngày càng nghiêm trọng.  

 Tình trạng bán thuốc không có đơn đối với thuốc được quy định phải kê đơn vẫn phổ 
biến (40%) [21]. Tình trạng quảng cáo, tiếp thị tràn lan thực phẩm chức năng, gây 
hiểu lầm là thuốc rất phổ biến, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.  
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 Việc sản xuất thuốc ARV và Methadone trong nước còn gặp nhiều khó khăn. 

 Các giải pháp nhằm tăng cường sự kiểm soát của nhà nước về đầu tư trang thiết bị y 
tế được đề xuất trong báo cáo JAHR 2010–2011 hầu như chưa được triển khai từ việc 
đánh giá hiện trạng và nhu cầu TTB y tế tại cơ sở y tế các tuyến; rà soát, cập nhật 
danh mục TTB y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế cho tới xây dựng cơ sở dữ liệu về 
TTB y tế các tuyến. Việc quản lý giá TTB y tế hầu như còn bỏ ngỏ, thiếu các quy 
định cụ thể. Chưa triển khai được hoạt động “Đánh giá công nghệ y tế”. 

 Năng lực mạng lưới hiệu chuẩn và kiểm định TTB y tế còn hạn chế. Hiện chỉ có 3 
Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học nhưng thiếu kinh phí để hoạt 
động hiệu quả.  

 Nhân lực quản lý TTB y tế chưa được quan tâm: Chưa có mã ngạch công chức cho 
lĩnh vực quản lý TTB y tế. 

2.5. Thông tin y tế 

Những kết quả đã đạt được 

Nhiệm vụ 1: Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế đến 2015 
với tầm nhìn 2020  

Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch thực hiện ”Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam 
giai đoạn 2011–2020, tầm nhìn đến 2030.8 Việc khảo sát tình hình nhân lực thống kê y tế đã 
được thực hiện nhằm cung cấp thông tin cơ sở cho việc củng cố hoàn thiện tổ chức thống kê.  

Nhiệm vụ 2: Hoàn thiện hệ thống chỉ số, sổ sách ghi chép và báo cáo thống kê y tế. Ban 
hành Quyết định hệ thống chỉ số, chuẩn hóa hệ thống chỉ số cơ bản ngành y tế  

Sau khi ban hành bản sửa đổi của các mẫu biểu thống kê y tế cho hệ thống báo cáo, 
các chỉ số cơ bản liên quan đến các lĩnh vực như KCB, YTDP, các chương trình mục tiêu 
quốc gia... đã được rà soát, từ đó xây dựng hệ thống chỉ số cơ bản ngành y tế và trình lãnh 
đạo Bộ ký ban hành.  

Quyết định số 517/2011/QĐ-BYT đã ban hành mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là một bước đột phá trong việc chuẩn hóa 
thông tin về chi phí bệnh viện, dù hiện nay chưa được áp dụng rộng rãi trong việc hạch toán 
chi phí. 

Các chỉ số về theo dõi việc thực hiện Kế hoạch 5 năm của ngành y tế dần được lồng 
ghép vào các dự án viện trợ theo hình thức là chỉ tiêu cần đạt để giải ngân tiếp, đặc biệt đối 
với chương trình hỗ trợ ngân sách của Liên Minh Châu Âu. 

Nhiệm vụ 3: Ban hành biểu mẫu báo cáo cho y tế tư nhân  

Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành 
nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định trách nhiệm 
của Sở Y tế thống kê và đăng tải công khai trên trang điện tử của Sở Y tế danh sách cơ sở 
khám chữa bệnh và người hành nghề y tế tư nhân cũng như việc báo cáo số liệu định kỳ về y 
tế tư nhân 6 tháng một lần về Bộ Y tế. Quy định này, nếu được thực hiện nghiệm túc, là một 
bước đột phá trong việc bảo đảm thông tin toàn diện và tập trung về nhân lực y tế, đặc biệt 
nhân lực và cơ sở y tế tư nhân.  

                                                
8
 Quyết định số 1803/QĐ-TTg  ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thống 

kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020, tầm nhìn đến 2030. 
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Nhiệm vụ 4: Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu  

Phòng thống kê y tế (Vụ Kế hoạch-Tài Chính của Bộ Y tế) đã tiến hành rà soát sổ 
sách, biểu mẫu báo cáo của các vụ, cục, chương trình quốc gia và các biểu mẫu tại địa 
phương để đề xuất việc phối hợp lồng ghép, cung cấp và trao đổi thông tin giữa các hệ thống 
thông tin trong ngành y tế và giữa hệ thống thông tin y tế với hệ thống của các bộ/ngành liên 
quan. Hiện nay, Bộ Y tế đang thu thập khoảng 127 chỉ tiêu, bao gồm: Chỉ tiêu phản ảnh tình 
hình sức khỏe nhân dân và chỉ tiêu hoạt động của các lĩnh vực y tế. Hầu hết các chỉ tiêu trên 
được thu thập theo chế độ báo cáo định kỳ thông qua hàng loạt sổ sách, biểu mẫu báo cáo từ 
xã, huyện, tỉnh, trung ương. Bộ Y tế được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì tiến 
hành 5 cuộc điều tra thống kê: Điều tra cơ sở và nhân lực ngành y tế; điều tra HIV/AIDS, 
điều tra dinh dưỡng, điều tra y tế quốc gia, điều tra nhân khẩu học và sức khỏe,9 để đáp ứng 
yêu cầu thông tin cho các chỉ tiêu thống kê quốc gia.10 

Nhiệm vụ 5: Tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu  

Một số chương trình dọc đã tổ chức lớp đào tạo kỹ năng giám sát, tổng hợp báo cáo 
cho các cán bộ chương trình tuy nhiên chưa có các khóa đào tạo thống kê cơ bản cho cán bộ 
thống kê tổng hợp tại các tuyến. 

Nhiệm vụ 6: Tăng cường phổ biến thông tin y tế với các hình thức đa dạng và phù hợp  

Hình thức phổ biến thông tin thông thường là thông qua xuất bản Niên giám thống kê 
y tế hằng năm và được công bố chính thức rộng rãi trong và ngoài nước. Niên giám Thống kê 
y tế 2010 đã được xuất bản nhằm cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu, phân tích, đánh giá 
tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006–2010 và xây dựng mục tiêu chiến lược của ngành 
những năm tiếp theo. Thông tin thống kê cơ bản được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Y tế. 
Bên cạnh đó, việc xây dựng và phổ biến báo cáo JAHR hằng năm cũng là một kênh hiệu quả 
phổ biến thông tin toàn diện về hệ thống y tế.  

Nhiệm vụ 7: Từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin y tế, áp dụng công nghệ thông tin 
trong lĩnh vực thông tin y tế  

Một số phần mềm chuyên dụng được phát triển và sử dụng rộng rãi ( phần mềm quản 
lý bệnh viện, quản lý HIV/AIDS, BHYT...). Thông tin về dịch vụ công, thông tin về sức khỏe 
được công bố rộng rãi trên các trang điện tử của ngành y tế như cổng thông tin Bộ Y tế, trang 
web của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế… 

Quyết định số 1605/2010/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011–2015 bao gồm 
danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến, chủ yếu liên quan đăng 
ký dược và mỹ phẩm, và cấp phép hành nghề tư nhân. Ngoài ra, Quyết định này bao gồm 2 
dự án quy mô quốc gia về hệ thống thông tin (bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám chữa 
bệnh; xây dựng dịch vụ tư vấn y tế, khám chữa bệnh từ xa). Quyết định này cũng đưa ra một 
dự án để xây dựng hệ thống thông tin để theo dõi và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch 5 
năm và hằng năm, gồm cả các kế hoạch trong ngành y tế. 

Những khó khăn, hạn chế 

 Chưa có kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin y tế. Chưa có chính sách quy 
định cụ thể về trách nhiệm và nguyên tắc phổ biến và chia sẻ thông tin y tế. 

                                                
9
 Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/ 6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra 

thống kê quốc gia. 
10

 Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg, ngày 2/6/2010. 
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 Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin y tế ở các cấp còn hạn chế, do đó không đủ 
thông tin cho xây dựng chính sách, lập kế hoạch cũng như theo dõi, giám sát thực 
hiện các chính sách. Bộ dữ liệu cơ bản sử dụng mã quốc tế ICD10 và mã dịch vụ 
ICD9-CM chưa được triển khai đồng bộ tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh, chính vì vậy 
việc đo lường gánh nặng bệnh tật gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Số liệu thu thập tại 
trạm y tế xã chưa được máy tính hóa, chủ yếu thu thập thủ công nên việc kiểm tra, 
phân tích số liệu gặp nhiều khó khăn. Dữ liệu của các chương trình mục tiêu quốc gia 
và y tế dự phòng thường không sẵn có hoặc ít khi tiếp cận được. Thiếu cơ sở dữ liệu 
về y tế tư nhân. Thiếu các văn bản quy định nghĩa vụ và trách nhiệm cập nhật, báo 
cáo số liệu về hoạt động cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở hành nghề y, dược tư 
nhân. 

 Chưa tăng cường khả năng phân tích, sử dụng số liệu ở quy mô đủ lớn. 

 Chưa phối hợp đầy đủ với các trường đại học, viện nghiên cứu để cùng phân tích số 
liệu. 

 Chưa có hoạt động tăng cường hệ thống ghi nhận đối với bệnh không lây nhiễm, các 
yếu tố ảnh hưởng sức khỏe và hoạt động tăng cường khai tử trong cộng đồng 

 Chưa có hệ thống phản hồi về chất lượng thông tin y tế. 

2.6 Quản lý nhà nước về y tế 

Những kết quả đạt được 

Nhiệm vụ 1: Cải thiện năng lực và chất lượng chiến lược, chính sách, quy hoạch y tế  

Đã ban hành một số văn bản chính sách mang tính định hướng cho sự phát triển và 
quản lý điều hành của toàn ngành (các quy hoạch, chiến lược...). Chiến lược bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân đã hoàn thành chờ Thủ tướng phê duyệt. Quy hoạch phát triển 
hệ thống y tế 2011–2020, tầm nhìn 2030 đang được xây dựng để trình Thủ tướng vào cuối 
2012. Việc thu thập bằng chứng, đánh giá đã được chú trọng trong quá trình xây dựng chiến 
lược, chính sách góp phần tăng cường chất lượng văn bản ban hành. Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 63/2012/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Bộ Y tế. 

Chương trình đối thoại chính sách y tế ở Việt Nam do Liên Minh Châu Âu và WHO 
hỗ trợ được triển khai từ tháng 6 năm 2012 nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực trong 
việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá một cách tổng thể các kế hoạch, chiến lược, 
chính sách quốc gia để phục vụ mục đích mở rộng bao phủ dịch vụ y tế toàn dân, dịch vụ 
chăm sóc “lấy người dân làm trung tâm” và tăng cường “khía cạnh sức khỏe” trong tất cả các 
chính sách.  

Các chiến lược trong một số lĩnh vực như HIV/AIDS (608/QĐ-TTg năm 2012), an 
toàn vệ sinh thực phẩm (20/QĐ-TTg năm 2012), dân số và sức khỏe sinh sản (2013/QĐ-TTg 
năm 2011) đã được phê duyệt. 

Nhiệm vụ 2: Nâng cao vai trò và năng lực quản lý, lập kế hoạch y tế  

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế đã bước đầu xây dựng và triển khai thí điểm công 
cụ đánh giá kế hoạch y tế tuyến tỉnh hằng năm tại một số tỉnh. Bộ Y tế đã tổ chức một số 
khóa học nâng cao năng lực quản lý, lập kế hoạch cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của Bộ 
và một số tỉnh (Flagship course, quản lý bệnh viện, lập kế hoạch y tế tuyến tỉnh, huyện…). 
Ngoài ra, Vụ Kế hoạch-Tài chính, với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, đang xây dựng và 
hoàn thiện Khung kế hoạch y tế tuyến tỉnh, Bộ tiêu chí đánh giá kế hoạch y tế. Sắp tới sẽ tiếp 
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tục xây dựng tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao năng lực lập kế hoạch y tế cho 
các tuyến.  

Nhiệm vụ 3: Ban hành các quy định, tiêu chuẩn chuyên môn  

Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quốc gia chẩn đoán và điều trị một số bệnh như: bệnh 
tăng huyết áp (8/2010), sốt xuất huyết (2/2011), ngộ độc phóng xạ (9/2011), đái tháo đường 
týp 2 (9/2011), bệnh chân tay miệng (7/2011 và 3/2012), nhiễm não mô càu (3/2012), ngộ 
độc chì (5/2012), hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân và tăng men gan trong cộng 
đồng (5/2012 va 7/2012) cũng như 34 quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
ngành phong-da liễu (6/2012) Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống 
nghiệm (7/2012) và hướng dẫn công tác gây mê-hồi sức (8/2012). Đối với lĩnh vực Vệ sinh 
an toàn thực phẩm: từ năm 2009 đến nay Bộ Y tế đã ban hành 44 bộ quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia đối với các sản phẩm thực phẩm. Các tiêu chí Chuẩn quốc gia đối với các Trung tâm 
CSSK sinh sản đã được dự thảo. Đối với lĩnh vực quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đã ban 
hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt; Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh. 

Nhiệm vụ 4: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát  

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan 
được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của thanh tra chuyên 
ngành. Theo đó, Bộ Y tế có thanh tra chuyên ngành đối với hầu hết các lĩnh vực: dân số, 
dược, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường.  

Có một số Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
như BHYT (Nghị định số 92/2011/NĐ-CP), KCB (Nghị định số 96/2011/NĐ-CP), thuốc, mỹ 
phẩm và trang thiết bị y tế (93/2011/NĐ-CP) y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống 
HIV/AIDS (Nghị định số 69/2011/NĐ-CP), an toàn thực phẩm (Nghị định số 91/2012/NĐ-
CP). Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số và lĩnh vực an 
toàn vệ sinh thực phẩm đang chờ Chính phủ phê duyệt. 

Năm 2012, Bộ Y tế đã sửa đổi quy trình thanh tra dược (2188/QĐ-BYT), nhưng 
không có thông tin về quy trình thanh tra trong lĩnh vực khác.  

Nhiệm vụ 5: Tăng cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính 
sách, xây dựng và triển khai kế hoạch y tế  

Trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật y tế đều tổ chức các hội 
thảo chuyên gia, hội thảo liên ngành, tham vấn ý kiến các bên liên quan theo đúng quy định 
về quy trình Luật Ban hành văn bản pháp luật: Thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập có đại 
diện các bên liên quan, văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để lấy ý 
kiến rộng rãi trong vòng 2 tháng, tổ chức hội nghị hội thảo lấy ý kiến chuyên gia trực tiếp, 
xin ý kiến bằng văn bản, các ý kiến đều được tổng hợp, giải trình.  

Nhiệm vụ 6: Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa một cách hợp lý. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế  

Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 
thao, môi trường.  
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Những khó khăn, hạn chế 

 Các chỉ số sức khỏe và chỉ số hoạt động CSSK chưa được xem là các chỉ tiêu quan 
trọng đánh giá hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp. Do đó, 
ý thức, vai trò và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức xã hội, cộng đồng và mỗi người dân trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe, DS-KHHGĐ nhiều nơi còn hạn chế.  

 Chất lượng một số văn bản chính sách chiến lược còn hạn chế, thiếu nhất quán hoặc 
không phù hợp với thực tiễn. Có văn bản Luật mới thực hiện được vài ba năm đã phải 
điều chỉnh, sửa đổi (Luật BHYT).11  

 Một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng chất lượng văn bản chiến lược chính 
sách là do hệ thống thông tin y tế yếu kém.  

 Năng lực quản lý, lập kế hoạch còn hạn chế, đặc biệt trong phân tích thông tin và 
đánh giá kết quả. 

 Số hướng dẫn chuẩn điều trị và các quy trình chuẩn trong thực hành lâm sàng được 
ban hành còn ít.  

 Quản lý chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là khu vực y tế tư nhân còn nhiều bất cập, 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn của bệnh nhân. Tính trách nhiệm giải trình chưa 
được thực hiện đầy đủ trong vấn đề quản lý hoạt động y tế tư nhân. Chưa có quy định 
cho phép các hiệp hội chuyên môn tham gia trong việc chuẩn hóa chất lượng chăm 
sóc y tế.  

 Chính sách xã hội hóa công tác y tế còn nhiều vấn đề, tồn tại, như lạm dụng dịch vụ, 
gia tăng chỉ định xét nghiệm không cần thiết. Các cơ sở y tế tư nhân chưa thực sự 
được tham gia vào hệ thống chuyển tuyến, chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự 
phòng của hệ thống y tế.  

 Công tác thanh tra y dược gặp khó khăn do bộ máy tổ chức và nhân lực quá mỏng, 
mỗi tỉnh chỉ có một vài thanh tra, tuyến huyện không có chức năng thanh tra. Trong 
quá trình thanh tra còn thiếu các chuẩn mực, tiêu chí dựa trên bằng chứng phản ánh 
chất lượng, hiệu quả dịch vụ y tế. Do thiếu hệ thống giám sát mang tính chất dự 
phòng, hỗ trợ nên công tác thanh tra chủ yếu được tiến hành khi đã xảy ra vụ việc.  

 Phối hợp liên ngành trong xây dựng chính sách chưa thực sự hiệu quả, nhiều khi sự 
tham gia còn mang tính hình thức, thủ tục.  

 Không có sự kết nối mang tính hệ thống giữa các tuyến y tế trong điều trị. Chưa có cơ 
chế khuyến khích lồng ghép, kết nối giữa dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng.  

3. Khuyến nghị giải pháp bổ sung 

Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm và các khuyến nghị của 
JAHR, báo cáo đã khuyến nghị các nhóm giải pháp sau đây (xem chi tiết ở Chương 9): 

                                                
11

 Có thể đơn cử ví dụ sau về tính thiếu nhất quán giữa các văn bản. Theo Thông tư 31/2011, phòng khám đa 
khoa khu vực được sử dụng danh mục thuốc tương đương danh mục dành cho trạm y tế xã trong khi theo phân 
tuyến kỹ thuật hiện hành thì phòng khám đa khoa khu vực tương đương bệnh viện huyện. 
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Cung ứng dịch vụ y tế 

 Hoàn thiện chính sách, cơ chế giám sát và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Tiếp tục tăng 
cường đầu tư một các đồng bộ cho các cơ sở y tế tuyến dưới nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ và tăng tính sẵn có của dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở. 

 Thực hiện các giải pháp mang tính tổng thể và đồng bộ để giải quyết tình trạng quá tải 
ở các bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ 
sở y tế các tuyến.  

 Tăng cường quản lý, đổi mới cơ chế tài chính bệnh viện theo hướng tự chủ, công 
khai, minh bạch. 

 Hoàn thiện chính sách, cơ chế giám sát và tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ và 
CSSK sinh sản. 

Tài chính y tế 

 Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.  

 Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. 

 Tăng cường hiệu quả chi công cho y tế và đảm bảo NSNN cho các chương trình y tế 
đã được phê duyệt. 

 Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh. 

Nhân lực y tế 

 Quản lý phát triển nhân lực. Cần xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế 
một cách bền vững cho khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

 Nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới chương trình đào tạo, chú trọng đến nguồn 
nhân lực y tế ở khu vực nông thôn. Tăng cường hiệu quả và giám sát việc triển khai 
công tác đào tạo lại cho cán bộ y tế ở cơ sở y tế các tuyến. 

 Sử dụng, đãi ngộ cán bộ y tế vùng khó khăn. 

Dược và trang thiết bị y tế 

 Hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách. 

 Bảo đảm giá thuốc chữa bệnh ở mức hợp lý. 

 Tăng cường chất lượng thuốc và vắc-xin. 

 Tăng cường sử dụng hợp lý kháng sinh. 

 Tiến hành đánh giá hiện trạng và nhu cầu TTB y tế tại cơ sở y tế các tuyến. 

 Tăng cường đội ngũ nhân lực cho lĩnh vực trang thiết bị y tế. 

 Nâng cao năng lực trong lĩnh vực đánh giá công nghệ y tế. 

 Tăng cường năng lực mạng lưới kiểm chuẩn và kiểm định TTB y tế. 

 Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa TTB y tế.  

Thông tin y tế 

 Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế.  

 Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu.  
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 Xây dựng hệ thống theo dõi các vấn đề y tế ưu tiên. 

 Từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thông tin y tế. 

Quản lý điều hành 

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế.  

 Hoàn thiện và ổn định mô hình tổ chức mạng lưới y tế các tuyến. 

 Nâng cao năng lực và hiệu quả theo dõi, giám sát thực hiện chính sách y tế.  

 Tăng cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách.  

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. 
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PHẦN II: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA 
BỆNH 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

52 

Chương 3: Tổng quan về chất lượng dịch vụ y tế  

1. Các khái niệm  

Tổng quan các tài liệu trong nước và quốc tế gần đây cho thấy trong lĩnh vực y tế, 
Việt Nam còn thiếu một hệ thống các khái niệm, quan niệm liên quan đến chất lượng dịch vụ 
y tế. Sự diễn đạt bằng tiếng Việt một số khái niệm liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế 
nhiều khi chưa có nội hàm xác định, dẫn đến cách hiểu và cách làm chưa thống nhất, gây cản 
trở việc tiếp cận và áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng dịch vụ y tế.  

Dưới đây sẽ tổng quan một số khái niệm cơ bản, khung lý thuyết chung và các chỉ số 
theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ y tế đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, làm cơ sở 
lý luận cho việc phân tích, đánh giá và hình thành cơ cấu các chương trong phần II của báo 
cáo này.  

1.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ y tế 

Chất lượng dịch vụ y tế có những đặc tính riêng và cho đến nay chưa có một định 
nghĩa thống nhất và cách đo lường thống nhất. Có một số định nghĩa về chất lượng dịch vụ y 
tế có tính khái quát cao và thường được sử dụng là: 

 Chất lượng dịch vụ y tế bao hàm hai cấu phần riêng biệt là chất lượng vận hành 
(functional quality), tức là cách thức người bệnh được nhận dịch vụ (chất lượng thức 
ăn, tiếp cận dịch vụ) và chất lượng chuyên môn (technical quality), tức là chất lượng 
của việc cung ứng dịch vụ KCB (năng lực và kết quả điều trị) [22].  

 Chất lượng dịch vụ KCB bao gồm cả việc ứng dụng khoa học và kỹ thuật y khoa theo 
cách thức nào đó để tối đa hóa lợi ích về sức khỏe mà không làm gia tăng các rủi ro 
tương ứng do ứng dụng các kỹ thuật này. Do đó, chất lượng dịch vụ KCB chính là 
mức độ mà dịch vụ y tế được kỳ vọng sẽ đem lại sự cân bằng mong muốn nhất giữa 
rủi ro và lợi ích [23].  

 Chất lượng dịch vụ KCB là mức độ theo đó các dịch vụ y tế mà cá nhân và cộng đồng 
sử dụng làm tăng khả năng đạt được kết quả sức khỏe mong muốn và phù hợp với 
kiến thức chuyên môn hiện tại [24].  

 Chất lượng dịch vụ KCB là hình thức tổ chức các nguồn lực một cách hiệu quả nhất 
nhằm đáp ứng nhu cầu CSSK của những người có nhu cầu nhất nhằm mục đích phòng 
bệnh và CSSK, an toàn, không gây lãng phí mà vẫn đảm bảo đáp ứng được các yêu 
cầu cao hơn (Øvretveit) [25].  

 Chất lượng dịch vụ y tế là mức độ đạt được các mục đích bên trong của một hệ thống 
y tế nhằm nâng cao sức khỏe và đáp ứng được kỳ vọng chính đáng của nhân dân [26].  

Như chúng ta thấy, các định nghĩa trên đều có sự linh hoạt trong việc xác định chất 
lượng dịch vụ y tế tùy thuộc vào mục đích và vào điều kiện hiện tại của hệ thống y tế;  đều đề 
cập tới sự kỳ vọng của nhân dân, đến tính hiệu quả - chi phí của dịch vụ và hiệu quả điều trị 
của các dịch vụ y tế nhằm đạt được mục đích cuối cùng là sức khỏe.  

Định nghĩa về chất lượng do Øvretveit đưa ra rất hữu ích cho việc xây dựng chiến 
lược và kế hoạch quốc gia về chất lượng dịch vụ y tế bởi vì nó nhấn mạnh tới cách thức sử 
dụng nguồn lực hiện tại thay vì chỉ tập trung vào việc gia tăng nguồn lực sẵn có. Định nghĩa 
này bao gồm ba khía cạnh của chất lượng: chất lượng đáp ứng nhu cầu của người bệnh, chất 
lượng chuyên môn và chất lượng quản lý. Chính điều này khiến định nghĩa của Øvretveit 
được WHO đưa áp dụng trong bản hướng dẫn xây dựng chiến lược an toàn và chất lược trong 
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sự tiếp cận hệ thống y tế  [27] và định nghĩa này cũng được coi là phù hợp với cách tiếp cận 
trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ KCB của JAHR 2012. 

Có một định nghĩa do Viện Y học của Mỹ đúc kết [28], và được WHO cho là một 
định nghĩa thiết thực [29] trong đó chỉ rõ sáu lĩnh vực hoặc khía cạnh của chất lượng dịch vụ 
y tế cần tác động đến để cải thiện chất lượng. Việc đánh giá dịch vụ từ các khía cạnh này rất 
có ích nhằm xác định các biện pháp can thiệp để cải thiện chất lượng dịch vụ một cách cơ 
bản. Các khía cạnh đó là: 

 An toàn, cung cấp dịch vụ y tế với sự giảm thiểu rủi ro và nguy hại cho người sử 
dụng dịch vụ. 

 Hiệu quả, cung cấp dịch vụ y tế dựa vào cơ sở bằng chứng và đem lại các kết quả cải 
thiện sức khỏe cho các cá nhân và cộng đồng, dựa trên nhu cầu;  

 Người bệnh là trung tâm, cung cấp dịch vụ y tế có tính đến sở thích và nguyện vọng 
của người sử dụng dịch vụ cá nhân và các nền văn hóa của các cộng đồng;  

 Kịp thời, dịch vụ y tế được cung cấp kịp thời, hợp lý về mặt địa lý, và trong các cơ sở 
có kỹ năng và nguồn lực phù hợp với yêu cầu y học;  

 Hiệu suất, cung cấp dịch vụ y tế với việc sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối đa và 
tránh lãng phí;  

 Công bằng, cung cấp dịch vụ y tế không có khác biệt về chất lượng theo các đặc điểm 
cá nhân người bệnh như giới tính, chủng tộc, dân tộc, vị trí địa lý, hoặc tình trạng kinh 
tế xã hội. 

1.2 Khái niệm về quản lý và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế 

Trong các nghiên cứu và hoạt động thực tế về quản lý và cải thiện chất lượng các sản 
phẩm hàng hóa và dịch vụ ở hầu hết các lĩnh vực, người ta sử dụng nhiều khái niệm với 
những nội hàm đã được thừa nhận chung, trong đó có một số khái niệm thông dụng như sau. 

Đảm bảo chất lượng (Quality assurance - QA) là tổng thể các hoạt động được thực 
hiện để thiết lập các tiêu chuẩn và để theo dõi và cải thiện kết quả làm việc sao cho dịch vụ y 
tế được cung cấp có hiệu quả và an toàn nhất có thể. Đảm bảo chất lượng được thực hiện 
thông qua hệ thống quản lý chất lượng và các hoạt động dự phòng khác, như phân tích các sai 
sót và các tác động để xác định các sai sót tiềm tàng dựa trên kinh nghiệm quá khứ và cho 
phép thiết kế lại để loại bỏ những sai sót đó trong tương lai.  

Kiểm soát chất lượng (Quality control - QC) và Kiểm soát chất lượng toàn bộ (Total 
Quality Control - TQC) nhằm phát hiện và ngăn ngừa sai sót, thông qua việc kiểm tra, xem 
xét một phần hoặc toàn bộ các yếu tố liên quan tới quá trình thực hiện dịch vụ hoặc sản xuất 
sản phẩm trước khi dịch vụ được cung cấp. 

Cải thiện chất lượng (Quality improvement - QI) là khái niệm mở rộng của nội dung 
bảo đảm chất lượng (quality assurance) trong đó đảm bảo chất lượng có phạm vi hẹp và chỉ 
phát hiện sai sót (“finding bad apples”) trong khi cải thiện chất lượng hướng tới mục tiêu 
nâng cao chất lượng. Cải thiện chất lượng là một nội dung của Quản lý chất lượng. 

Quản lý chất lượng (Quality management - QM) bao hàm tất cả các hoạt động được 
tổ chức để chỉ đạo, kiểm soát và phối hợp nâng cao chất lượng. Các hoạt động này bao gồm 
cả việc xây dựng chính sách về chất lượng và đặt ra các mục tiêu chất lượng. Quản lý chất 
lượng cũng bao hàm cả lập kế hoạch về chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất 
lượng và cải thiện chất lượng. Trong cung ứng dịch vụ y tế, quản lý chất lượng tạo ra khuôn 
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khổ chung giúp các cơ sở cung ứng dịch vụ tổ chức, kiểm soát và liên tục cải thiện tất cả các 
khía cạnh của cung ứng dịch vụ y tế [30].  

1.3 Khung lý thuyết xây dựng chiến lược quản lý chất lượng dịch vụ y tế 

Tương ứng với những định nghĩa và cách tiếp cận khác nhau về chất lượng dịch vụ y 
tế, các khung lý thuyết về quản lý, cải thiện chất lượng cũng rất đa dạng và được áp dụng ở 
các mức độ khác nhau tùy theo mục đích và điều kiện thực tế của từng nước, từng cơ sở y tế. 
Với mục đích của báo cáo JAHR 2012, các nội dung trong “Hướng dẫn xây dựng chiến lược 
chất lượng và an toàn theo cách tiếp cận hệ thống y tế” của WHO năm 2008 là phù hợp [27]. 
Theo Hướng dẫn này, khung xây dựng chiến lược quản lý chất lượng có thể sử dụng làm 
khung tham chiếu để đánh giá công tác quản lý chất lượng y tế, xác định các khoảng trống 
trong quản lý chất lượng dịch vụ y tế hiện nay ở Việt Nam và các ưu tiên trong xây dựng các 
chính sách, giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Các nội dung chi tiết của khung 
hướng dẫn này cũng đã được thể hiện trong nội dung của Khung chất lượng và an toàn dịch 
vụ y tế của Úc năm 2009 và 2010 [31].  

Theo hướng dẫn của WHO, từ góc độ hệ thống y tế, khi xem xét chất lượng dịch vụ y 
tế nói chung phải nhìn nhận đồng thời ba khía cạnh chất lượng là  

 Chất lượng đối với người bệnh (patient quality - theo yêu cầu và trải nghiệm của 
người bệnh);  

 Chất lượng chuyên môn (professional quality - theo nhu cầu của người bệnh và ứng 
dụng các thức hành tốt nhất); và  

 Chất lượng quản lý (có các quy định hiệu quả và đáp ứng yêu cầu).  

Nâng cao chất lượng có nghĩa là xác định và đo lường được từng khía cạnh và xây 
dựng được các chuẩn cho các khía cạnh đó. 

Vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia trong cải thiện chất lượng và an toàn 

Hệ thống y tế là một cấu trúc phức tạp với nhiều thành phần và chức năng có thể ảnh 
hưởng tới chất lượng. Các chiến lược về chất lượng và an toàn phải giải quyết được mối quan 
hệ giữa các nhà chuyên môn, tổ chức và sản phẩm với người bệnh. JAHR 2012 coi việc quản 
lý vĩ mô chất lượng là lĩnh vực đa ngành tác động tới tất cả các yếu tố cấu thành của chiến 
lược. Hình 9 dưới đây chỉ rõ sự điều tiết/quản lý đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ, các nhà 
chuyên môn và nguồn lực đầu vào cho CSSK, như dược và trang thiết bị. Quản lý vĩ mô cũng 
điều tiết trực tiếp nhưng lại trao quyền tự chủ cho các cơ sở y tế tự tổ chức công tác quản lý 
chất lượng tại cơ sở của mình. Người bệnh có thể tác động tới chất lượng dịch vụ ngay cả 
trong khuôn khổ các quy định hiện có với sự hỗ trợ và giúp đỡ của các tổ chức khác. Cuối 
cùng, cơ chế tài chính y tế có tác động quan trọng tới chất lượng dịch vụ thông qua các hình 
thức khuyến khích gắn theo cách thức mà các nhà cung cấp dịch vụ y tế được chi trả.  
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Hình 9: Sơ đồ cấu trúc các chương chính về chất lượng dịch vụ KCB 

 
Quản lý vĩ mô về chất lượng tức là quản lý và đánh giá chất lượng từ bên ngoài nhưng 

có thể bao gồm các hình thức hỗ trợ khác như đào tạo và vận động. Cách tiếp cận này nhằm 
mục đích thiết lập hệ thống quốc gia khác nhau về cấp chứng chỉ về năng lực chuyên môn 
cho cán bộ y tế hoặc cơ sở y tế, để cấp phép hành nghề cho người hành nghề hoặc cơ sở cung 
cấp dịch vụ KCB, về khai báo các sai sót, sự cố, về cơ sở dữ liệu chuẩn hóa quốc gia, và về 
chứng nhận chất lượng hoặc phổ biến thông tin về các chỉ số hoạt động thể hiện mức độ chất 
lượng mà các đơn vị/tổ chức cung ứng dịch vụ đạt được [32]. Cách tiếp cận này bao gồm 
phản biện độc lập (peer review), cấp chứng chỉ (certification), cấp phép (licensing) và chứng 
nhận chất lượng (accreditation). Mục đích của quá trình này là giảm tác hại cho người bệnh 
do yếu kém chuyên môn và các dịch vụ nguy hiểm, từ đó nâng cao chất lượng và an toàn 
chăm sóc người bệnh thông qua cơ chế khuyến khích đã được ghi nhận từ bên ngoài. Bất lợi 
của cách tiếp cận này là nó có thể không thông dụng với nhiều người hành nghề và dịch vụ, 
chưa được người dân biết hoặc tín tưởng để làm cơ sở giúp lựa chọn dịch vụ y tế có chất 
lượng, mất thời gian và thủ tục hành chính để triển khai, và nguồn lực có thể được sử dụng 
tốt hơn cho các biện pháp cải thiện chất lượng khác. Việc chứng nhận chất lượng tổ chức có 
thể là một phần của chương trình quốc gia về chất lượng, nhưng việc thiết lập một chương 
trình cấp chứng nhận chất lượng đầy đủ cho các cơ sở KCB có thể không phù hợp trong giai 
đoạn khởi đầu cải thiện chất lượng hoặc trong điều kiện nguồn lực khó khăn.  

Các tổ chức, cơ quan chuyên môn cung cấp dịch vụ trong đó các nhà chuyên môn, các 
sản phẩm y tế và công nghệ được kết hợp để cung cấp các sảpn hẩm dịch vụ (ví dụ: bệnh viện 
hoặc cơ sở KCB) bị ảnh hưởng bởi các quy định trực tiếp như đã nêu ở trên và bởi các biện 
pháp do chính các cơ sở KCB thực hiện để cải thiện chất lượng tại cơ sở của mình. Các chiến 
lược đó có thể là các chương trình về quản lý rủi ro, cải thiện chất lượng và an toàn người 
bệnh, đổi mới tổ chức, triển khai các dự án tại cơ sở KCB để giải quyết các vấn đề chất 
lượng, và quản lý chất lượng tại cơ sở KCB dựa trên các chuẩn mực. Cách tiếp cận dựa trên 
chuẩn mực có thể được áp dụng ngay tại cơ sở y tế và không phải là một phần của phản biện 
độc lập, cấp chứng chỉ chuyên khoa, cấp phép và chứng nhận chất lượng.  
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Các chuẩn mực về cách thức cung ứng dịch vụ hiệu quả và an toàn được xác định rõ 
ràng và phổ biến rộng rãi, và được sử dụng như là một thước đo để theo dõi và đo lường chất 
lượng dịch vụ KCB. Ví dụ như các hướng dẫn hoặc quy trình kỹ thuật và nhiều loại chuẩn 
mực khác. Nhân viên được giúp đỡ để tuân thủ theo các chuẩn thông qua đào tạo, hướng dẫn, 
xây dựng và áp dụng quy trình chuyên môn và giám sát. Quá trình này được ghi chép lại, và 
khi phát hiện ra các chuẩn mực không được tuân thủ thì người giám sát và các nhà quản lý có 
trách nhiệm đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Ngoài ra, các chuẩn mực còn được xác định cho 
các hoạt động quản lý và cung ứng dịch vụ [33]. Cách tiếp cận dựa trên chuẩn mực gồm các 
bước như sau: (i) Xây dựng các chuẩn mực nhằm đảm bảo dịch vụ KCB hiệu quả và an toàn, 
và khả thi với nguồn lực hiện có; (ii) Triển khai các chuẩn mực: phổ biến và giám sát việc 
tuân thủ các chuẩn mực, và ghi chép lại các khâu chuẩn mực không được tuân thủ; (iii) Tiến 
hành điều chỉnh ở nơi thực hành không đạt chuẩn thông qua các biện pháp giải quyết vấn đề. 

Những người hành nghề y dược và kiến thức y khoa mà họ dựa vào để thực hiện công 
việc của mình được thừa nhận là yếu tố then chốt trong cung ứng dịch vụ y tế. Để giải quyết 
vấn đề chuyên môn, các giải pháp có thể là tổ chức đào tạo và đào tạo liên tục, điều kiện làm 
việc hỗ trợ việc học tập, cấp chứng chỉ chuyên môn, xây dựng và triển khai các hướng dẫn 
thực hành, mô tả rõ năng lực chuyên môn, đo lường kết quả hoạt động, phản biện độc lập, đặt 
ra định mức và các chuẩn mực giải quyết các vấn đề liên quan tới hành vi sai trái, đăng ký 
các loại hình và số lượng cán bộ, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế, thay thế 
cán bộ chuyên môn và mở thêm các ngành nghề mới. 

Các sản phẩm y học và công nghệ cụ thể được ứng dụng trong cung ứng dịch vụ như 
dược và các trang thiết bị y tế là những yếu tố quan trọng tác động tới chất lượng dịch vụ y 
tế. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm y học và công nghệ chiến lược chất 
lượng cần bao gồm khung pháp lý về gia nhập thị trường, điều tiết và theo dõi các rủi ro, 
đánh giá công nghệ y tế và một chiến lược quốc gia về đổi mới toàn diện. 

Yêu cầu và/hoặc nhu cầu của người bệnh sử dụng các dịch vụ y tế  là để khỏi bệnh, có 
sức khỏe tốt hơn và/hoặc để không bị tàn tật hoặc khó chịu nhiều hơn. Để giải quyết vấn đề 
của người bệnh, cần xây dựng khung pháp lý về quyền của người bệnh/người tiêu dùng về 
các vấn đề như thông tin y tế, bảo mật, tham gia vào các quyết định, đánh giá các dịch vụ y 
tế. Cần theo dõi và đánh giá trải nghiệm lâm sàng của người bệnh để tìm hiểu xem cái gì tạo 
nên chất lượng dịch vụ tốt, hoặc kém từ phía người bệnh; công bố thông tin rộng rãi và minh 
bạch về năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế để làm căn cứ cho người 
bệnh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. 

Các bên có liên quan khác đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là Cơ quan bảo hiểm 
xã hội (BHYT) – đơn vị mua dịch vụ y tế chủ yếu. Đặc biệt là tài chính y tế tạo ra yếu tố 
khuyến khích hoặc không khuyến khích quan trọng về chất lượng. Để giải quyết vấn đề tài 
chính, các chiến lược có thể là tập trung vào việc coi trọng chất lượng dưới hình thức tiền tệ, 
tạo ra thông tin về hoạt động, cấu trúc khuyến khích tài chính thúc đẩy chất lượng và an toàn 
và ban hành báo cáo quốc gia về hoạt động. 

Lựa chọn các cách tiếp cận cụ thể đòi hỏi phải có sự dịch chuyển và thích ứng với 
điều kiện và văn hóa địa phương. Việc xây dựng khung pháp lý, quy định và chuẩn mực và 
theo dõi đòi hỏi phải có sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và nguồn lực, trong khi các dự 
án về giải quyết vấn đề hoặc sự tham gia của người bệnh/cộng đồng đòi hỏi phải có sự hỗ trợ 
lớn của Chính phủ. Tuy nhiên, để thực hiện được các phương thức này, cán bộ y tế cần phải 
có nhận thức là chất lượng dịch vụ tốt hay xấu đều tạo ra sự khác biệt thật sự cho bản thân họ 
bởi vì họ muốn giữ và thu hút thêm người bệnh. Tuy nhiên trong các cơ sở y tế quá tải, 
phương thức này khó áp dụng.  Phương thức tài chính và bối cảnh xã hội của dịch vụ y tế đều 
có tác động tới việc các cách tiếp cận này được ứng dụng hiệu quả như thế nào. Cách tiếp cận 
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của hệ thống nhà nước dựa vào nguồn thu từ thuế, ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở 
KCB không liên quan tới số lượng người bệnh mà họ điều trị, sẽ cần phải khác so với cách 
tiếp cận khi mà lợi ích của người cung ứng dịch vụ liên quan tới số người bệnh mà họ phục 
vụ.  

Các chỉ số đo lường, đánh giá chất lượng 

Cho đến nay không có các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ y tế chung cho hệ 
thống cung ứng dịch vụ ở tất cả các nước. Mỗi giai đoạn, mỗi nước, mỗi tổ chức đều có bộ 
tiêu chí riêng cho chất lượng y tế và các tiêu chí này thể hiện sự mong đợi, kỳ vọng vào dịch 
vụ y tế ở từng thời kỳ, ở mỗi quốc gia hay tổ chức cung ứng dịch vụ.  

Tiếp cận của WHO tương tự với cách tiếp cận của Viện Y học Hòa Kỳ (Institute of 
Medicine), trong đó không chú trọng tới các chỉ số đo lường trực tiếp mà tập trung nhìn nhận 
chất lượng dịch vụ y tế theo các quan niệm về thành phần cấu thành của dịch vụ. 

Cách tiếp cận chất lượng dịch vụ khác dựa trên ba khía cạnh chất lượng liên quan đến: 
(i) chất lượng cho người bệnh, (ii) chất lượng chuyên môn, (iii) chất lượng quản lý lại có thể 
đo lường, đánh giá thông qua các chỉ số theo dõi đo lường khá cụ thể - các đo lường dựa vào 
đầu vào, các chỉ số quá trình và đo lường kết quả: 

 Chất lượng và an toàn từ phía người bệnh có thể được đo lường qua các phản hồi, 
mức độ hài lòng và các khiếu nại về dịch vụ y tế từ phía người bệnh. 

 Chất lượng và an toàn chuyên môn có thể được đo bằng số người bệnh không nhận 
được đầy đủ các dịch vụ chuyên môn KCB hoặc phòng bệnh hoặc đo bằng cách theo 
dõi các chỉ số lâm sàng đầu ra, báo cáo về các sai sót chuyên môn.  

 Chất lượng trong quản lý có thể đo bằng đơn vị giá thành, thời gian nằm viện trung 
bình và đo lường sự lãng phí nguồn lực.  

Khi đánh giá 3 nội dung trên thì thường phải kết hợp với đo lường, đánh giá các chỉ 
số 3 yếu tố khác là: 

 Các yếu tố cấu trúc và đầu vào của chất lượng (số nhân lực và cơ cấu trình độ chuyên 
môn, cách phân bổ trách nhiệm cá nhân trong quá trình cung ứng dịch vụ). 

 Các yếu tố quá trình: các hoạt động nào đang được thực hiện. 

 Kết quả đầu ra, ví dụ: kết quả điều trị. 

Rất khó có thể sử dụng các chỉ số đánh giá để đưa ra đánh giá chung toàn diện về chất 
lượng của một hệ thống y tế. Thực tế, phần lớn các hệ thống y tế sẽ dựa vào các chỉ số rất cụ 
thể cho từng tuyến cụ thể (ví dụ: CSSKBĐ), hoặc nhóm bệnh cụ thể (bệnh) như đái tháo 
đường hoặc cao huyết áp. Một số nguồn chỉ số tốt được sử dụng bởi Tổ chức hợp tác và phát 
triển kinh tế (OECD) [34], Viện Y học Hoa Kỳ và Trung tâm Medicare và Các sáng kiến về 
chất lượng dịch vụ Medicaid, Úc [31] và Thái Lan. Các nước thuộc khối OECD lại xây dựng 
khung bộ chỉ số đánh giá chất lượng dựa trên nhiều cách tiếp cận khác nhau cho mỗi lĩnh vực 
cung ứng dịch vụ trong đó đánh giá chung thì dựa theo cách tiếp cận của Viện Y khoa Hòa 
Kỳ trong khi với các dịch vụ lâm sàng thì việc đo lường, đánh giá chất lượng lại lấy một số 
bệnh cụ thể để đánh giá. Úc cũng xây dựng các bộ chỉ số đánh giá riêng cho từng lĩnh vực 
như bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ CSSK ban đầu, trong lâm sàng lại xây dựng bộ chỉ 
số đánh giá chất lượng dịch vụ tại cơ sở KCB theo các giai đoạn như: 
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 Giai đoạn 1: đo lường đánh giá các chỉ số liên quan đến các tác hại cho người bệnh 
(như tỷ lệ điều trị thất bại, tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết bệnh viện, tỷ lệ người bệnh nhiễm 
trùng vết thương trong 5 ngày sau mổ), tỷ lệ người bệnh nhập viện lại sau 28 ngày, tỷ 
lệ người bệnh không cần thiết phải điều trị tích cực, v.v… 

 Giai đoạn 2: đo lường các chỉ số tỷ suất tử vong vì tai biến sử dụng thuốc, tỷ suất tử 
vong sau một số các can thiệp y khoa (phẫu thuật tim mạch…), v.v… 

 Giai đoạn 3: đo lường các chỉ số tác dụng phụ do thuốc, tỷ lệ cán bộ lâm sàng tham 
gia vào quá trình phản biện chuyên môn, v.v… 

Một nghiên cứu ở Thái Lan cũng xây dựng một bộ chỉ số đánh giá chất lượng riêng 
cho các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế với tổng số 42 chỉ số trong 6 nhóm :  

 Nhóm chỉ số thông tin chung về cơ sở y tế: 10 chỉ số 

 Nhóm chỉ số về đầu vào cơ sở vật chất: 7 chỉ số 

 Nhóm chỉ số quá trình và đầu ra lâm sàng: 10 chỉ số 

 Nhóm chỉ số quá trình và đầu ra cho dịch vụ: 9 chỉ số 

 Nhóm chỉ số về chất lượng quản lý: 3 chỉ số 

 Nhóm chỉ số về hệ thống và quá trình quản lý chất lượng: 3 chỉ số 

Như vậy, việc xác định các chỉ số đo lường và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch 
vụ y tế hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi nước, mỗi cơ sở y tế và quy mô đánh giá chất lượng ở 
mức hệ thống hay cho từng nhóm, từng loại hình dịch vụ. Việc lựa chọn các cách tiếp cận, 
khung đánh giá nào, dựa trên các khía cạnh chất lượng sử dụng các chỉ số đo lường cụ thể 
hay đánh giá dựa trên các tiêu chí chất lượng dịch vụ y tế theo các thành phần khái niệm của 
dịch vụ là tùy theo mục tiêu cần đạt được của các chiến lược về chất lượng dịch vụ của quốc 
gia hay đơn vị cung ứng dịch vụ. 

2. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa 
bệnh 

Mục này sẽ tổng quan về khung lý thuyết, cách tiếp cận và phương pháp quản lý chất 
lượng KCB ở các nước, từ đó có thể rút ra bài học cho Việt Nam.  

2.1 Khung lý thuyết về quản lý chất lượng khám chữa bệnh 

Tùy theo góc độ của khách hàng (người sử dụng dịch vụ), nhà cung cấp dịch vụ và cơ 
quan quản lý mà có những mong muốn và góc nhìn khác nhau về chất lượng dịch vụ. Tuy 
vậy, có những điểm chung để đánh giá về chất lượng dịch vụ thể hiện qua những chiều hướng 
về chất lượng. 

Trong báo cáo của Viện Y khoa Hoa Kỳ năm 2001 đã xác định, chất lượng trong 
chăm sóc y tế là “An toàn, hiệu quả, người bệnh là trung tâm, kịp thời, hiệu suất và công 
bằng” [28]. 

WHO cũng xác định khung lý thuyết đánh giá việc cải thiện chất lượng bệnh viện 
(PATH - Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospital), bao gồm [35]: 
An toàn, Người bệnh làm trung tâm, Chăm sóc lâm sàng hiệu quả, Hiệu suất, Hướng về nhân 
viên, Điều hành hiệu quả (Hình 10). 
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Trong tài liệu hướng dẫn thực hiện bảo đảm chất lượng thuộc Dự án Bảo đảm chất 
lượng do USAID triển khai ở một số nước đang phát triển với sự phối hợp của Đại học Johns 
Hopkins [36], đã đưa ra các định hướng sau:  

Hình 10: Khung lý thuyết đánh giá việc cải thiện chất lượng ở bệnh viện  

 

- Tính an toàn và khả năng tiếp cận 

Không ai chấp nhận việc cung cấp hoặc tiếp nhận sự chăm sóc trong một môi trường 
không an toàn hoặc bị cho là không an toàn. Từ khía cạnh quản lý rủi ro, nhiệm vụ của thầy 
thuốc là bảo đảm môi trường an toàn cho người bệnh của mình. Tai nạn có nhiều hậu quả và 
đều là hậu quả xấu. Điều kiện không an toàn có thể dẫn đến vấn đề trách nhiệm, tổn thương 
tâm sinh lý, cũng như mất đi thiện chí và gây tổn hại cho danh tiếng của một cơ sở y tế trong 
cộng đồng. Ngoài ra, một môi trường không an toàn sẽ làm giảm năng suất vì mọi người sẽ 
phải mất thời gian giải quyết khiếu nại và theo đuổi kiện cáo. An toàn là một giới hạn thiết 
yếu và được trông đợi của chất lượng, đặc biệt là trong y tế. 

Một vấn đề khác của chất lượng là khả năng tiếp cận. Chăm sóc dễ tiếp cận có nghĩa 
là sẵn có, chấp nhận được và người sử dụng có đủ khả năng chi trả. Tính dễ tiếp cận bao gồm 
cả dễ tiếp cận về thực thể, về mặt tài chính cũng như về tinh thần. Ý nghĩa tinh thần cực kỳ 
quan trọng trong một môi trường đa văn hoá và trình độ học vấn. Chăm sóc có chất lượng cần 
phải được phổ biến tới “người sử dụng” trong bối cảnh của chính họ và với các điều kiện 
riêng của chính họ để có sự tiếp cận đúng nghĩa. Vì thế, kỹ năng truyền thông hiệu quả là 
điều thiết yếu trong cung ứng chăm sóc y tế dễ tiếp cận. 

- Hiệu quả, hiệu suất và năng lực kỹ thuật 

Chỉ có những dịch vụ phù hợp và cần thiết mới được cung ứng. Sự lãng phí, lặp lại 
hoặc trùng lặp sẽ bị loại bỏ. Chỉ có cách thức chăm sóc khách hàng hiệu quả nhất, kinh tế 
nhất mới được đề cao. Trong một hệ thống vừa có đòi hỏi cao về chất lượng nhưng đi kèm 
với thực tế là nguồn lực hạn chế, cần có các quyết định đúng đắn về cách kết hợp tối ưu giữa 
hiệu quả và hiệu suất.  

Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả theo cách thức hiệu suất đòi hỏi 
kỹ năng chuyên môn cao của các thầy thuốc biết áp dụng nguyên tắc “Làm đúng ngay từ lần 
đầu và làm tốt hơn trong những lần tiếp theo.” Trong chất lượng y tế, cơ sở y tế và các thầy 
thuốc cần phải được đào tạo và tập huấn tốt để cập nhật những kiến thức y khoa nhằm đáp 
ứng đòi hỏi và kỳ vọng của người bệnh. Y tế là một lĩnh vực phức tạp và nếu không có nền 
tảng kỹ thuật tốt, cơ hội sống còn về chuyên môn là rất yếu. Chất lượng phải đi kèm với khả 
năng và năng lực kỹ thuật. 
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- Quan hệ giữa người với người, tính liên tục và sự tiện nghi 

Tương tác cá nhân rất quan trọng trong cung ứng chăm sóc y tế có chất lượng. Chăm 
sóc y tế do các cá nhân có kỹ năng tinh tế và có trình độ học vấn cao đảm trách, tuy nhiên 
những cá nhân này không thể đem đến cho người bệnh một sự chăm sóc tổng thể nếu họ 
không hợp tác theo nhóm. Quan hệ giữa người với người vì thế đóng một vai trò rất lớn trong 
việc hình thành các quy trình chăm sóc và bảo đảm kết quả tích cực cho người bệnh. 

Một vấn đề khác liên quan đến chất lượng là chăm sóc y tế phải được cung ứng liên 
tục. Điều đó có nghĩa là chăm sóc cần phải được bắt đầu, được thực hiện, được đánh giá, cải 
thiện và liên tục theo dõi kể cả khi người bệnh đã được điều trị khỏi bệnh. Chăm sóc được 
mở rộng bao hàm cả việc duy trì sự khỏe mạnh, nâng cao sức khoẻ và phòng bệnh. Hơn thế 
nữa, trong những trường hợp phải chuyển viện, cần phải bảo đảm các cơ sở y tế sau tiếp nhận 
và tiếp tục chăm sóc người bệnh để bảo đảm tính liên tục của việc chăm sóc. Sự chăm sóc 
ngắt quãng và một hệ thống tách rời không phải là hệ thống chất lượng. Chất lượng y tế 
không bao giờ có thể có được trong một hệ thống như vậy.  

Cuối cùng, khách hàng luôn luôn sẽ hài lòng hơn nếu dịch vụ chăm sóc được cung 
ứng trong một môi trường chấp nhận được về đạo đức. Một cơ sở y tế tập trung vào từng chi 
tiết nhỏ để mang lại sự thoải mái và sức khoẻ cho khách hàng chắc chắn là một cơ sở có chất 
lượng. Có thể đó là sự sạch sẽ, cách trang trí, hoặc các dịch vụ gia tăng, chất lượng chăm sóc 
y tế sẽ được tăng thêm nhờ đặc tính có giá trị như thế [36]. 

2.2 Các cách tiếp cận nâng cao chất lượng và an toàn trong y tế 

2.2.1. Cấp độ quốc gia 

Trên cấp độ quốc gia, việc nâng cao chất lượng chất lượng được thực hiện với nhiều 
cách tiếp cận khác nhau: 

Cách tiếp cận chung 

Cách tiếp cận thông thường nhất vẫn là phân bổ thêm nguồn lực cho khám, chữa 
bệnh nhằm đào tạo chuyên gia, thiết kế và xây dựng hệ thống chất lượng và đào tạo các 
phương pháp chất lượng. Nguồn lực còn nhằm thay thế các thiết bị y tế đã cũ không bảo đảm 
an toàn và chính xác, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu người bệnh. Tuy vậy, không 
phải việc đầu tư nguồn lực nào cũng mang lại hiệu quả. Nếu đầu tư không hợp lý có thể sẽ 
gây lãng phí nguồn lực mà không cải thiện chất lượng. 

Cách tiếp cận thứ hai là cải thiện chất lượng và an toàn thông qua cải cách hệ thống 
y tế. Cải cách hoặc tái cơ cấu ngành y tế có thể thành công thông qua cải cách tài chính y tế, 
phân bổ lại nguồn lực, phân cấp quản lý. Tuy nhiên, việc cải cách hệ thống đòi hỏi thời gian, 
sự quan tâm và đầu tư từ hệ thống chính trị. 

Cách tiếp cận thứ ba là tăng cường năng lực quản lý thông qua đào tạo các nhà quản 
lý để có thêm kỹ năng quản lý. Nếu các nhà quản lý thiếu kỹ năng, việc đầu tư thêm nguồn 
lực hoặc cải cách hệ thống có thể thất bại. 

Cách tiếp cận chuyên biệt  

Cải tiến chất lượng đòi hỏi kiến thức, sự lựa chọn và sử dụng các phương pháp chất 
lượng với sự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Có 4 nhóm phương pháp khác 
nhau: 

1) Tăng cường vai trò của người bệnh và cộng đồng. Phương pháp tiếp cận này có thể 
thực hiện thông qua các quy định pháp luật về quyền người bệnh, bảo vệ quyền lợi người 



Chương 3: Tổng quan về chất lượng dịch vụ y tế 

61 

bệnh hoặc thông qua các chương trình có sự tham gia của người bệnh và cộng đồng trong 
việc nâng cao chất lượng và an toàn theo nhiều cách khác nhau. 

2) Các quy định và đánh giá chất lượng chuyên môn và dịch vụ. Thực hiện cấp phép, 
cấp chứng chỉ, công nhận bởi cơ quan nhà nước hoặc tổ chức độc lập đối với các tổ chức, cá 
nhân cung cấp dịch vụ KCB. Có thể công bố hoặc không công bố danh sách các tổ chức, cá 
nhân được cấp phép, cấp chứng chỉ hay công nhận chất lượng. 

3) Áp dụng các chuẩn và hướng dẫn. Xây dựng các chuẩn, hướng dẫn và giám sát, 
kiểm tra nhằm khuyến khích tăng cường tuân thủ các chuẩn, hướng dẫn. Các chuẩn và hướng 
dẫn phù hợp với điều kiện của quốc gia và phải sử dụng hệ thống quản lý chất lượng. Các 
tiêu chuẩn chất lượng và các hướng dẫn có thể được xây dựng bởi tổ chức trong nước hay 
thừa nhận bộ tiêu chuẩn, hướng dẫn quốc tế. 

4) Các nhóm/đội giải quyết vấn đề chất lượng (Quality problem-solving teams). Các 
nhóm chất lượng giải quyết các vấn đề chuyên biệt sử dụng các công cụ chất lượng đơn giản 
mà họ đã được đào tạo. Ví dụ các vấn đề cụ thể như: cải thiện kê đơn kháng sinh hợp lý, cải 
tiến quy trình khám bệnh giảm thời gian chờ, v.v.. 

2.2.2. Cấp độ bệnh viện 

Có nhiều cách tiếp cận nhằm nâng cao chất lượng và an toàn trong khám, chữa bệnh. 
ở cấp độ bệnh viện [37]. 

 Tăng nguồn lực: tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. 

 Cải cách hệ thống tổ chức, cơ chế tài chính. 

 Tăng cường năng lực quản lý. 

 Xây dựng các chuẩn, các hướng dẫn chuyên môn và giám sát thực hiện, thực hiện cơ 
chế kiểm định lâm sàng và phản hồi, đào tạo liên tục và phát triển chuyên môn cho 
nhân viên. 

 Trao quyền và thực thi quyền người bệnh, xây dựng cơ chế phản hồi về chất lượng 
dịch vụ, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người bệnh tham gia vào việc ra quyết 
định điều trị. 

 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, ví dụ theo ISO. 

 Đánh giá và công nhận chất lượng nội bộ hoặc từ bên ngoài, tự nguyện hay bắt buộc 
bởi tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập hoặc của nhà nước (hospital accreditation). 

 Áp dụng quản lý chất lượng toàn diện (TQM), cải tiến chất lượng liên tục (CQI) trong 
đó nhấn mạnh đến việc quan tâm đến nhân viên, làm việc theo nhóm, trao quyền, cam 
kết của lãnh đạo, sử dụng các công cụ và phương pháp chất lượng để cải tiến quy 
trình. 

 Hợp tác chất lượng.  

 Đo lường và so sánh các chỉ số chất lượng. 

 Định chuẩn (Benchmarking): sử dụng các thông tin so sánh về chất lượng với các 
phương pháp bổ trợ giúp nhà cung cấp dịch vụ quyết định làm thế nào để cài tiến chất 
lượng. 

 Quản lý nguy cơ và an toàn: xác định các quy trình và nội dung thực hành có nguy cơ 
cao, tìm nguyên nhân gốc mang tính hệ thống để đưa ra giải pháp khắc phục. 
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Tùy thuộc vào điều kiện nguồn lực, sự hiểu biết và đặc biệt sự cam kết và quan tâm 
của lãnh đạo, bối cảnh chung của hệ thống chất lượng cấp quốc gia mà các bệnh viện có thể 
áp dụng các cách tiếp cận khác nhau. Cùng một cách tiếp cận nhưng với 2 bệnh viện khác 
nhau có thể mang lại kết quả khác nhau. 

2.3 Các phương pháp chất lượng 

Có nhiều phương pháp chất lượng, nhưng thời điểm hiện nay, 3 phương pháp chất 
lượng chính thường được nhắc đến và áp dụng: 

 PDSA (Plan-Do-Study-Act) hay PDCA (Plan-Do-Check-Act) 

 Six Sigma (6 Sigma) 

 Quản lý tinh gọn (Lean management) 

2.3.1. Chu trình PDSA  

Khái niệm PDSA (Lập kế hoạch-
triển khai-kiểm tra-hành động) dựa trên 
phương pháp khoa học được phát triển từ 
tác phẩm của Francis Bacon năm 1620, mô 
tả tiến trình 3 bước là “giả thuyết” – “thực 
nghiệm” – “lượng giá”. Người đầu tiên áp 
dụng khái niệm trên vào cải tiến chất lượng 
là Walter Andrew Shewhart (1891–1967). 
Vào năm 1924 khi thực hiện một yêu cầu 
cải tiến chất lượng của công ty, ông đã 
phác thảo 4 thành tố quan trọng được xem 
là nguyên lý của chu trình chất lượng ngày 
nay. Trong những năm cuối thập niên 30 
của thế kỷ trước, những ý tưởng của 
Shewhart được mở rộng từ quản lý chất 

lượng công nghiệp sang những lĩnh vực khoa 
học khác. Đến thập niên 50, khái niệm trên 
được phát triển và giới thiệu rộng rãi nhờ công 
của William Edward Deming. Ông mô tả dưới 
tên gọi “Shewhart cycle” nhưng người ta 
thường nhớ đến nó với tên gọi “Deming cycle”, 
hay chu trình cải tiến chất lượng PCDA hay 
PDSA.  

Chu trình PDCA là nguyên lý cốt lõi 
của nhiều mô hình quản lý chất lượng như 
TQM (Total Quality Management), CQI 
(Continuous Quality Improvement), được sử 
dụng trong hệ thống quản lý chất lượng ISO và 
cả trong mô hình đánh giá và công nhận chất 

lượng (Healthcare Accreditation) [38]. 

2.3.2 Sáu Sigma (Six Sigma) 

6 Sigma là một phương pháp được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học, tập trung 
vào việc thực hiện có hiệu quả các kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý chất lượng đã được 
thừa nhận. Bằng việc kết hợp các yếu tố trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, 6 Sigma 
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tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không có lỗi hay khuyết tật. Chữ 
Sigma (σ) theo ký tự Hy lạp đã được dùng trong kỹ thuật xác suất - thống kê để biểu thị cho 
độ lệch chuẩn. Hiệu quả hoạt động của một công ty cũng được đo bằng mức Sigma mà công 
ty đó đạt được đối với các quá trình sản xuất kinh doanh của họ. Các công ty truyền thống 
thường đặt 3 hoặc 4 Sigma là mức Sigma chuẩn cho công ty, mặc dù ở mức đó, xác suất lỗi 
có thể xảy ra là từ 6200 tới 67 000 trên một triệu cơ hội. Nếu đạt tới mức 6 Sigma, con số này 
chỉ còn là 3,4 lỗi trên một triệu cơ hội. Ðiều này cho phép đáp ứng được sự mong đợi ngày 
càng tăng của khách hàng cũng như sự phức tạp của các sản phẩm và quy trình công nghệ 
mới ngày nay.  

6 Sigma không hẳn là một kỹ thuật thống kê hay một công nghệ cao, 6 Sigma dựa 
trên chính những kỹ thuật đã được thử nghiệm và được khẳng định giá trị từ hàng chục năm 
nay. Về thực chất, 6 Sigma đã loại bỏ khá nhiều các yếu tố phức tạp, 6 Sigma chỉ lựa chọn 
các công cụ hữu dụng nhất và đã được kiểm chứng và đào tạo cho một số nhỏ cán bộ kỹ thuật 
chủ chốt. Những người này sẽ được gọi là "Ðai đen 6 Sigma" và có chức năng làm đầu mối 
chỉ đạo việc triển khai thực hiện ở tầm vĩ mô. Vì vậy, các kỹ thuật do nhóm đai đen này sử 
dụng thường là các ứng dụng công nghệ cao, chẳng hạn như là các chương trình ứng dụng 
máy tính tiên tiến nhất. Còn các công cụ được sử dụng phổ biến nhằm cải tiến hiệu quả hoạt 
động được gọi tắt là DMAIC (viết tắt của các từ tiếng Anh: Define - xác định; Measure - đo 
lường; Analyze - phân tích; Improve -cải tiến; Control - kiểm soát). Nội dung các yếu tố này 
được mô tả trong Bảng 3 và Hình 11. 

Bảng 3: Khung 6 sigma 

D (Define) 

Xác định 

Xác định mục tiêu của các hoạt động cải tiến ở tầm vĩ mô trong công ty, các mục tiêu 
này chính là mục tiêu chiến lược, chẳng hạn như tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư 
(ROI) hay tăng thị phần ở quy mô phòng ban chức năng, các mục tiêu này có thể là 
năng suất hay hiệu quả hoạt động của một bộ phận sản xuất. Còn ở quy mô tác 
nghiệp cụ thể thì đó có thể là mục tiêu giảm tỷ lệ khuyết tật hoặc tăng số sản phẩm 
đầu ra đạt chất lượng... Ðể xác định các mục tiêu cho hoạt động cải tiến có thể dùng 
phương pháp phân tích dữ liệu thông kê để tìm kiếm các cơ hội có thể cải tiến. 

M 
(Measure)  

Ðo lường 

Ðo lường hệ thống hiện hành. Cần thiết lập một hệ thống có đủ độ tin cậy cần thiết 
để giám sát các hoạt động cải tiến đang được tiến hành để tiến tới mục tiêu. Bắt đầu 
bằng việc xác định vị trí hiện tại. Có thể sử dụng các phương pháp phân tích và mô 
tả dữ liệu nhằm dễ dàng nắm bắt vấn đề  

A 
(Analyze) 

Phân tích 

Phân tích hệ thống nhằm tìm ra cách tốt nhất vượt qua khoảng cách giữa hiệu quả 
đang đạt được của hệ thống hay quá trình để đạt tới mục tiêu mong muốn. áp dụng 
các kỹ thuật thống kê là một cách tốt để phân tích. 

I (Improve) 

Cải tiến 

Cải tiến hệ thống. Cố gắng tìm tòi sáng tạo để tìm ra cách thực hiện công việc một 
cách tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn. Sử dụng phương pháp quản lý dự án và các 
phương pháp hoạch định và quản lý khác để quản lý việc triển khai các ý tưởng cải 
tiến mới. Sử dụng kỹ thuật thống kê để đánh giá hiệu quả của việc cải tiến. 

C (Control) 

Kiểm soát  

Kiểm soát hệ thống sau khi cải tiến. Thể chế hoá hệ thống sau khi cải tiến bằng cách 
thay đổi các vấn đề về lương thưởng, chính sách, các quy trình công việc, việc 
hoạch định nguồn lực, ngân quỹ, hướng dẫn công việc và các vấn đề quản lý khác. 
Sử dụng ISO 9000 để thể chế hoá và văn bản hoá công việc là một phương tiện rất 
tốt trong trường hợp này. 

 

  



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

64 

Hình 11: Khung 6 Sigma 

Six Sigma là khái niệm đang và sẽ được 
sử dụng ngày càng rộng rãi hơn trong các cơ sở y 
tế trong vài năm tới, đặc biệt trong một số lĩnh 
vực thực hiện kỹ thuật lặp lại với số lượng lớn 
như xét nghiệm y học hay chẩn đoán hình ảnh. 

Hãy làm một phép so sánh giữa năng lực 
của một hoạt động (bệnh viện, hãng hàng không, 
cung cấp điện) điển hình với năng lực là 3.8 
Sigma với việc đạt được năng lực là Sáu Sigma 
(Bảng 4). 

Bảng 4: Ví dụ minh họa về 6 Sigma 

3.8 Sigma 6 Sigma 

5000 ca phẫu thuật thất 
bại hằng tuần 

1.7 ca phẫu thuật thất 
bại hằng tuần 

2 chuyến bay gặp sự cố 
mỗi ngày 

Trong 5 năm mới có 1 
chuyến bay gặp sự cố 

200 000 đơn thuốc bị kê 
sai mỗi năm 

68 đơn thuốc kê sai mỗi 
năm 

Mỗi tháng có 7 giờ bị 
mất điện 

34 năm mới có 1 giờ bị 
mất điện 

 
Sigma Sai lỗi trên 1 triệu cơ hội  

2 308 537 (69,1% sản phẩm tốt) 
 

 

 

 

 

3 66 807 (93,3% sản phẩm tốt) 

 

 

 

 

4 6210 (99,4% sản phẩm tốt)  

5 233 (99,98% sản phẩm tốt) . 
6 3,4 (99,99966% sản phẩm tốt)                      . 

2.3.3 Quản lý tinh gọn  

Nhiều khái niệm về Quản lý tinh gọn bắt nguồn từ hệ thống sản xuất Toyota (TPS) và 
đã được dần triển khai xuyên suốt các hoạt động của Toyota từ những năm 1950. Từ trước 
những năm 1980, Toyota đã ngày càng được biết đến nhiều hơn về tính hiệu quả trong việc 
triển khai hệ thống sản xuất Just-In-Time (JIT). Ngày nay, Toyota thường được xem là một 
trong những công ty sản xuất hiệu quả nhất trên thế giới và là công ty đã đưa ra chuẩn mực 
về điển hình áp dụng quản lý tinh gọn.  

4. Thử nghiệm  

và áp dụng 

1. Xác định vấn đề cần cải tiến 

2. Phân tích thực trạng vấn đề 

3. Phát triển giải pháp cải tiến 

 

Lập kế hoạch 

  

Hành 

động 

Kiểm tra 

Thực 

hiện 
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Quản lý tinh gọn đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại các công ty sản xuất hàng 
đầu trên toàn thế giới, dẫn đầu là các nhà sản xuất ôtô lớn và các nhà cung cấp thiết bị cho 
các công ty này. Quản lý tinh gọn đang trở thành đề tài ngày càng được quan tâm tại các công 
ty sản xuất ở các nước phát triển khi các công ty này đang tìm cách cạnh tranh hiệu quả hơn 
đối với khu vực châu Á. 

Trong y tế, quản lý tinh gọn cũng ngày càng được áp dụng rộng rãi với góc nhìn bệnh 
viện là một hệ thống phức tạp với hàng loạt các quy trình và mối liên hệ. 

Chi phí y tế đang ngày càng gia tăng nhanh chóng, nhiều sai sót có thể phòng ngừa 
được đã xảy ra. Quản lý tinh gọn có thể áp dụng tại bệnh viện và các cơ sở y tế nhằm làm 
giảm lãng phí và các chi phí không cần thiết. 

Các nguyên tắc chính trong Quản lý tinh gọn có thể được tóm tắt như sau: 

1. Nhận thức về sự lãng phí – Bước đầu tiên là nhận thức về những gì có và những gì 
không làm tăng thêm giá trị từ góc độ khách hàng. Bất kỳ vật liệu, quy trình hay tính năng 
nào không tạo thêm giá trị theo quan điểm của khách hàng được xem là thừa và nên loại bỏ. 
Ví dụ như việc giảm thời gian và khoảng cách đi lại của nhân viên y tế và người bệnh trong 
bệnh viện. 

2. Chuẩn hoá quy trình – Quản lý tính gọn đòi hỏi việc triển khai các hướng dẫn chi 
tiết gọi là Quy trình chuẩn, trong đó ghi rõ nội dung, trình tự, thời gian và kết quả cho tất cả 
các thao tác do nhân viên thực hiện. Điều này giúp loại bỏ sự khác biệt trong cách các nhân 
viên y tế thực hiện công việc. 

3. Quy trình liên tục – Trong sản xuất, Quản lý tính gọn thường nhắm tới việc triển 
khai một quy trình sản xuất liên tục, không bị ùn tắc, gián đoạn, đi vòng lại, trả về hay phải 
chờ đợi. Khi được triển khai thành công, thời gian chu kỳ sản xuất sẽ được giảm đến 90%. 
Trong y tế điều này có thể nhận thấy và áp dụng trong quy trình khám bệnh, quy trình phẫu 
thuật, xuất viện v.v… 

4. Sản xuất “Pull” – Còn được gọi là Just-in-Time (JIT). Sản xuất Pull chủ trương 
chỉ sản xuất những gì cần và vào lúc cần đến. Sản xuất được diễn ra dưới tác động của các 
công đoạn sau, nên mỗi phân xưởng chỉ sản xuất theo yêu cầu của công đoạn kế tiếp. 

5. Chất lượng từ gốc – Quản lý tính gọn nhắm tới việc loại trừ phế phẩm từ gốc và 
việc kiểm soát chất lượng được thực hiện bởi các công nhân như một phần công việc trong 
quy trình sản xuất. 

6. Liên tục cải tiến – Quản lý tính gọn đòi hỏi sự cố gắng đạt đến sự hoàn thiện bằng 
cách không ngừng loại bỏ những lãng phí khi phát hiện ra chúng. Điều này cũng đòi hỏi sự 
tham gia tích cực của nhân viên trong quá trình cải tiến liên tục. 

Các chuyên gia y tế ước tính rằng, khoảng 30–50% các hoạt động y tế có thể được coi 
là lãng phí. Cơ hội sử dụng quản lý tính gọn để giảm chi phí là rất lớn, mang lại lợi ích cho 
người bệnh, nhân viên y tế, bệnh viện, cơ sở y tế và cộng đồng. 

  



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

66 

Bảng 5: So sánh các phương pháp cải tiến chất lượng 

 PDCA 6 Sigma Quản lý tính gọn 

Các bước quy 
trình 

Lập kế hoạch (Plan); 
Thực hiện (Do); Đánh giá 
(Check/Study); Kế hoạch 
tương lai (Act) 

Thiết kế (Design); Đo 
lường (Measure); Phân 
tích (Analyze); Cải tiến 
(Improve); Kiểm soát 
(Control); 

Loại trừ các bước thừa 
không giá trị; Loại trừ 
các sản phẩm lỗi hỏng; 
Giảm thời gian của chu 
kỳ sản xuất; 

Trọng tâm cải tiến Chu trình cải tiến nhanh 
nhằm xác định cải tiến 
quy trình một cách tối ưu 

Giảm lỗi, hỏng; Khách 
hàng là trung tâm 

Tăng hiệu suất; Loại 
trừ các hoạt động vô 
giá trị, giảm sự sai lệch 
và thời gian thực hiện 
chu kỳ; Sản phẩm 
được mang đến khi 
khách hàng muốn và 
cần.  

Sử dụng lý tưởng Các dự án mục tiêu 
được lựa chọn và cải 
tiến; Thời gian và nguồn 
lực hạn chế. 

Các dự án mục tiêu được 
lựa chọn để cải tiến với 
nguồn lực sẵn có. Dự án 
có các hoạt động được 
lặp đi lặp lại với tần số 
cao. 

Quan tâm đến hiệu 
suất của quy trình. Quy 
trình có thể xác định rõ 
và có nhiều hoạt động 
vô giá trị. 

Những công cụ hỗ 
trợ để thành công 

Môi trường thử nghiệm 
áp dụng và thí điểm áp 
dụng các ý tưởng 

Biểu đồ kiểm soát quy 
trình có số liệu thống kê, 
chuyên gia 6 sigma (“đai 
đen”; “đai xanh”) 

Bản đồ dòng giá trị, 
phân tích giá trị; 
Kaizen. 

 

Tùy thuộc điều kiện của từng cơ sở y tế, có thể vận dụng các phương pháp trên để áp 
dụng cải tiến chất lượng (Bảng 5).  

3. Khái quát về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở Việt Nam 

3.1. Mạng lưới khám, chữa bệnh ở Việt Nam 

Mạng lưới KCB bao gồm các bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, trạm y tế 
xã. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển có mạng lưới y tế rộng khắp bao 
phủ hầu như toàn bộ dân số, trong đó có mạng lưới y tế cơ sở thực hiện cả chức năng khám 
chữa bệnh và dự phòng. 

Tính đến 31/12/2010, cả nước có 1087 bệnh viện. Tuyến trung ương gồm có 17 bệnh 
viện đa khoa, 23 bệnh viện chuyên khoa, 3 bệnh viện y học cổ truyền, 1 bệnh viện điều 
dưỡng và phục hồi chức năng. Tuyến tỉnh có 153 bệnh viện đa khoa, 125 bệnh viện chuyên 
khoa (chủ yếu là lao và bệnh phổi, tâm thần, nhi, sản-nhi, mắt), 48 bệnh viện y học cổ truyền, 
16 bệnh viện da liễu, 34 bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng và 47 phòng khám 
chuyên khoa. Tuyến huyện có 615 bệnh viện đa khoa, 686 phòng khám đa khoa khu vực và 
18 nhà hộ sinh khu vực. Tuyến xã có 10 926 trạm y tế xã bao phủ hầu hết các xã trên phạm vi 
cả nước. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành khác có 23 bệnh viện (chủ yếu là đa khoa), 15 phòng 
khám, 29 trung tâm điều dưỡng - phục hồi chức năng, 710 trạm y tế cơ quan. 

Hệ thống KCB tư nhân cũng phát triển mạnh, đến hết 2011 có 133 bệnh viện đi vào 
hoạt động và khoảng hơn 35 000 phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân (chưa có số liệu 
chính thức). Các bệnh viện tư nhân, phòng khám tư nhân chủ yếu tập trung ở Thành phố Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố lớn. 
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Tổng số giường bệnh viện năm 2010 là 194 435, đạt tỷ lệ 22,4 giường bệnh trên 
10 000 dân,12 tăng so với năm 2009. Trong tổng số giường bệnh viện, khu vực tư nhân chiếm 
3% và giường bệnh viện tự túc của các ngành chiến thêm 1,4%. Nếu tính cả phòng khám đa 
khoa và chuyên khoa và nhà hộ sinh khu vực thì tổng số giường lên 204 620 đạt tỷ lệ 23,5 
giường bệnh trên 10 000 dân [5].  

3.2 Đánh giá khái quát chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh ở Việt Nam 

 Căn cứ trên các chiều hướng chất lượng ở các nước đang phát triển, khái quát về chất 
lượng dịch vụ được xem xét trên các khía cạnh sau: năng lực kỹ thuật, tiếp cận dịch vụ, hiệu 
quả, đạo đức nghề nghiệp, hiệu suất, tính liên tục, an toàn, tiện nghi [36]. 

Năng lực kỹ thuật 

Năng lực kỹ thuật còn hạn chế ở các cơ sở KCB tuyến dưới. Thực trạng quá tải ở các 
bệnh viện tuyến cuối, ở một số chuyên khoa là biểu hiện rõ rệt và có căn nguyên là do năng 
lực kỹ thuật không đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân, nhất là ở các cơ sở y tế tuyến huyện. 

Qua số liệu báo cáo tổng kết năm 2011, các bệnh viện huyện có 4 097 911 lượt điều 
trị nội trú (chiếm 36,8%) nhưng số phẫu thuật thực hiện (từ loại 3 trở lên) chỉ có 472 301 
chiếm 19,3%. Trong khi đó, tuyến tỉnh có 5 028 741 lượt điều trị nội trú (chiếm 45,2%) 
nhưng đã thực hiện đến 1 314 291 ca phẫu thuật chiếm 53,6% [16]. 

Tiếp cận dịch vụ 

Thông qua các chính sách bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế năm (Luật số 
25/2008/QH12), các chính sách hỗ trợ KCB cho người nghèo của Chính phủ theo Quyết định 
số 139/2002/QĐ-TTg về khám chữa bệnh cho người nghèo và Quyết định số 14/2012/QĐ-
TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 139 mở rộng đối tượng được hỗ trợ trong 
KCB, bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách xã hội và người mắc 
bệnh nặng, mạn tính, chi phí lớn. Năm 2011, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 64,9% dân số [19].   

Năm 2011, các bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú hơn 129,57 triệu lượt người 
bệnh, tăng 6,7% (khoảng gần 8 triệu lượt) so với năm 2010. Trong đó số lượt khám bệnh tại 
các bệnh viện trực thuộc Bộ chiếm 7,2% trong tổng số, tăng 7,8% về số lượng so với 2010. 
Có 45,7% người bệnh trong tổng số được khám, điều trị ngoại trú tại tuyến huyện tăng 6,4% 
về số lượng; 37,1% tại các bệnh viện tuyến tỉnh tăng 4,8% so với năm 2010, số liệu này cho 
thấy nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân ở các bệnh viện tuyến trên tiếp tục gia tăng. 

Năm 2011, các bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú cho hơn 68,59 triệu lượt người 
bệnh có thẻ BHYT, chiếm 52,9 % trong tổng số khám, tăng 16,1% so với năm 2010. Khám 
và điều trị ngoại trú miễn phí cho các đối tượng khác được hơn 11,62 triệu lượt người, tăng 
54,3% so với năm 2010. Tổng số lượt khám thu phí trực tiếp năm 2011 khoảng 49,35 triệu 
lượt chiếm 38,1%, giảm rất nhiều so với năm 2010. Đặc biệt nếu so sánh về tỷ lệ phần trăm 
trong tổng số khám thì số khám nộp viện phí trực tiếp giảm 7,1% và số khám BHYT tăng từ 
48,6% lên 52,9%. Như vậy, tăng số người có BHYT đã giúp tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y 
tế. 

Hiệu quả cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh 

Hiệu quả cung ứng dịch vụ được đánh giá thông qua các chuẩn và hướng dẫn lâm 
sàng. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Bộ Y tế, đã có hàng nghìn hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật, hàng trăm hướng dẫn điều trị đã được ban hành. Tuy vậy, việc cập nhật các 

                                                
12

 Giường bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, y học dân tộc, điều dưỡng-PHCN, da liễu trong 
cả khu vực công lập, bán công và tư nhân. Nguồn số liệu là Niên giám thống kê y tế năm 2010. 
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hướng dẫn còn hạn chế và khả năng tiếp cận bản hướng dẫn rất thấp. Chưa có cơ chế kiểm 
tra, đánh giá việc tuân thủ hướng dẫn từ các cơ quan đánh giá từ bên ngoài. Việc kiểm soát 
thực hiện hướng dẫn thường chỉ thông qua đánh giá nội bộ bằng hình thức bình bệnh án, bình 
đơn thuốc. Nguy cơ lạm dụng thuốc, lạm dụng kỹ thuật, lạm dụng xét nghiệm do nhiều 
nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ cơ chế tự chủ tài chính và thiếu cơ chế kiểm soát 
chất lượng từ bên ngoài. Tỷ lệ phẫu thuật lấy thai năm 2011 là 30,1% cao gấp đôi so với 
khuyến cáo của WHO là 15% [16]. 

Đạo đức nghề nghiệp 

Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy định liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng 
xử, như 12 điều quy định về y đức, quy tắc ứng xử. Luật cán bộ, công chức cũng đã đưa ra 
một số quy định liên quan đến ứng xử của cán bộ công chức. 

Báo chí và dư luận xã hội thường chỉ trích, phê phán những hiện tượng, hình ảnh, sự 
việc vi phạm y đức và ứng xử kém của nhân viên y tế, như giao tiếp còn yếu, thể hiện qua 
thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, thiếu nhiệt tình, thậm chí cáu gắt khi tiếp xúc với người bệnh; việc 
nhận phong bì khi người bệnh đang nằm viện hoặc trước khi can thiệp kỹ thuật làm ảnh 
hưởng xấu đến quan hệ thầy thuốc - người bệnh; hiện tượng “bắt tay” với nhà thuốc để kê 
đơn trục lợi; phòng khám tư bán thuốc tại chỗ với thuốc không có đơn, được đóng gói sẵn 
không rõ tên thuốc, không có chỉ dẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn người bệnh. Hiện 
tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để tham ô thuốc BHYT đã được phát 
hiện và xử lý. Như vậy, cả cơ sở y tế công lập và tư nhân đều có những hình thức vi phạm 
[39]. Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã đưa ra quyền và nghĩa vụ của người bệnh, nhưng chưa 
có đánh giá người bệnh có biết quyền và nghĩa vụ của mình khi KCB và cơ sở KCB thực hiện 
quyền đó như thế nào. 

Hiệu suất 

Hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế là một nội dung quan trọng của chất lượng dịch vụ. 
Trong điều kiện nguồn lực luôn luôn hạn chế thì việc tối ưu hóa sử dụng dịch vụ là vấn đề đòi 
hỏi sự quan tâm của các nhà quản lý. Thực trạng quá tải ở tuyến trên, trong đó có tình trạng 
quá tải ảo do có nhiều trường hợp bệnh nhẹ, hoàn toàn có thể chữa trị ở tuyến y tế cơ sở, 
nhưng người bệnh lại lên bệnh viện tuyến trên khám, chữa bệnh gây ra sự tốn kém không cần 
thiết cho người bệnh (do phải đi lại xa) và gây quá tải tuyến trên ảnh hưởng đến chất lượng 
phục vụ. Ngành y tế chưa đánh giá công nghệ y tế nên  một số  thuốc kém tác dụng hoặc các 
kỹ thuật hay công nghệ không mang lại hiệu quả gây lãng phí vẫn chưa được loại bỏ. Có tình 
trạng không công nhận kết quả xét nghiệm giữa các bệnh viện, gây tốn kém cho người bệnh. 

Tính liên tục  

Chăm sóc liên tục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hệ thống 
CSSK. Trong những năm qua, mặc dù chịu nhiều tác động của một số cơ chế, chính sách vĩ 
mô, chăm sóc liên tục đã có kết quả bước đầu, đặc biệt trong một số chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế. Ví dụ, Chương trình phòng chống lao quốc gia được bắt đầu từ năm 1995 
với việc phát triển mạng lưới từ trung ương đến cơ sở. Nguyên lý phát hiện thụ động dựa vào 
kết quả xét nghiệm AFB và chụp X-quang phổi ở những đối tượng ho kéo dài. Đối tượng 
được chẩn đoán lao được điều trị tại bệnh viện huyện, bệnh viện lao và bệnh phổi tuyến tỉnh 
trong giai đoạn đầu, sau đó được chuyển về theo dõi điều trị tại trạm y tế xã. Trạm y tế 
xã/phường cấp phát và theo dõi điều trị trực tiếp cho người bệnh, sử dụng mạng lưới y tế thôn 
bản cùng kết hợp quản lý điều trị. Bệnh viện huyện, bệnh viện lao tuyến tỉnh chỉ điều trị 
những trường hợp nặng, có biến chứng hoặc cần điều trị nội trú. Trong giai đoạn 2007–2011, 
kết quả điều trị lao đạt tỷ lệ khỏi trên 90% [40]. 
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Đối với các bệnh không lây nhiễm, tính liên tục của CSSK rất quan trọng. Từ năm 
2002 đã có Chương trình phòng, chống một số bệnh không lây nhiễm bao gồm bệnh tim 
mạch, ung thư, đái tháo đường và rối loạn sức khỏe tâm thần. Năm 2007 và 2008 Thủ tướng 
Chính phủ đã bổ sung một số bệnh không lây nhiễm vào Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.  
Đến năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế quốc gia có dự 
án thành phần phòng, chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng trong đó 
có các hoạt động xây dựng hoặc thực hiện mô hình quản lý các bệnh ung thư, tăng huyết áp, 
đái tháo đường, tâm thần cộng đồng và trẻ em, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế 
quản.  

Dự án mục tiêu phòng chống bệnh đái tháo đường đi vào hoạt động từ năm 2010 và 
đã đạt kết quả bước đầu. Với các hoạt động can thiệp thông qua đào tạo, tập huấn truyền 
thông, dự phòng và điều trị đái tháo đường, tập huấn kỹ năng sàng lọc và quản lý người bệnh 
đái tháo đường cho cán bộ y tế các cấp và cả cán bộ không hưởng lương, trong năm 2011, dự 
án đã sàng lọc cho 248 466 trường hợp, trong đó phát hiện 144 155 (58,0%) người có yếu tố 
nguy cơ và 18 738 người đái tháo đường typ 2 (7,5%) [41].  

Dự án mục tiêu phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại các 
tuyến y tế, phối hợp giữa điều trị, dự phòng và truyền thông giáo dục sức khỏe. Dự án đã 
được khởi đầu tại 4 tỉnh năm 2011 và sẽ tiếp tục được triển khai thêm 6 tỉnh mới năm 
2012 [42]. 

Các dự án này đã kết nối được các tuyến trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn và theo dõi 
người bệnh, tăng cường tính liên tục trong chăm sóc, giảm chi phí kèm theo cho người bệnh 
và là giải pháp tốt để tăng cường năng lực chuyên môn cho tuyến dưới.  

Tuy vậy, tính liên tục trong chăm sóc bị tác động mạnh bởi cơ chế tự chủ tài chính 
theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP và một số thay đổi thay đổi tổ chức của y tế tuyến huyện 
theo Nghị định 171/2004/NĐ-CP, 172/2004/NĐ-CP thay cho Nghị định 01/1998/NĐ-CP, sau 
đó điều chỉnh tiếp bằng Nghị định 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP (chia tách trung tâm y tế 
huyện huyện thành bệnh viện huyện, trung tâm y tế dự phòng và phòng y tế) và Thông tư liên 
tịch số 03/2008/TTLT. Tính liên tục giữa các tuyến và sự phối hợp giữa dự phòng và điều trị 
bị ảnh hưởng. Trước đây, khi thực hiện Nghị định 01, Trung tâm y tế huyện với chức năng cả 
điều trị, dự phòng và quản lý đối với trạm y tế xã đã phát huy được cả tính liên tục và sự phối 
hợp. Các trạm y tế hằng tháng giao ban với Trung tâm y tế huyện, có sự trao đổi thông tin hai 
chiều và sự phối hợp chặt chẽ. Hiện nay, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ đang nghiên cứu đề xuất sửa 
đổi, tuy nhiên, quy định này liên quan đến Luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp 
nên chưa thực hiện được. Còn có nhiều khó khăn, hạn chế trong việc kết nối dịch vụ dự 
phòng, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS giữa các cơ sở y tế và các trung tâm 
05, 06 và trại giam. 

Các dự án mục tiêu phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong Chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế vẫn chỉ triển khai ở phạm vi hẹp tại một số tỉnh do nguồn lực thực hiện còn 
hạn chế. Việc triển khai rộng khắp các dự án mục tiêu sẽ giúp thực hiện tốt chăm sóc liên tục, 
đặc biệt là các bệnh mạn tính góp phần nâng cao chất lượng, tăng cường chăm sóc thích hợp 
và liên tục, giảm chi phí cho người bệnh mang lại lợi ich sức khỏe và kinh tế. 

An toàn trong y tế 

Vấn đề an toàn trong y tế đã được đề cập trong nhiều văn bản pháp quy như Quy chế 
bệnh viện, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các thông tư hướng dẫn về kiểm soát nhiễm khuẩn, 
chăm sóc người bệnh, sử dụng thuốc. Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về 
tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay 
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đến năm 2015 và đã xây dựng một số bản hướng dẫn quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn, bao 
gồm:  

 Khử khuẩn-tiệt khuẩn; 

 Phòng nhiễm khuẩn vết mổ;  

 Phòng nhiễm khuẩn huyết do đặt catheter;  

 Phòng viêm phổi do thở máy;  

 Tiêm an toàn và phòng ngừa chuẩn; 

 Phòng ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu;  

 Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.  

Các hướng dẫn đang trong quá trình nghiệm thu và trình phê duyệt. 

Tuy vậy, chưa có hướng dẫn toàn diện và tổng thể về an toàn người bệnh. Việc áp 
dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật của WHO mới thực hiện thí điểm, đang được đánh giá và 
chưa có nguồn lực để phổ biến rộng. Tiêm an toàn đang được triển khai thí điểm. 

Ngoài hệ thống theo dõi phản ứng có hại của thuốc, đang thiếu hệ thống báo cáo sai 
sót, sự cố tự nguyện nên chưa thể triển khai rút kinh nghiệm và đưa ra khuyến cáo phòng 
ngừa sai sót, sự cố một cách có hệ thống. 

Chưa có chương trình đào tạo liên tục về an toàn người bệnh. Trong chương trình đào 
tạo tại các trường y dược cũng chưa có nội dung này. 

Tiện nghi cho người bệnh 

Việc tạo điều kiện về tiện nghi cho người bệnh khi đi khám bệnh hay nằm điều trị tại 
bệnh viện cũng là một vấn đề chưa được chú trọng, ảnh hưởng đến chất lượng, nhất là khối 
bệnh viện công lập. Một số bệnh viện vẫn sử dụng chiếu, buồng bệnh chưa bảo đảm thoáng, 
mát mùa hè, ấm vào mùa đông, thông khí buồng bệnh chưa được quan tâm. Các điều kiện vệ 
sinh, buồng tắm chưa được coi trọng ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh. 

Tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến cuối, người bệnh phải nằm ghép không thể bảo 
đảm sự tiện nghi cho người bệnh. 

Việc thực thi bảo đảm dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện hiện nay còn gặp 
nhiều khó khăn dù có Thông tư hướng dẫn công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện 
(08/2011/TT-BYT). Chế độ ăn cho người bệnh chưa được đưa vào giá viện phí, vì vậy, 
không thể bắt buộc bệnh viện phục vụ ăn cho toàn thể người bệnh. Đã có nhiều mô hình cung 
cấp dinh dưỡng cho người bệnh thông qua đấu thầu dịch vụ, bệnh viện tự tổ chức bếp ăn cho 
người bệnh và nhân viên y tế. Theo kết quả điều tra năm 2009–2010 tại 742 bệnh viện các 
tuyến, chỉ có 71,8% bệnh viện tuyến tỉnh, 40,8% bệnh viện huyện có khoa dinh dưỡng hoặc 
bộ phận dinh dưỡng [43]. 

Cung cấp dinh dưỡng trong điều trị người bệnh cũng là một vấn đề chưa được quan 
tâm đánh giá đúng mức trong điều trị hồi sức cấp cứu người bệnh, việc tính toán lượng calo 
và dinh dưỡng đưa vào người bệnh nặng cần phải được quy định bắt buộc trong hồi sức cấp 
cứu và điều trị tích cực. 

Xây dựng kế hoạch chất lượng 

Tại thời điểm hiện tại, đa số các bệnh viện chưa có kế hoạch chất lượng, chưa xây 
dựng được các mục tiêu về cải thiện chất lượng, chưa có các đề án, chương trình về chất 
lượng và chính sách về chất lượng.  
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Theo kết quả khảo sát trên 200 bệnh viện tại 21 tỉnh/thành trên toàn quốc năm 2012 
của Cục QLKCB [44], có 82% bệnh viện có dự kiến xây dựng kế hoạch chất lượng trong 2 
năm tới, tuy nhiên hiện tại tỷ lệ bệnh viện đã có kế hoạch chất lượng chỉ chiếm 9%; trong đó 
tỷ lệ này ở bệnh viện hạng I chiếm 29%, bệnh viện hạng II là 12%; bệnh viện hạng III là 2% 
và không có bệnh viện hạng IV nào có kế hoạch chất lượng. Tỷ lệ các bệnh viện có xây dựng 
mục tiêu về cải thiện chất lượng chiếm 21%. Một số mục tiêu chất lượng  khá cụ thể như “cải 
tiến quy trình đón tiếp người bệnh”; “giảm tỷ lê nhiễm khuẩn bệnh viện”; “cải thiện thủ tục 
hành chính”… nhưng nhiều mục tiêu khá chung chung như “nâng cao chất lượng khám và 
điều trị”, “nâng cao sự hài lòng người bệnh”… 

Cho đến nay, chỉ có 5% các bệnh viện đã xây dựng đề án, chương trình về chất lượng, 
tỷ lệ này ở bệnh viện hạng I và II là 11% và 10%. Tỷ lệ các bệnh viện có các chính sách về 
chất lượng còn thấp hơn, chỉ chiếm 4%. 
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Chương 4: Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa 
bệnh  

Có nhiều giải pháp khác nhau nhằm đảm bảo và tăng cường chất lượng dịch vụ y tế, 
trong đó có các giải pháp chung (như tăng cường nguồn lực tài chính, nhân lực; tăng cường 
năng lực quản lý...) và các giải pháp đặc thù. Theo Tổ chức Y tế thế giới [27] xây dựng 
khung pháp lý và quản lý, đánh giá chất lượng từ bên ngoài (external regulation and 
assessment), nói cách khác là quản lý chất lượng vĩ mô, là một trong bốn nhóm giải pháp đặc 
thù nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Bốn nhóm giải pháp bao gồm:  

 Khung pháp lý, quản lý và đánh giá chất lượng từ bên ngoài hay Quản lý chất lượng 
vĩ mô;  

 Quản lý chất lượng tại cơ sở KCB dựa trên các chuẩn mực; 

 Phát huy vai trò của người bệnh và cộng đồng xã hội trong quản lý chất lượng dịch vụ 
KCB;  

 Triển khai các nhóm/đội giải quyết vấn đề chất lượng tại cơ sở KCB. 

Quản lý chất lượng vĩ mô bao gồm việc ban hành khung pháp lý, tiêu chuẩn, hướng 
dẫn chuyên môn và kiểm tra, đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi 
chính phủ liên quan đối với ba nhóm đối tượng, đó là: (i) các tổ chức/cơ sở cung ứng dịch vụ 
KCB; (ii) cán bộ chuyên môn/người hành nghề cung ứng dịch vụ y tế và việc đào tạo họ; (iii) 
dược, trang thiết bị, công nghệ và cơ sở hạ tầng y tế. 

Chương này sẽ trình bày các vấn đề liên quan đến quản lỹ vĩ mô đối với ba nhóm đối 
tượng nói trên, nhằm bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ KCB. 

1. Quản lý vĩ mô đối với cơ sở cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh 

1.1. Quan niệm/khái niệm 

Nội dung cốt lõi của quản lý vĩ mô về chất lượng dịch vụ KCB đối với cơ sở cung 
ứng dịch vụ KCB là thiết lập khung pháp lý và tổ chức thực hiện cấp phép hoạt động cho các 
cơ sở KCB và chứng nhận chất lượng của các cơ sở KCB này [32]. 

Cấp phép (licensing) 

Cấp phép là quá trình cơ quan có thẩm quyền xem xét năng lực và cho phép người 
hành nghề y được hành nghề (cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng 
chỉ hành nghề theo thuật ngữ của Việt Nam) hoặc tổ chức chăm sóc sức khoẻ được hoạt động 
(cấp giấy phép hoạt động) trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Mục đích của cấp phép là nhằm 
đảm bảo tổ chức hoặc cá nhân hành nghề y có đủ khả năng đáp ứng được chuẩn tối thiểu về 
an toàn và chăm sóc sức khoẻ người dân.  

Người hành nghề được cấp phép sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch hoặc sau khi chứng 
minh được quá trình đào tạo; giấy phép hành nghề có thể được gia hạn định kỳ với điều kiện 
người hành nghề được tham gia các chương trình đào tạo liên tục, và (hoặc) chứng tỏ được 
năng lực hành nghề của mình.  

Giấy phép hoạt động được cấp cho cơ sở KCB sau khi kiểm tra, giám sát tại cơ sở y tế 
cho thấy các điều kiện tối thiểu về y tế và an toàn người bệnh được đáp ứng. Để tiếp tục hoạt 
động, cơ sở y tế phải đảm bảo duy trì được các điều kiện cấp phép. Cấp phép là quá trình bắt 
buộc, mọi cá nhân, tổ chức chỉ được hành nghề, hoạt động trong lĩnh vực KCB sau khi được 
cấp phép.  
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Cấp chứng chỉ (certification) 

Cấp chứng chỉ là quá trình cơ quan có thẩm quyền (cơ quan chính phủ hoặc phi chính 
phủ) đánh giá và chứng nhận cá nhân người hành nghề hoặc tổ chức hành nghề đáp ứng được 
các yêu cầu hoặc chuẩn xác định trước ở mỗi lĩnh vực chuyên khoa. Cá nhân được cấp chứng 
chỉ là người đã được đào tạo bổ sung, đã chứng tỏ được năng lực chuyên môn trong lĩnh vực 
chuyên khoa cao hơn so với mức độ yêu cầu tối thiểu của cấp phép hành nghề.   

Ở Việt Nam, việc cấp chứng chỉ theo nội dung trên được lồng ghép trong cấp chứng 
chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, bao hàm việc cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh (theo những tiêu chuẩn tổi thiểu) và cấp chứng chỉ (mục “Phạm vi hoạt động chuyên 
môn” trên mẫu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 
41/2011/TT-BYT). 

Chứng nhận chất lượng (accreditation) 

Chứng nhận chất lượng là quá trình trong đó một tổ chức (thường là tổ chức phi chính 
phủ được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận) đánh giá và chứng nhận cơ sở chăm sóc sức 
khoẻ đáp ứng được các chuẩn phù hợp, được xác định và công bố trước. 

Chuẩn chứng nhận chất lượng thường được coi là chuẩn tối ưu mà cơ sở KCB có thể 
đạt được, nhằm khuyến khích việc duy trì và nâng cao chất lượng của cơ sở KCB. Cơ sở 
KCB được chứng nhận chất lượng (accredited) căn cứ kết quả đánh giá định kỳ tại chỗ (2-3 
năm một lần) do nhóm chuyên gia của tổ chức chứng nhận chất lượng thực hiện. Chứng nhận 
chất lượng, khác với cấp phép, là hoạt động tự nguyện, cơ sở KCB không bắt buộc tham gia 
quá trình chứng nhận chất lượng. Tuy nhiên ở một số quốc gia, quỹ BHYT chỉ chấp nhận hợp 
đồng với những cơ sở KCB đã được chứng nhận chất lượng.  

Quản lý chất lượng vĩ mô đối với cơ sở KCB  

Quản lý chất lượng vĩ mô, hay khung pháp lý quản lý chất lượng và đánh giá chất 
lượng từ bên ngoài đối với cơ sở KCB bao gồm các nội dung cấp phép, chứng nhận chất 
lượng, đánh giá và đo lường, nâng cao chất lượng dịch vụ KCB (xem Bảng 6 dưới đây). 
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Bảng 6: Những giải pháp cơ bản trong quản lý chất lượng vĩ mô đối với cơ sở KCB  

 
Nhóm giải pháp 

 
Các giải pháp cơ bản 

 

 

Khung pháp lý 

 

Ia. Hệ thống quốc gia cấp phép hoạt động cho cơ sở cung ứng dịch 
vụ KCB 

Ib. Quy định về quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở cung ứng dịch 
vụ KCB và các loại dịch vụ KCB có nguy cơ cao đối với sức khoẻ 

 

Theo dõi, đo lường chất 
lượng 

 

IIa. Sử dụng bộ chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện 

IIb. Lồng ghép bộ chỉ số đánh giá chất lượng của các cơ sở cung 
ứng dịch vụ KCB trong hệ thống dữ liệu bệnh án điện tử (electronic 
medical records) và hệ thống thông tin y tế quốc gia 

Bảo đảm và nâng cao 
chất lượng và an toàn 
cho từng loại dịch vụ y tế 

 

IIIa. Hệ thống chứng nhận chất lượng và cấp chứng chỉ chất lượng 

 

IIIb. Thúc đẩy các chương trình đặc thù nâng cao chất lượng và an 
toàn KCB 

 

Bảo đảm và nâng cao 
chất lượng và an toàn 
dịch vụ KCB cho toàn bộ 
hệ thống cung ứng dịch 
vụ KCB 

IVa. Đánh giá chất lượng và cấp chứng chỉ chất lượng cho toàn bộ 
hệ thống cung ứng dịch vụ  

(ví dụ chứng nhận chất lượng, cấp chứng chỉ chất lượng cho một tổ 
hợp các cơ sở y tế bao gồm bác sĩ gia đình/bệnh viện/nhà dưỡng 
lão/chăm sóc tại nhà) 

IVb. Khuyến khích đổi mới hình thức tổ chức cung ứng dịch vụ KCB 

(ví dụ tổ chức mô hình chăm sóc lồng ghép các bệnh mạn tính như 
tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) ) 

Nguồn: WHO, 2008 [27] 

1.2 Đánh giá thực trạng 

Khung pháp lý chung  

Trong những năm gần đây, hàng loạt các chính sách có tác động tích cực tới chất 
lượng cung ứng dịch vụ y tế nói chung và chất lượng dịch vụ KCB tại các cơ sở cung ứng 
dịch vụ KCB nói riêng đã được ban hành và triển khai thực hiện. 

Trước hết là các chính sách nhằm nâng cấp cơ sở kỹ thuật, trang thiết bị y tế, phát 
triển nguồn nhân lực. Ngày 2/4/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
47/2008/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và 
bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn 
hợp pháp khác giai đoạn 2008–2010”. Ngày 30/6/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện 
chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh 
thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác giai đoạn 2009–2013”.  

Năm 2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT về nâng cao 
chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân với 5 nội dung (i) Hạn chế tình trạng 
quá tải bệnh viện; (ii) Nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở; (iii) Đẩy mạnh xã hội hoá công tác 
khám bệnh, chữa bệnh; (iv) Nâng cao y đức trong các cơ sở KCB và (v) Sửa đổi, bổ sung một 
số văn bản pháp quy về công tác KCB.  
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Năm 2009, Bộ Y tế triển khai Chương trình số 527/CTr-BYT nhằm nâng cao chất 
lượng KCB tại các cơ sở KCB vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh BHYT. 
Chương trình có các mục tiêu cụ thể như sau: 

 Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.  

 Cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà trong tiếp đón, KCB và thanh toán viện 
phí đối với người bệnh BHYT. 

 Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trong bệnh viện và các cơ sở KCB, đảm bảo 
quyền lợi của người bệnh có BHYT. 

 Chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm nhằm tiết kiệm nguồn lực y tế và chi phí 
KCB. 

Năm 2008, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1816/QĐ-BYT phê duyệt Đề 
án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến 
dưới nhằm nâng cao chất lượng KCB”. Mục tiêu của đề án nhằm (i) nâng cao chất lượng 
KCB của bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa thiếu cán bộ y tế; (ii) 
Giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện tuyến trung 
ương; (iii) Chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề cho cán 
bộ y tế tuyến dưới.  

Năm 2009, Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội ban hành, có hiệu lực thi hành 
từ 1/1/2011, là văn bản luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với chất lượng KCB. Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh quy định điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 
cơ sở KCB; quy định chuyên môn kỹ thuật trong KCB; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới 
trong KCB; sai sót chuyên môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong 
KCB; điều kiện bảo đảm công tác KCB.  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh khẳng định một số quy định đã được ban hành bằng các 
văn bản dưới luật trước đây và đưa ra những quy định về đảm bảo chất lượng hoàn toàn mới 
ở Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp tới đảm bảo chất 
lượng KCB. Sau đó, ngày 14/11/2011, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2011/TT-BYT 
hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở KCB. Như vậy, những nội dung cơ bản của khung pháp lý về đảm bảo và nâng cao 
chất lượng dịch vụ KCB đối với cơ sở cung ứng dịch vụ KCB đã được ban hành và triển 
khai, thực hiện từ đầu năm 2012. 

Cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở KCB  

Kết quả, tiến bộ 

Cấp phép hoạt động cho cơ sở KCB có vai trò quan trọng trong  đảm bảo chất lượng 
dịch vụ KCB và đã được quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Cấp giấy phép hoạt 
động là biện pháp đảm bảo cơ sở KCB chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng được các yêu 
cầu chất lượng tối thiểu. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho việc cấp giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở KCB đã được ban hành bao gồm: 

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đã có các quy định về điều kiện hoạt động của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều kiện cấp giấy phép hoạt động, về thẩm quyền, hồ 
sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh. 
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 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh) đã quy định lộ trình cấp giấy phép hoạt động đối với 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. 

 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế đã hướng dẫn cấp giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định điều kiện cụ 
thể cấp giấy phép hoạt động đối với từng hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tổ chức việc cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Hạn chế, bất cập 

Cấp giấy phép hoạt động lần đầu sẽ đảm bảo các điều kiện chất lượng ban đầu của cơ 
sở KCB, nhưng để duy trì được các điều kiện chất lượng của cơ sở KCB thì giấy phép hoạt 
động thường có thời hạn và khi hết hạn, giấy phép hoạt động chỉ được cấp lại nếu cơ sở KCB 
tiếp tục đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Việt Nam không đề cập tới thời hạn của 
giấy phép hoạt động. Luật Khám bệnh, chữa bệnh chỉ quy định việc thu hồi hoặc đình chỉ 
giấy phép hoạt động trong một số hoàn cảnh cụ thể. Như vậy, quy định hiện hành về cấp giấy 
phép hoạt động không thời hạn cho các cơ sở KCB chưa phát huy hết được vai trò của nó đối 
với việc duy trì chất lượng dịch vụ KCB. 

Một hạn chế khác trong cấp phép hoạt động là bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được ban hành. Trong khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, Bộ trường Bộ Y tế quy định các điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, trang thiết bị y 
tế để cấp phép hoạt động (Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế quy 
định điều kiện hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấp phép hoạt động).  

Cuối cùng, việc cấp phép hoạt động chỉ có thể đạt được mục tiêu đảm bảo chất lượng 
khi cơ quan được giao trách nhiệm này có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm 
túc, đảm bảo được tính minh bạch và đặc biệt là phòng ngừa được nguy cơ cấp phép theo 
kiểu hình thức, tốn kém về thời gian của hệ thống cung ứng dịch vụ KCB. 

Quy chuẩn kỹ thuật đối với các loại dịch vụ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nguy 
cơ cao đối với sức khoẻ  

An toàn bức xạ trong y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Luật năng lượng nguyên tử (2008) và các văn bản hướng dẫn Luật năng lượng nguyên 
tử đã đảm bảo một khung pháp lý toàn diện cho đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế: 

 Luật Năng lượng nguyên tử quy định Bộ Y tế có trách nhiệm quy định kiểm tra sức 
khỏe định kỳ với nhân viên bức xạ và mức chỉ dẫn liều chiếu xạ đối với người bệnh 
và kiểm soát chiếu xạ y tế. 

 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 (quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử) đã quy định tổ chức 
và cá nhân được cấp phép tiến hành công việc bức xạ có trách nhiệm bảo đảm điều 
kiện làm việc, trang bị phương tiện bảo vệ, thiết bị ghi đo bức xạ, liều kế cá nhân, đào 
tạo cho nhân viên mới, khám sức khỏe định kỳ, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân ít nhất 
3 tháng 1 lần, khi quá liều phải chuyển đi kiểm tra theo dõi sức khỏe và tìm nguyên 
nhân, biện pháp khắc phục và bố trí công việc phù hợp. 
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 Thông tư liên tịch số 2237/1999/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 của Liên bộ Y tế 
- Khoa học Công nghệ và Môi trường (hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong 
y tế) đã quy định trách nhiệm bảo đảm an toàn bức xạ, quy định về khai báo, cấp giấy 
đăng ký, cấp giấy phép, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị bức xạ, bố trí phòng đặt thiết bị 
bức xạ, yêu cầu chung đối với bảo đảm an toàn bức xạ đối với khoa y học hạt nhân, 
quản lý chất thải phóng xạ, kiểm tra chất lượng, hiệu chuẩn thiết bị bức xạ, đo liều 
lâm sàng và bảo đảm chất lượng trong chiếu xạ y tế; các yêu cầu khi chiếu xạ y tế; an 
toàn khi vận hành thiết bị bức xạ và điều tra tai nạn, sự cố do chiếu xạ y tế đối với 
người bệnh. 

 Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ (quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử) đã quy định các 
hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, 
thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên 
tử. 

 Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 4/11/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, 
ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 đã tiếp tục quy định về việc (i) Đảm bảo an 
toàn, kiểm soát liều chiếu bức xạ đối với người bệnh và nhân viên y tế thực hiện 
nhiệm vụ; (ii) Quản lý an toàn chất thải phóng xạ của các cơ sở y học hạt nhân và các 
nguồn phóng xạ không còn sử dụng của các cơ sở y tế, loại bỏ dần các thiết bị bức xạ 
lạc hậu, khuyến khích ứng dụng các thiết bị bức xạ công nghệ cao; (iii) Tổ chức tập 
huấn, diễn tập nâng cao khả năng xử lý, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho các cơ 
sở y tế và các cơ quan liên quan. 

Hạn chế, bất cập 

Mặc dù đã có đầy đủ quy định pháp lý liên quan đến an toàn bức xạ trong y tế nhưng 
công tác quản lý đảm bảo việc tuân thủ còn nhiều hạn chế. Báo cáo kiểm tra công tác an toàn 
bức xạ của Cục Quản lý môi trường y tế và Cục An toàn bức xạ Bộ Khoa học Công nghệ cho 
thấy vẫn có một số cơ sở hoạt động khi chưa được cấp giấy phép (trong đó có một số cơ sở 
thuộc trung tâm y tế dự phòng); chưa bảo đảm các điều kiện của phòng bức xạ; chưa tuân thủ 
đầy đủ việc đo liều chiếu xạ cho người bệnh và liều kế cá nhân cho nhân viên y tế.  

Năm 2011, Sở Khoa học Công nghệ tại 44 tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra độc 
lập về an toàn bức xạ tại 668 cơ quan, đơn vị; số đơn vị bị lập biên bản vi phạm hành chính là 
52 đơn vị, trong đó có 45 đơn vị là cơ sở KCB, chiếm khoảng 8% số các đơn vị đã được 
thanh tra [45]. 

Tại Nam Định [46] , trong 22 đơn vị được thanh tra năm 2011 (trong đó có 19 đơn vị 
sử dụng máy X quang) có 2 đơn vị chưa thực hiện việc khai báo máy X quang; 4 đơn vị chưa 
trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ; 8 đơn vị chưa trang bị bảo hộ cho nhân viên 
bức xạ và 5 đơn vị chưa thực hiện kiểm tra thiết bị bức xạ theo đúng định kỳ. Tại Điện Biên, 
cuối năm 2011 mới chỉ có 10/14 cơ sở đặt máy X quang y tế được cấp phép [47]. 

Quản lý chất thải và an toàn môi trường trong các cơ sở y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Khung pháp lý để quản lý chất thải và an toàn môi trường trong các cơ sở y tế khá đầy 
đủ. Đó là: 

 Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi (2005);  

 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường;  
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 Quyết định số 2038/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế;  

 Quyết định số 170/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý 
chất thải rắn y tế;  

 Quyết định số 43/2008/QĐ-BYT ngày 30/11/2008 ban hành Quy chế quản lý chất thải 
y tế. 

 Các thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải trong các cơ sở y tế, 
khí thải lò đốt chất thải y tế và các quy định khác. 

Bộ Y tế đã thành lập Cục Quản lý Môi trường y tế làm đầu mối triển khai các hoạt 
động liên quan; Công tác quản lý chất thải trong bệnh viện được kiểm tra đánh giá hằng năm 
thông qua kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Bộ Y tế, Sở Y tế hoặc liên ngành Y tế - Môi 
trường - Công an.  

Hạn chế, bất cập 

Thực trạng triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải và an toàn môi 
trường y tế còn nhiều bất cập: 

 Mới có 50% bệnh viện bảo đảm phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn đúng 
quy định. Khu lưu giữ tạm thời, xử lý ban đầu còn yếu; 

 35% bệnh viện có lò đốt chất thải y tế nhưng công suất và vận hành chưa hợp lý;  

 Đa số bệnh viện sử dụng công nghệ thiêu đốt để xử lý chất thải rắn y tế; số bệnh viện 
có thiết bị sử dụng công nghệ không đốt còn hạn chế. 

 Đến năm 2011 chỉ có 351 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải hoạt động tốt; 835 
bệnh viện cần phải sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. 

Đánh giá và chứng nhận chất lượng  

Kết quả, tiến bộ  

Trong khi cấp phép hoạt động là giải pháp đảm bảo chất lượng tối thiểu thì đánh giá 
và chứng nhận chất lượng là giải pháp khuyến khích các cơ sở KCB duy trì và nâng cao chất 
lượng dịch vụ KCB.  

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (Điều 50, 51) đã quy định về việc sử dụng các tiêu chuẩn 
quản lý chất lượng để phân loại, đánh giá chất lượng của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh. Luật khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng. Việc chứng nhận chất lượng được thực hiện trên cơ sở đánh giá chất lượng 
thực tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh so với tiêu chuẩn quản lý chất lượng, do các 
tổ chức chứng nhận chất lượng thực hiện.  

 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP đã quy định và hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn quản lý 
chất lượng và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng, về tổ chức chứng nhận chất 
lượng, chức năng của tổ chức chứng nhận chất lượng, điều kiện hoạt động của tổ chức 
chứng nhận chất lượng và nguyên tắc hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng. 

Trước khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành, hoạt động chứng nhận 
chất lượng không phổ biến trong hệ thống cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ở Việt 
Nam; mới chỉ có một vài bệnh viện quan tâm và phấn đấu đạt chứng chỉ chất lượng như Bệnh 
viện Pháp-Việt năm 2008 đạt tiêu chuẩn chất lượng HAS (Haute Autorité de Santé của Pháp) 
và bệnh viện Mắt Cao Thắng đạt chứng nhận chất lượng chăm sóc ngoại trú của JCI (Joint 
Commission International). Một số bệnh viện đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và ISO 9001: 2008.  
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Hạn chế, bất cập 

Việc chứng nhận chất lượng theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh vẫn chưa được triển 
khai thực hiện vì vẫn còn thiếu một số điều kiện. Cụ thể là: 

  Thiếu tiêu chuẩn quản lý chất lượng: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng để đánh giá chất 
lượng các cơ sở KCB chưa được ban hành, trong khi đó, Bộ Y tế  chưa có văn bản 
thừa nhận một số tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài về quản lý chất lượng cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh để có thể áp dụng tại Việt Nam.  

 Thiếu tổ chức chứng nhận chất lượng. Cho tới thời điểm cuối tháng 6/2012, chưa có 
tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở KCB nào đáp ứng các điều kiện hoạt động theo 
quy định tại điều 13, Nghị định số 87/2011. Chưa có tổ chức chứng nhận chất lượng 
cơ sở KCB trong nước nào được thành lập (đối với tổ chức chứng nhận chất lượng là 
đơn vị sự nghiệp nhà nước), được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với 
tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở KCB là doanh nghiệp), được cấp giấy chứng 
nhận đầu tư (đối với tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở KCB nước ngoài có chi 
nhánh tại Việt Nam).  

 Thiếu yếu tố khuyến khích các cơ sở KCB đăng ký đánh giá và công nhận chất lượng. 
Theo quy định hiện hành thì không có sự khác biệt về quyền lợi giữa các cơ sở KCB 
được và chưa đươc chứng nhận chất lượng. Ở nhiều nước, chứng nhận chất lượng là 
điều kiện để được hưởng mức chi trả ưu đãi (mức chi trả cao hơn so với các cơ sở 
KCB không được đạt chứng nhận chất lượng). Thậm chí, đạt được chứng nhận chất 
lượng là điều kiện cần để được hợp đồng cung ứng dịch vụ KCB cho các quỹ BHYT. 
Nhiều năm trước đây tại Mỹ, chỉ các bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng của Joint 
Commission International (JCI) (một tổ chức chứng nhận chất lượng) mới được quỹ 
bảo hiểm y tế Medicare chi trả.  

Tương tự như đối với việc thực hiện cấp phép hoạt động, chứng nhận chất lượng cũng 
chỉ có thể đạt được mục tiêu đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng khi các tổ chức thực thi 
nhiệm vụ này có đủ năng lực, tính trách nhiệm giải trình và hoạt động trong một môi trường 
minh bạch.  

Đo lường chất lượng và chỉ số đánh giá chất lượng cơ sở KCB 

Kết quả, tiến bộ  

Ngành y tế đã có cố gắng trong việc đánh giá chất lượng các bệnh viện toàn quốc 
hằng năm, thông qua việc sử dụng Bảng kiểm tra bệnh viện. Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế 
đã chỉ đạo và hướng dẫn kiểm tra bệnh viện và các viện có giường bệnh, kể cả bệnh viện 
ngoài công lập, sử dụng Bảng kiểm tra bệnh viện. Mục đích kiểm tra định kỳ hằng năm là 
đánh giá toàn diện, phân loại bệnh viện theo kết quả kiểm tra và thực hiện công tác thi đua 
khen thưởng. Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện 7 chức năng, nhiệm vụ và thực hiện 
Quy chế bệnh viện, đánh giá cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hoạt động tài chính và nhân lực 
bệnh viện, chất lượng và hiệu suất KCB. Bảng kiểm tra bệnh viện bao gồm một số tiêu chí 
gắn với chất lượng bệnh viện: tiêu chí đầu vào, quy trình và kết quả thực hiện. Năm 2011, 
Bảng kiểm tra bệnh viện có 148 tiêu chuẩn với 100 điểm, 41 nội dung trừ điểm với 32 điểm 
trừ, 2 nội dung thưởng điểm với 1 điểm thưởng.13 Bảng kiểm tra bệnh viện được xây dựng 
công phu, chi tiết, tập hợp các chỉ số định lượng và định tính, được lượng hoá bằng cách cho 
điểm, nhằm mục đích đánh giá toàn diện và phân loại bệnh viện, đáp ứng tốt công tác thi đua 
khen thưởng. 

                                                
13

 Quyết định số 3296/QĐ-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bảng kiểm 
tra bệnh viện năm 2011. 
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Sau khi các bệnh viện tự kiểm tra theo nội dung của Bảng kiểm tra, đoàn kiểm tra của 
Bộ Y tế, sở y tế hoặc y tế bộ, ngành sẽ kiểm tra lại kết quả tự đánh giá của bệnh viện. Bộ Y tế 
cử đoàn phúc tra kết quả kiểm tra của một số bệnh viện thuộc các sở, ngành. Thời gian đoàn 
kiểm tra cấp trên tại các bệnh viện là từ 1 đến 2,5 ngày, tuỳ thuộc số giường của bệnh viện. 

 Bảng phân loại bệnh quốc tế và công nghệ thông tin đã được bước đầu ứng dụng tại 
các cơ sở KCB. Bộ Y tế đã có quy định về việc sử dụng bảng phân loại bệnh quốc tế và một 
số bệnh viện đã sử dụng bảng mã phân loại bệnh quốc tế ICD cho người bệnh điều trị nội trú. 
Quản lý bệnh án điện tử và kê đơn thuốc trên máy tính cũng đã được thực hiện tại một số 
bệnh viện.  

Hạn chế, bất cập 

Việt Nam chưa có bộ công cụ/chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ KCB. Một số chỉ số 
đầu ra như tỷ suất tử vong, ngày điều trị trung bình chưa được tập hợp theo nhóm bệnh nên 
chưa thể sử dụng để đánh giá chất lượng điều trị. Một số chỉ số chất lượng đầu ra quan trọng, 
như: tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, tử vong trong 24 giờ nhập viện, tỷ lệ tái nhập viện trong 48 
giờ,… chưa được thống kê, phân tích và đánh giá. Chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc tế ISO được thực hiện tại một số bệnh viện nhưng chưa đi sâu vào chất lượng chuyên 
biệt cho bệnh viện. Các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện ngoài công lập tự tìm kiếm cơ hội 
chứng nhận chất lượng của các tổ chức nước ngoài một cách tự phát. 

Đánh giá bệnh viện định kỳ hằng năm ở nước ta theo bảng kiểm tra bệnh viện tuy có 
vai trò quan trọng, phương pháp đánh giá ngày càng hoàn thiện hơn và cho tới nay chưa có gì 
thay thế được, nhưng không phải là phương pháp đánh giá chuyên sâu về chất lượng KCB. 
Cách đánh giá chưa đảm bảo tính độc lập (các bệnh viện tự kiểm tra, cán bộ phúc tra kết quả 
là cán bộ trực tiếp quản lý các bệnh viện trực thuộc). Việc kiểm tra cũng chưa đảm bảo tính 
chuyên nghiệp (do người kiểm tra, đánh giá không được đào tạo chuyên sâu về hoạt động 
đánh giá chất lượng và chưa có công cụ chuyên dụng cho đo lường chất lượng). Kết quả kiểm 
tra bệnh viện năm 2011, với số lượng 504 bệnh viện đạt danh hiệu xuất sắc toàn diện trong 
tổng số 1148 bệnh viện được kiểm tra [16], cũng cho thấy hoạt động đánh giá bệnh viện định 
kỳ hiện nay chưa phải là hoạt động đánh giá chất lượng có tính chuyên nghiệp.  

Những tính chất cơ bản nhất của chất lượng KCB, như tính hiệu quả (trong đó có hiệu 
quả lâm sàng), tính hiệu suất, an toàn, công bằng, tiếp cận, lấy người bệnh là trung tâm, chăm 
sóc liên tục… chưa được nhìn nhận đầy đủ khi đánh giá chất lượng cơ sở KCB. Việt Nam 
chưa có bộ chỉ số đánh giá chuyên sâu về chất lượng, đánh giá đủ các khía cạnh của chất 
lượng KCB (ví dụ đánh giá chất lượng theo khung lý thuyết đánh giá chất lượng bệnh viện 
PATH (Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals) do văn phòng 
WHO khu vực Châu Âu đề xuất). Ngoài ra, các cơ sở KCB không có giường bệnh như trạm y 
tế xã, phường, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa v.v. cũng chưa có công cụ 
đánh giá chất lượng phù hợp. 

Quản lý thông tin trong các cơ sở KCB là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng 
KCB, trong đó có việc áp dụng phân loại bệnh quốc tế. Tuy nhiên, phân loại bệnh quốc tế 
ICD mới được sử dụng trong phạm vi hẹp và chưa được sự quan tâm thích đáng. Việc thực 
hiện thiếu sự kiểm tra, giám sát trong nội bộ cũng như từ phía cơ quan quản lý.  

Tổ chức mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB: các cấp chăm sóc sức khoẻ, phân tuyến kỹ 
thuật và vấn đề chất lượng KCB  

Mô hình tổ chức của hệ thống cung ứng dịch vụ KCB và phân công nhiệm vụ KCB 
trong hệ thống có ảnh hưởng lớn tới chất lượng dịch vụ KCB; ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu 
suất, tính công bằng, sự hài lòng của người bệnh và tính liên tục trong chăm sóc. 
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Thông thường, hệ thống y tế được tổ chức theo các cấp chăm sóc sức khoẻ, bắt đầu là 
cấp chăm sóc sức khoẻ ban đầu, rồi cấp tiếp nhận người bệnh thứ nhất (first referral level), 
cấp tiếp nhận người bệnh thứ 2 (secondary referral level) và cấp cuối (last referral level). Ở 
một số nước, hệ thống y tế chỉ tổ chức theo 3 cấp: cấp CSSK ban đầu, cấp thứ hai (chuyên 
khoa) và cấp cuối (chuyên sâu). Trạm y tế hoặc phòng khám của bác sĩ gia đình là cơ sở của 
cấp CSSK ban đầu, nơi đáp ứng phần lớn nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân. Trong 
khi đó bệnh viện của các cấp chăm sóc còn lại chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật 
vượt quá khả năng của cơ sở CSSK ban đầu.  

Mỗi cấp chăm sóc sức khoẻ đảm trách cung cấp các gói dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật 
ở mức độ khác nhau; phạm vi dịch vụ kỹ thuật phân cho các cấp tuỳ thuộc vào cơ cấu bệnh 
tật, năng lực của hệ thống y tế và điều kiện kinh tế xã hội ở từng quốc gia. Như vậy, việc 
phân cấp kỹ thuật thông thường được xác định cho phù hợp với từng cấp chăm sóc sức khoẻ 
và điều chỉnh theo thời gian, tuỳ thuộc vào sự phát triển của mỗi quốc gia.  

Các mô hình tổ chức mạng lưới dịch vụ KCB, đặc biệt là mối quan hệ giữa bệnh viện 
và cơ sở CSSK ban đầu, được trình bày dưới đây [48] sẽ giúp nhìn nhận thực trạng tổ chức 
mạng lưới KCB ở Việt Nam hiện nay và ảnh hưởng tới chất lượng KCB. 

 Mô hình bệnh viện thống lĩnh (dominant hospital): Trong mô hình này, bệnh viện giữ 
vai trò thống lĩnh, cung cấp dịch vụ chuyên sâu và cả dịch vụ CSSK ban đầu. Bệnh 
nhân vượt tuyến, bỏ qua trạm y tế, hoặc thầy thuốc gia đình đến thẳng bệnh viện. Đây 
là mô hình bị phê phán mạnh mẽ, bởi bệnh viện theo mô hình này không những 
không hỗ trợ, mà còn phá vỡ chính sách CSSK ban đầu. 

 Mô hình bệnh viện trung tâm (hub hospital). Bệnh viện đóng vai trò đầu mối cho công 
tác KCB của một khu vực dân cư, bệnh viện chịu trách nhiệm quản lý về kế hoạch, 
hành chính, giám sát, cung ứng tài chính cho các cơ sở CSSK ban đầu, nhưng không 
trực tiếp cung ứng dịch vụ CSSK ban đầu. Đây là mô hình bệnh viện tuyến huyện ở 
Liên Xô trước đây. Nếu không được kiểm soát tốt, mô hình bệnh viện trung tâm dễ 
dàng biến dạng thành mô hình bệnh viện thống lĩnh. 

 Mô hình bệnh viện toàn diện (comprehensive hospital). Đây là mô hình bệnh viện 
huyện tại một số nước đang phát triển trong thập kỷ 70-80 thế kỷ trước. Các bệnh 
viện toàn diện thực hiện nhiệm vụ điều trị nội trú cũng như công tác CSSK ban đầu ở 
cộng đồng và trở thành trung tâm lồng ghép giữa điều trị và dự phòng.  

 Mô hình bệnh viện “ly khai” (separatist hospital). Là mô hình phổ biến ở các nước 
phát triển, bệnh viện trong mô hình này chỉ thực hiện các dịch vụ chuyên khoa điều trị 
nội trú ngắn ngày mà bác sĩ CSSK ban đầu không thể thực hiện được. Mô hình được 
lý giải là khi bệnh viện được đầu tư nhiều cho trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao và 
cho đào tạo nhân lực để KCB chuyên khoa sâu thì chỉ sử dụng cho điều trị chuyên 
sâu, sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhất.  

Kết quả, tiến bộ  

Mô hình mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB ở tuyến huyện nhiều năm trước đây (theo 
Nghị định 01/1998/NĐ-CP) có những đặc điểm của mô hình “bệnh viện toàn diện” nêu ở 
phần trên, thực hiện tốt lồng ghép toàn diện điều trị và dự phòng. Trước đây, người bệnh 
được chăm sóc, điều trị các bệnh thông thường ở tuyến dưới, chỉ lên các bệnh viện tuyến trên 
khi cần thiết, theo giới thiệu của tuyến dưới. 
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Theo Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT về việc ban hành quy định phân tuyến kỹ thuật 
và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh,14 hệ thống cung ứng dịch vụ KCB của Nhà 
nước được phân cấp thành 4 tuyến: (i) Tuyến trung ương; (ii) Tuyến tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; (iii) Tuyến huyện; và (iv) Tuyến xã. Có thể nói, việc phân cấp hệ thống y 
tế ở nước ta gắn liền với hệ thống hành chính. Tuyến trung ương được phân thực hiện tất cả 
các kỹ thuật có trong danh mục, trong khi các tuyến tỉnh, huyện và xã được phân thực hiện 
các kỹ thuật đơn giản hơn.  

Theo quy định hiện hành, cơ sở KCB thành lập hội đồng xây dựng danh mục kỹ thuật, 
trình cơ quan quản lý cấp trên xem xét phê duyệt. Các cơ sở KCB có thể được triển khai thực 
hiện những kỹ thuật thuộc danh mục của tuyến trên, sau khi đã báo cáo cơ quan quản lý y tế 
xem xét, phê duyệt. Trường hợp kỹ thuật thuộc phạm vi phân tuyến của tuyến trung ương thì 
phải được Hội đồng của Bộ Y tế thẩm định phê duyệt.  

Chăm sóc liên tục: Một số chương trình mục tiêu y tế quốc gia (chương trình phòng 
chống lao quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống các bệnh không lây nhiễm, 
bao gồm phòng chống ung thư, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 
bệnh tâm thần) đã bước đầu, trong phạm vi hẹp, kết nối được các tuyến trong chẩn đoán, điều 
trị, tư vấn và theo dõi người bệnh, tăng cường tính liên tục trong chăm sóc, giảm chi phí kèm 
theo cho người bệnh và là giải pháp tốt để tăng cường năng lực chuyên môn cho tuyến dưới. 

Những năm gần đây, tính hệ thống của mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB đã bị suy 
giảm nghiêm trọng: người bệnh bỏ qua các cơ sở KCB tuyến dưới để KCB các bệnh thông 
thường ở tuyến trên, sự trao đổi thông tin về người bệnh giữa các tuyến, sự hợp tác giữa các 
cơ sở KCB không chặt chẽ, làm mất đi tính liên tục trong chăm sóc sức khoẻ.  

Hạn chế, bất cập 

Bất hợp lý trong sử dụng nguồn lực giữa các cấp chăm sóc sức khoẻ (health care 
levels). Không ít bệnh viện tuyến trên sử dụng nguồn nhân lực chuyên khoa sâu và trang thiết 
bị hiện đại để khám và chữa các bệnh thông thường. Theo một nghiên cứu của Viện Chiến 
lược và chính sách y tế, 55,8% người bệnh đến khám bệnh ở bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh mà 
không KCB ở cơ sở y tế tuyến dưới; tỷ lệ này ở bệnh viện đa khoa tuyến trung ương là 
59,4%. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 66% số người bệnh nhập viện với chẩn đoán là 
các bệnh có thể điều trị được ở bệnh viện tuyến dưới [49]. Xu hướng trên dẫn tới lãng phí 
nguồn lực, giảm chất lượng KCB, đồng thời góp phần tạo ra sự quá tải ở tuyến trên. 

Quá tải và tác động tới chất lượng KCB. Tình trạng quá tải trong những năm gần đây 
là phổ biến ở các bệnh viện tuyến trên, công suất sử dụng giường bệnh dao động từ 120% đến 
150%, mỗi bác sĩ khám từ 60 đến 100 người bệnh một ngày [49]. Tình trạng quá tải có tác 
động bất lợi tới chất lượng KCB, do số lượng người bệnh vượt quá khả năng cung ứng dịch 
vụ của cơ sở KCB (vượt quá sức chứa, vượt quá khả năng đáp ứng của đội ngũ cán bộ y tế) 
dẫn tới người bệnh phải chờ đợi lâu khi đến khám bệnh, phải nằm ghép khi điều trị nội trú, 
dịch vụ y tế không đảm bảo được các tiêu chí của chất lượng. Ngoài nguyên nhân quá tải do 
sự phá vỡ tuyến kỹ thuật nêu trên, một số chính sách khác cũng góp phần tăng thêm mức độ 
quá tải, trong đó có yếu tố khuyến khích tăng nguồn thu khi thực hiện chính sách tự chủ bệnh 
viện theo Nghị định 43, có sức ép phải tăng nguồn thu từ viện phí/BHYT để bù lại phần thiếu 
hụt từ phân bổ ngân sách nhà nước để trả lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, chính sách 
chi trả một phần cho người bệnh có BHYT khi KCB vượt tuyến.  

Luật và các văn bản dưới luật không quy định về thiết kế của mạng lưới cung ứng 
dịch vụ KCB. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (năm 2009; Điều 41) có liệt kê các hình thức tổ 
                                                
14

 Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định phân tuyến 
kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 
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chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhưng không quy định mối quan hệ giữa các hình 
thức tổ chức này trong mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB, trong khi các văn bản dưới Luật 
chưa làm rõ các mối quan hệ này. Các văn bản dưới Luật cũng không quy định về việc chia 
sẽ thông tin về KCB của người bệnh giữa các cơ sở KCB. Như vậy khung pháp lý hiện hành 
không đảm bảo tính hệ thống của mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB, không đảm bảo sự chia 
sẻ thông tin người bệnh trong mạng lưới cũng như tính liên tục trong chăm sóc sức khoẻ.  

  Mất ưu thế lồng ghép điều trị - dự phòng ở y tế cơ sở. Mặt khác, tính liên tục trong 
chăm sóc giữa điều trị và dự phòng còn bị tác động mạnh những quy định làm thay đổi hệ 
thống tổ chức của y tế tuyến huyện (tạo ra sự chia tách hệ thống CSSK ở địa bàn huyện thành 
bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế, trong đó trạm y tế xã trực thuộc trung tâm y tế). Sự 
chia tách này làm mất đi ưu thế lồng ghép giữa dự phòng và điều trị trong mô hình một trung 
tâm y tế tuyến huyện được tổ chức trước đây.  

Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quản lý chất lượng KCB 

Kết quả, tiến bộ 

Bộ Y tế. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 đã quy định rõ vai trò và trách nhiệm của 
Bộ Y tế trong quản lý chất lượng KCB. Bộ trưởng Bộ Y tế được giao thẩm quyền cấp, cấp 
lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở KCB thuộc Bộ Y tế, bệnh 
viện tư nhân hoặc bệnh viện thuộc các bộ khác, trừ bộ Quốc phòng; thẩm quyền tổ chức thẩm 
định và cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng lần đầu kỹ thuật, phương pháp mới; 
phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở KCB chuyên ngành… 

Theo quy định hiện hành, Cục Quản lý KCB được giao các chức năng, trách nhiệm và 
quyền hạn15 đối với công tác quản lý chất lượng dịch vụ y tế, trong đó có một số chức năng 
nhiệm vụ quan trọng như sau: 

 Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trình cấp có thẩm quyền công bố;  

 Xây dựng các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám 
định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành; 

 Tham gia xây dựng các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức 
lại, giải thể các cơ sở KCB; 

 Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản quy 
phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các quy định chuyên môn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia…; 

 Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý sử dụng thuốc hợp lý an toàn trong 
chữa bệnh… 

Nhằm tăng cường năng lực của Cục Quản lý KCB trong công tác quản lý chất lượng, 
Phòng quản lý chất lượng dịch vụ y tế đã được thành lập trong năm 2011. Cục Quản lý KCB 
đã tích cực triển khai xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 Đối với sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Khung pháp lý hiện hành 
phân cấp thẩm quyền và trách nhiệm của sở y tế trong đảm bảo chất lượng dịch vụ KCB của 
các cơ sở KCB, đó là: 

                                                
15

 Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của Cục quản lý KCB thuộc Bộ Y tế. 
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 Chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa 
bàn quản lý, trừ trường hợp người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ 
Y tế và người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác; 

 Cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trên địa bàn, trừ trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, 
bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác; 

 Giám đốc sở y tế đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ 
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của địa phương  

 Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên 
môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở KCB … trên cơ sở quy định, hướng dẫn 
của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.  

Cơ quan BHXH. Theo Luật BHYT, cơ quan BHXH cũng có vai trò trong giám sát, 
theo dõi chất lượng dịch vụ y tế. Luật BHYT (Điều 41) quy định tổ chức BHYT có trách 
nhiệm “Kiểm tra chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; giám định bảo hiểm y tế”. Thông tư liên 
tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT cũng quy định trách nhiệm của 
cơ quan BHXH “Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y 
tế và dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh”. 

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Tất cả các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực 
y tế ở Việt Nam đều không tham gia trực tiếp vào công tác theo dõi, giám sát đảm bảo chất 
lượng dịch vụ KCB. Các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh hoạt động 
theo nguyên tắc tự nguyện; theo khung pháp lý hiện hành thì các tổ chức này không có nhiệm 
vụ và quyền hạn đối với chất lượng KCB. Điều lệ hoạt động của các hội, kể cả Điều lệ của 
Tổng hội Y học Việt Nam đều không đề cập tới chức năng, quyền hạn liên quan tới chất 
lượng dịch vụ y tế (không tìm thấy cụm từ “chất lượng” trong điều lệ hoạt động của các tổ 
chức này, kể cả trong Điều lệ của Tổng hội Y học Việt Nam).  

Tổ chức chứng nhận chất lượng. Theo khung pháp lý hiện hành, trong thời gian tới 
đây tổ chức tư nhân có thể được tham gia vào hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ KCB. 
Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định Tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh là tổ chức độc lập với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thành lập. Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở KCB có chức năng16 tư vấn, 
hướng dẫn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng để 
nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; Cấp giấy chứng nhận chất lượng có thời hạn cho 
cơ sở KCB và giám sát các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận để bảo đảm duy trì chất lượng 
khám bệnh, chữa bệnh theo đúng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng đã được chứng nhận. 

Hạn chế, bất cập 

Cơ quan quản lý Nhà nước về y tế. Nhìn chung, vẫn chưa có sự thống nhất về nội hàm 
của “chất lượng dịch vụ KCB”; quan niệm chất lượng dịch vụ KCB phải có ít nhất 6 tính chất 
và mục tiêu cơ bản (bao gồm: tính hiệu quả, hiệu suất, tiếp cận, người bệnh là trung tâm, 
công bằng và tính an toàn) chưa được phổ biến rộng rãi trong các cơ quan quản lý về y tế các 
cấp. Không ít người coi “dịch vụ chất lượng cao” chỉ là dịch vụ KCB có sử dụng trang thiết 
bị hiện đại.  

Điểm hạn chế lớn thứ hai trong quản lý nhà nước về y tế đối với chất lượng dịch vụ 
KCB là việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược về đảm bảo và nâng cao chất lượng 

                                                
16

 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh. 
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dịch vụ y tế mới ở giai đoạn đầu, khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới bắt đầu đi vào cuộc 
sống.  

Đối với cơ quan quản lý nhà nước về y tế ở cấp trung ương, cụ thể là Bộ Y tế, các vấn 
đề chủ yếu trong bảo đảm, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là: 

 Hạn chế trong năng lực xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các chính sách, quy định về 
chất lượng KCB. 

 Hạn chế trong năng lực tổ chức triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám 
sát chất lượng dịch vụ KCB. 

 Chưa có hệ thống và bộ công cụ theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ KCB. 

Đối với cơ quan quản lý nhà nước về y tế ở địa phương (sở y tế): Hạn chế trong năng 
lực tổ chức triển khai công tác theo dõi, giám sát chất lượng dịch vụ KCB; 

Đối với các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế, như đã phân tích ở trên, sự hạn chế 
lớn nhất là vai trò của các tổ chức này trong công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ KCB chưa 
được nhìn nhận, mặt khác, với sự đa dạng và phong phú về số lượng các hội nghề nghiêp y – 
dược, năng lực của các tổ chức này trong tham gia đảm bảo chất lượng cũng chưa được đánh 
giá. 

Cuối cùng, đối với cơ quan BHXH, tuy đã được Luật BHYT giao trách nhiệm trong 
việc giám sát chất lượng KCB cho người tham gia BHYT, tổ chức này vừa thiếu tính chuyên 
nghiệp (không chỉ quản lý quỹ BHYT, mà còn quản lý tất cả các quỹ bảo hiểm xã hội khác 
như quỹ hưu trí, quỹ trợ cấp thất nghiệp, v.v.), thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn 
phù hợp và thiếu công cụ cần thiết trong giám sát chất lượng dịch vụ KCB. 

1.3. Xác định các vấn đề ưu tiên  

Dựa trên phạm vi, mức độ nghiêm trọng của mỗi vấn đề nêu trên và khả năng giải 
quyết, hiệu quả của các giải pháp can thiệp vấn đề, chúng tôi đề xuất lựa chọn 5 vấn đề ưu 
tiên sau đây trong quản lý vĩ mô về chất lượng đối với cơ sở cung ứng dịch vụ KCB. 

Cấp phép hoạt động không thời hạn cho cơ sở KCB 

Theo quy định hiện hành, cơ sở KCB được giấy phép hoạt động không thời hạn, chỉ 
bị thu hồi hoặc đình chỉ trong một số trường hợp nhất định. Trong quá trình hoạt động sau khi 
được cấp phép có thể xảy ra tình trạng cơ sở KCB không còn đáp ứng được các yêu cầu về 
chất lượng dịch vụ KCB. Tuy nhiên việc thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động sẽ là 
thách thức lớn, đòi hỏi cơ quan quản lý phải có đủ năng lực và làm tốt việc kiểm tra, giám sát 
định kỳ.  

Thiếu công cụ/bộ chỉ số đo lường chuyên biệt chất lượng cơ sở KCB 

Ngoài bảng kiểm tra bệnh viện để đánh giá hoạt động của hệ thống bệnh viện hằng 
năm, Việt Nam chưa có bộ công cụ và các chỉ số chuyên biệt để đo lường và đánh giá chất 
lượng dịch vụ KCB của bệnh viện và các cơ sở KCB khác. Không thể theo dõi, giám sát để 
đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB nếu thiếu phương pháp, thiếu công cụ đo 
lường chất lượng dịch vụ KCB.  

Thiếu cơ chế khuyến khích tham gia chứng nhận chất lượng 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn Luật đã tạo hành lang pháp lý 
cho công tác chứng nhận chất lượng cơ sở KCB. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế khuyến 
khích tham gia chứng nhận chất lượng thì sẽ chỉ có một số ít cơ sở KCB đăng ký chứng nhận 
chất lượng mà không huy động được sự tham gia tích cực của số đông cơ sở KCB và như vậy 
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sẽ không phát huy được mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ KCB của việc chứng nhận chất 
lượng. 

Chất lượng KCB bị ảnh hưởng do quá tải ở tuyến trên và do mất tính liên tục trong 
CSSK 

Thiếu quy định trong Luật và văn bản dưới Luật về việc phân công chức năng nhiệm 
vụ, mối quan hệ giữa các cơ sở KCB trong mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB. Cơ sở KCB 
các tuyến dưới không thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của mình, trong khi tuyến trên đang 
làm nhiều việc của tuyến dưới; tỷ lệ lớn người bệnh đang bỏ qua tuyến y tế cơ sở để KCB ở 
các bệnh viện tuyến trên, dẫn tới tình trạng đảo ngược mô hình tổ chức của mạng lưới chăm 
sóc sức khoẻ. Tình trạng quá tải ở tuyến trên đang ở mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất 
lượng KCB. Thông tin của người bệnh không được chia sẻ giữa các cơ sở KCB và không 
được lưu trữ, làm giảm hiệu suất của hệ thống KCB, tăng chi phí của người dân. 

Hạn chế trong công tác theo dõi, giám sát đảm bảo chất lượng KCB  

Các cơ quan quản lý y tế chưa có bộ máy phù hợp, chưa có đủ đội ngũ cán bộ có hiểu 
biết và kinh nghiệm, kỹ năng về quản lý chất lượng dịch vụ KCB. Vai trò của tổ chức BHYT 
trong theo dõi, giám sát chưa được phát huy; tổ chức BHYT còn hạn chế năng lực và cơ chế 
để giám sát chất lượng dịch vụ KCB cho người tham gia BHYT. Thiếu sự tham gia của các tổ 
chức nghề nghiệp trong hoạt động bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB. Phối hợp 
liên ngành trong quản lý chất lượng KCB còn hạn chế. 

1.4 Khuyến nghị 

Các giải pháp để giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên được đề xuất như sau (xem chi 
tiết ở Chương 9 của báo cáo này): 

 Tiến tới thực hiện cấp phép hoạt động có thời hạn cho cơ sở KCB 

 Bổ sung các công cụ/bộ chỉ số đo lường chuyên biệt chất lượng cơ sở KCB 

 Xây dựng cơ chế khuyến khích tham gia chứng nhận chất lượng 

 Nâng cao chất lượng KCB thông qua sử dụng hiệu quả nguồn lực của các cấp CSSK, 
đảm bảo nâng cao tính liên tục trong chăm sóc sức khoẻ  

 Tăng cường năng lực quản lý chất lượng KCB  

2. Khung pháp lý và công tác quản lý đối với người hành nghề y tế 

Chăm sóc sức khỏe nhân dân đòi hỏi sử dụng một lực lượng lớn nhân lực. Quản lý vĩ 
mô để bảo đảm cho đội ngũ đông đảo cán bộ y tế có đủ năng lực chuyên môn và các chuẩn 
mực nghề nghiệp và xã hội khác trong bối cảnh có sự thay đổi nhanh chóng của kiến thức và 
kỹ thuật y học và các cơ chế tài chính y tế là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của chiến lược 
bảo đảm chất lượng và an toàn trong KCB.  

Dưới đây sẽ phân tích khung pháp lý và công tác quản lý đối với cán bộ chuyên 
môn/người hành nghề y tế và công tác đào tạo đối với họ, đánh giá các kết quả, tiến bộ cũng 
như các khó khăn, bất cập, từ đó xác định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị các giải pháp 
nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ KCB.  
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2.1 Đánh giá thực trạng 

Cho đến nay ngành y tế nói chung và lĩnh vực KCB nói riêng đã có một đội ngũ nhân 
lực đông đảo với tay nghề được nâng lên. Số lượng cán bộ y tế có trình độ đại học tăng lên 
hằng năm. Số lượng bác sĩ làm việc ở trạm y tế xã, phường đã chiếm một tỷ lệ đáng kể (70% 
trạm y tế có bác sĩ làm việc) [5]. Nhiều cán bộ y tế được đào tạo và triển khai thành công các 
kỹ thuật KCB tiên tiến như ghép tạng, chẩn đoán và can thiệp mạch, nội soi... Về khía cạnh 
quản lý và xây dựng các khung pháp lý liên quan đến nhân lực y tế, đã có một số kết quả 
đáng kể, nhưng không thể phủ nhận tình trạng quá tải của các bệnh viện tuyến trên mà một 
trong những nguyên nhân chính là do trình độ chuyên môn yếu của cán bộ y tế tuyến dưới 
[50, 51]. Để từng bước giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, 
cần thiết phải tiếp tục quan tâm tới một số khó khăn, bất cập trong khung pháp lý và quản lý 
nhân lực y tế. 

Các quy định, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của người hành nghề y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Đã có một số văn bản pháp quy được ban hành với mục đích đảm bảo nhân lực y tế ở 
từng vị trí công tác phải đạt trình độ chuyên môn nhất định và góp phần đảm bảo chất lượng 
dịch vụ y tế. Năm 1993, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ra quyết định 
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành y tế trong đó bao gồm cả các 
ngạch công chức cho bác sĩ, y sĩ, y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y, dược sĩ, kỹ 
thuật viên dược, dược tá, nhân viên y tế, y công, lương y.17 Trong những năm gần đây, mới 
có ba chuyên ngành được xây dựng lại tiêu chuẩn nghiệp vụ là điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
y học và một chuyên ngành mới được xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ là y tế công cộng.18 

Các tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên môn nói trên là căn cứ để thực hiện việc 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngành y tế. Tuy nhiên các văn bản này còn chưa 
đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về quản lý năng lực chuyên môn của viên chức y tế và đặc 
biệt là yêu cầu về hội nhập quốc tế. Vì vậy, đầu năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành chuẩn năng 
lực cơ bản của điều dưỡng.19 Trong quá trình xây dựng, đã có sự tham khảo các tiêu chuẩn 
điều dưỡng của châu Á và quốc tế. Đây là một tài liệu có giá trị không chỉ là cơ sở để đánh 
giá năng lực của người điều dưỡng mà còn là cơ sở xây dựng chuẩn đầu ra cho các chương 
trình đào tạo điều dưỡng của các cơ sở đào tạo. 

Quy chế bệnh viện không quy định cụ thể về trình độ chuyên môn của từng loại nhân 
lực y tế, nhưng có đề cập tới nhiệm vụ mà cán bộ của từng loại khoa phòng của bệnh viện 
chịu trách nhiệm. 

Hạn chế, bất cập 

Các tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch viên chức quan trọng như bác sĩ, dược sĩ, y sĩ 
được xây dựng từ năm 1993 không còn phù hợp với sự thay đổi của hệ thống chăm sóc y tế, 
trong khi Luật Viên chức có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 cũng đòi hỏi phải rà soát, sửa đổi toàn 
bộ các văn bản quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của viên chức. 

Chuẩn năng lực cơ bản của viên chức đóng vai trò quan trọng làm cơ sở đánh giá 
năng lực chuyên môn và là đầu ra cho các chương trình đào tạo, tuy nhiên Bộ Y tế mới ban 

                                                
17

 Quyết định số 415/TCCB-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính 
phủ. 
18

 Thông tư 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011; Thông tư 23/2009/TT-BYT ngày 1/12/2009; Quyết định 
41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005; Quyết định 28/2005/QĐ-BNV ngày 25/2/2005. 
19

 Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu 
“Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam” 
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hành chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản cho đối tượng điều dưỡng, còn lại các viên chức y 
tế quan trọng khác như bác sĩ, dược sĩ,... chưa được xây dựng chuẩn năng lực cơ bản. 

Việc tuyển dụng và nâng ngạch bậc được căn cứ vào kết quả các kỳ thi, tuy nhiên, các 
kỳ thi này vẫn là thi lý thuyết, chưa có kiểm tra thực hành. Trong các bệnh viện cũng chưa có 
phần đánh giá thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ để có kế hoạch hỗ trợ phát triển năng 
lực cho nhân viên y tế. Trong công tác kiểm tra bệnh viện do Bộ Y tế quy định chưa có nội 
dung nào liên quan đến đánh giá chuyên môn của nhân viên y tế. 

Ngành y tế đã ban hành các quy định về y đức cho nhân viên y tế. Tuy nhiên, giữa 
quy định và thực hành vẫn còn có một khoảng cách. Bản thân nhiều bác sĩ tự nhận thấy nhiều 
lúc còn có các thiếu sót trong thực hành y đức khi KCB [52] và còn tình trạng bác sĩ gợi ý 
người bệnh ra cơ sở y tế tư nhân của mình điều trị. 

Trong thực hành chuyên môn, việc đôi khi có sai sót kỹ thuật là hoàn toàn có thể xảy 
ra ở bất kỳ đâu. Nhưng điều quan trọng là chưa có một cơ chế mang tính hỗ trợ tích cực để 
cho nhân viên y tế có thể rút kinh nghiệm qua các sai sót đó cho bản thân và cho những người 
khác. Ngành y tế chưa có quy định cụ thể về xử trí các trường hợp sai phạm chuyên môn. 

Năng lực của cán bộ quản lý các cơ sở khám chữa bệnh 

Kết quả, tiến bộ 

Các tiêu chuẩn cần có của cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Bộ Y tế đã được ban hành20 trong đó có các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, hiểu 
biết…; nội dung được nhấn mạnh nhất là các tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn (dựa trên 
bằng cấp, chứng chỉ), quy định cũng đã đề cập đến trình độ quản lý, tuy chưa cụ thể. 

Chưa có văn bản quy định cán bộ quản lý bệnh viện phải được đào tạo về quản lý chất 
lượng, nhưng những cán bộ quản lý học chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện sẽ được học 
các nội dung liên quan đến quản lý bệnh viện và quản lý chất lượng bệnh viện. 

Hạn chế, bất cập  

Quy định về năng lực của cán bộ quản lý các cơ sở y tế chỉ tập trung chủ yếu vào tiêu 
chuẩn chuyên môn dựa trên bằng cấp, chưa có các tiêu chuẩn cụ thể về kinh nghiệm và năng 
lực quản lý, đặc biệt là quản lý chất lượng. Trong quy định này, các chức vụ quản lý các hoạt 
động chung của bệnh viện vẫn do các cán bộ chuyên môn y đảm nhận (trừ vị trí quản lý kinh 
tế), dẫn tới sự thiếu hụt về năng lực điều hành chung của lãnh đạo bệnh viện và lãng phí năng 
lực chuyên môn của một bộ phận nhân lực y tế có kinh nghiệm và tay nghề cao. 

Các quy định, tiêu chuẩn về các hình thức/loại hình đào tạo liên tục, chỉ đạo tuyến, 
chuyển giao kỹ thuật, bệnh viện vệ tinh 

Kết quả, tiến bộ 

Năm 2008, Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với 
cán bộ y tế,21 trong đó quy định về thời gian bắt buộc học tập liên tục của cán bộ y tế, chương 
trình, tài liệu, chứng chỉ của các khóa đào tạo liên tục. Theo Thông tư này, đào tạo liên tục là 
các khóa đào tạo ngắn hạn, và không đề cập đến các hình thức nâng cao năng lực khác như 
tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế, các sinh hoạt khoa học,... Theo Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh, cập nhật kiến thức y khoa liên tục là việc người hành nghề tham gia các khóa đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, hội nghị, hội thảo về y khoa thuộc lĩnh vực hành nghề theo chương 

                                                
20

 Quyết định số 10/2007/QĐ-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu 
chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế 
21

 Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cho 
cán bộ y tế 
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trình do Bộ Y tế phê duyệt hoặc công nhận và được cấp giấy chứng nhận theo quy định của 
Bộ trưởng Bộ Y tế (Điều 2). Luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về KCB, trong đó 
nêu rõ Bộ Y tế có nhiệm vụ “Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục, bồi dưỡng phát triển nguồn 
nhân lực; hướng dẫn việc luân phiên người hành nghề; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ trong khám bệnh, chữa bệnh.” (Điều 5); một trong các quyền của người hành nghề 
là “Được đào tạo, đào tạo lại và cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ 
chuyên môn hành nghề; Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin về chuyên môn, kiến 
thức pháp luật về y tế.” (Điều 33), và chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp 
“Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp” 
(Điều 29). 

Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 
phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy định về thời gian thực hành KCB 
liên tục bắt buộc trước khi đăng ký hành nghề cho từng loại viên chức y tế.22 

Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12), có hiệu lực từ 1/1/2012, cũng dành một mục 
quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức. Trong đó ghi rõ các cơ quan quản lý viên 
chức có trách nhiệm xây dựng và tổ chức kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và các viên chức có 
trách nhiệm thực hiện. 

Công tác chỉ đạo tuyến với mục tiêu hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới đã được đưa 
thành nhiệm vụ chính thức của các bệnh viện, viện đầu ngành trong một thời gian dài. Gần 
đây, công tác này được củng cố thêm bằng quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế phân công công 
tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực KCB,23 trong đó quy định rõ các nhiệm vụ cần thực hiện 
trong chỉ đạo tuyến của các viện, bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện tuyến dưới. 

Đề án 1816 được triển khai từ năm 2008 đã đạt được một số kết quả tốt. Qua đánh giá 
ban đầu, các hoạt động của đề án đã góp phần giảm tải đối với các bệnh viện tuyến trên và cải 
thiện năng lực cung cấp dịch vụ CSSK cho tuyến dưới. Người bệnh được tiếp cận với các 
dịch vụ kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến dưới, giảm thiểu chi phí trong KCB, góp phần 
đảm bảo an sinh xã hội [53]. 

Hạn chế, bất cập 

Cho đến nay, ngành y tế chưa thực hiện đào tạo thực hành sau tốt nghiệp hay phân 
công hướng dẫn, giúp đỡ nhân viên mới ra trường. Nhiều cơ sở KCB tuyến tỉnh, huyện, xã 
chưa đủ điều kiện để làm nơi học tập, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên y tế. Các nhân 
viên y tế mới tốt nghiệp đã có quyền hành nghề, trong khi chưa được trang bị đủ các năng lực 
cơ bản và không có một khoảng thời gian cần thiết để thực hành chuyên môn có hướng dẫn 
từ những nhân viên y tế có trình độ và kinh nghiệm, vì vậy trình độ của những người được 
phân công công tác ở tuyến dưới thường bị thấp hơn khá nhiều so với những người được làm 
ở bệnh viện tuyến trên. Những nhân viên y tế mới ra trường ở tuyến trên có điều kiện tốt hơn 
để phát triển nghề nghiệp do họ có cơ hội học hỏi từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm, 
nhưng việc học hỏi này vẫn mang tính chất cá nhân, chưa có tính pháp lý. Với các quy định 
mới trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh và nghị định, thông tư hướng dẫn Luật, tình trạng này 
có thể được cải thiện khi có các quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các cơ sở hướng 
dẫn và người hướng dẫn đối với nhân viên mới ra trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển 
khai đào tạo thực hành chuyên môn sau tốt nghiệp, Bộ Y tế sẽ phải tiếp tục giải quyết một 

                                                
22 Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư 41 /2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
23

 Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân công công tác chỉ đạo 
tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh. 
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khó khăn tiếp theo là vấn đề trả lương cho nhân viên y tế mới tốt nghiệp trong thời gian học 
việc. 

Thông tư về đào tạo liên tục có điều khoản bắt buộc cán bộ y tế phải tham gia các 
khóa đào tạo thường xuyên, nhưng chưa có các điều khoản để đảm bảo các cơ sở y tế phải có 
kế hoạch cũng như tạo điều kiện cho cán bộ y tế được đào tạo liên tục và chưa có các nội 
dung để đảm bảo các cán bộ y tế phải tự xây dựng kế hoạch học tập liên tục cho bản thân. Vì 
vậy, cho đến nay, công tác đào tạo liên tục chưa được đưa vào kế hoạch hằng năm của nhiều 
cơ sở y tế để đáp ứng kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên. Nội dung của Thông tư 07 được 
áp dụng chung cho tất cả các loại hình cán bộ y tế, chưa phân biệt đối tượng bác sĩ chuyên 
khoa, bác sĩ đa khoa đòi hỏi cần được đào tạo liên tục với thời gian dài hơn so với điều 
dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên. Khái niệm “cán bộ y tế” được định nghĩa là “bao gồm công chức, 
viên chức, những người đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực y tế” cũng 
chưa rõ ràng. Theo định nghĩa này, những cán bộ kế toán của các cơ sở y tế cũng có thể là 
“cán bộ y tế”, vậy có nghĩa là họ cũng phải tuân thủ theo hướng dẫn của thông tư này. Hình 
thức đào tạo liên tục đề ra mới chỉ là tham gia các khóa tập huấn, hình thức này chưa linh 
hoạt và cập nhật, không phù hợp với nhiều vị trí công tác. Một số hình thức học tập khác 
được đề cập như có bài tham gia hội nghị quốc tế, quốc gia nhưng lại nằm trong phần yêu cầu 
về thời gian đào tạo liên tục. Hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ cũng được coi là học tập 
liên tục là chưa chính xác trong nhiều trường hợp ở Việt Nam. 

Một khó khăn nữa nằm trong việc xây dựng được các chương trình đào tạo liên tục 
phù hợp với các nghề nghiệp và vị trí công tác. Khi chưa xác định được nhiệm vụ cụ thể của 
các vị trí công tác thì cũng khó có thể xây dựng các chương trình đào tạo liên tục chuẩn, phù 
hợp. 

Công tác chỉ đạo tuyến là nhằm hỗ trợ cho tuyến dưới về chuyên môn và đào tạo cán 
bộ cho tuyến dưới, nhưng ở nhiều nơi hoạt động này còn mang tính hình thức, đôi khi còn 
gây ra tình trạng thiếu hụt cán bộ cho tuyến trên và trở thành gánh nặng cho tuyến dưới. 
Nhiều trường hợp nhân viên y tế đi chỉ đạo tuyến chỉ mang tính chất làm giúp và còn kéo 
thêm người bệnh về tuyến trên. 

Các quy định, tiêu chuẩn về đánh giá chuyên môn  

Kết quả, tiến bộ 

Các kỳ thi tuyển dụng và nâng ngạch bậc nhân lực y tế được thực hiện theo các quy 
định của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế,24 theo đó những người muốn làm việc trong hệ thống y tế 
công lập hoặc muốn được nâng ngạch chuyên môn sẽ phải tham gia các kỳ thi bao gồm các 
nội dung chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. Các tiêu chuẩn đánh giá chuyên môn được xây 
dựng và sử dụng trong các kỳ thi này.  

Hạn chế, bất cập 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản dưới luật liên quan đã quy định toàn bộ 
những người hành nghề KCB ở cả khu vực công và tư đều phải có chứng chỉ hành nghề, 
nhưng việc cấp chứng chỉ này chỉ thực hiện một lần, như vậy không hỗ trợ để đảm bảo người 
hành nghề KCB liên tục học tập để phát triển nghề nghiệp của mình. Đồng thời, việc cấp 
chứng chỉ cũng chỉ dựa trên các văn bằng và thời gian thực hành sau tốt nghiệp, mà không có 
quy định về kiểm tra năng lực nghề nghiệp trước khi cấp chứng chỉ. Trên thế giới, các bác sĩ 
chỉ được hành nghề khi họ đạt được một trong hai yêu cầu sau: 1) học tại một trường đã được 

                                                
24

 Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT ngày 26/1/2006 về việc ban hành qui định về nội dung, hình thức thi ngạch 
viên chức chuyên môn ngành y tế; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng sử dụng và quản 
lý công chức 
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cấp chứng chỉ về kiểm định chất lượng cho chương trình giáo dục y khoa, hoặc 2) đỗ trong 
kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia. Chứng chỉ hành nghề ở các nước cũng chỉ có giá trị 
trong một thời hạn nhất định và một yêu cầu quan trọng để gia hạn cho người hành nghề là họ 
phải chứng minh đã đảm bảo học tập liên tục theo các chương trình đào tạo chuẩn. Thực tế 
này cho thấy sự cần thiết phải thay đổi trong việc cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian 
sớm nhất có thể để cải thiện và đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân lực y tế 

Ngành y tế chưa có bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc để làm cơ sở 
đánh giá chất lượng chuyên môn của đội ngũ nhân lực. 

Ở nhiều nước trên thế giới, các hội nghề nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong 
đảm bảo chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, họ cũng tham gia vào 
quy trình cấp chứng chỉ hành nghề. Ở nước ta cũng có một số hội nghề nghiệp hoạt động khá 
tốt. Nhưng trong ngành y tế, ngoài hội Điều dưỡng hiện đã và đang tham gia tích cực vào các 
hoạt động đảm bảo chất lượng cho các hội viên, thì vai trò của các hội nghề nghiệp khác 
trong đảm bảo chất lượng nhân lực hầu như chưa có gì. 

Một đặc thù của hệ thống y tế Việt Nam là đề cao vai trò của các chuyên khoa đầu 
ngành trong đào tạo, hỗ trợ thực hành nghề nghiệp cho tuyến dưới và các nhân viên mới, 
nhưng trên thực tế lại chưa có cơ chế, quy định rõ ràng về việc các chuyên khoa đầu ngành 
giúp đỡ các tuyến như thế nào. 

Công tác quản lý, lập kế hoạch phát triển và sử dụng nhân lực y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Quy hoạch phát triển nhân lực y tế mới được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đưa ra các 
giải pháp liên quan đến quản lý nhà nước, quản trị nhân lực y tế, cải thiện các chế độ sử dụng, 
duy trì nhân lực y tế, nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo. Đã có các văn bản quy định về 
công tác tuyển dụng, sử dụng nhân lực y tế, phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp trực, và các văn 
bản quy định chế độ ưu đãi cho nhân lực của các lĩnh vực khó khăn và vùng khó khăn. 

Hạn chế, bất cập 

Hiện nay, các cơ sở y tế đều nêu ra vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ, và 
các kế hoạch phát triển của các cơ sở hầu như đều có đề cập đến phát triển nhân lực y tế. Tuy 
nhiên, hầu hết kế hoạch phát triển nhân lực y tế chỉ chú trọng tăng thêm số lượng cán bộ y tế, 
chưa có sự phân tích và đưa ra các chiến lược để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. 

Các cơ sở y tế công lập chưa xác định cụ thể nhiệm vụ theo từng vị trí công tác, làm 
cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực và xác định nhu cầu đào tạo liên tục nhân lực theo 
các vị trí. 

Nghị định 43 về quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp tác động rất nhiều đến số 
lượng và chất lượng nhân lực y tế. Các bệnh viện cố gắng hạn chế chi phí nên đã không tuyển 
đủ biên chế theo Thông tư 08. Thêm vào đó, các bệnh viện cũng cố gắng để tăng số bệnh 
nhân, tăng thời gian điều trị nội trú để tăng nguồn thu, làm tăng thêm tình trạng quá tải của 
nhiều bệnh viện tuyến trung ương và tỉnh.25 

Ngành y tế đã thực hiện phân tuyến kỹ thuật với mục đích sàng lọc các dịch vụ CSSK 
ban đầu, các dịch vụ đơn giản được thực hiện ở tuyến dưới, giảm tải cho tuyến trên. Tuy 
nhiên, việc tuân thủ phân tuyến kỹ thuật chưa tốt. Các cơ sở y tế đều cố gắng đầu tư áp dụng 
các kỹ thuật cao để có thêm khách hàng và tăng thu nhập. Do vậy các kỹ thuật được đầu tư ở 
tuyến dưới không theo chiến lược nào, có xu hướng tập trung vào các kỹ thuật cao, công tác 

                                                
25
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KCB ban đầu không được ưu tiên.. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến chiến lược đào tạo cán 
bộ cho tuyến dưới.26 

Kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở đào tạo 

Kết quả, tiến bộ 

Quy định, tiêu chí về kiểm định và công nhận chất lượng (accreditation) các cơ sở đào 
tạo đã được ban hành và triển khai, là một công cụ để đánh giá từ bên ngoài chất lượng giáo 
dục và thúc đẩy nhà trường tăng cường công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan 
quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục ở toàn bộ các trường trong cả nước. Cho 
đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện 
kiểm định trường cho các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đồng thời đang nghiên cứu và 
chuẩn bị hành lang pháp lý về việc cho phép thành lập các cơ sở kiểm định độc lập có thể là 
công lập hoặc tư nhân. 

Bộ Y tế đã ban hành tiêu chuẩn chuyên môn đào tạo các ngành điều dưỡng cao đẳng, 
điều dưỡng trung cấp, hộ sinh cao đẳng, hộ sinh trung cấp, dược sĩ trung cấp, y sĩ, kỹ thuật 
viên y trung cấp. Các tiêu chuẩn này được sử dụng để thẩm định và cho phép các cơ sở đào 
tạo được mở các mã ngành đào tạo. Ở bậc đại học, tám trường đại học y trong cả nước đã 
cùng xây dựng quyển “Kiến thức – Thái độ - Kỹ năng cần đạt được khi tốt nghiệp bác sĩ đa 
khoa" hay còn gọi là sách xanh. Đây có thể coi là đầu ra cần đạt được cho các sinh viên y 
khoa, các loại hình đào tạo khác chưa có tài liệu tương tự. Tuy nhiên mức độ áp dụng ở các 
trường y còn rất hạn chế. 

Hạn chế bất cập 

Công tác kiểm định chất lượng đào tạo được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn chung 
cho tất cả các trường đại học, không riêng cho khối sức khỏe. Kiểm định chương trình đào 
tạo, ví dụ như chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, chương trình đào tạo cử nhân điều 
dưỡng,... chưa được thực hiện. Chất lượng đào tạo nói chung đang có nhiều vấn đề do số 
lượng sinh viên tăng lên trong khi số lượng bệnh viện thực hành và đội ngũ giáo viên tăng 
không đáng kể, chương trình đào tạo không được đổi mới. Đặc biệt chất lượng đào tạo liên 
thông (bác sĩ hệ 4 năm, dược sĩ hệ 4 năm) còn thấp, nhiều bác sĩ ra trường không có khả năng 
công tác độc lập ở tuyến xã.27 Tuy chưa có kết quả nghiên cứu chính thức nhưng chất lượng 
đào tạo của các cơ sở đào tạo khác nhau được đánh giá là cũng rất khác nhau, đặc biệt giữa hệ 
dân lập và công lập.28 Công tác tự đảm bảo chất lượng đào tạo trong các trường đào tạo nhân 
lực y tế chưa được thực hiện đồng bộ giữa các trường và chưa có cơ chế để bắt buộc các 
trường phải liên tục quan tâm cải thiện chất lượng đào tạo của mình. 

2.2 Xác định các vấn đề ưu tiên 

Qua phân tích thực trạng khung pháp lý và quản lý nhân lực y tế nêu trên, có thể xác 
định một số vấn đề ưu tiên sau cần được giải quyết trong thời gian tới. 

 Vấn đề đầu tiên cần quan tâm là chưa có chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản cho hầu 
hết các loại hình nhân lực y tế. Các chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản này sẽ là cơ 
sở pháp lý quan trọng để xây dựng các chương trình đào tạo, đánh giá năng lực của 
đội ngũ nhân lực, sử dụng trong các kỳ thi tuyển dụng và nâng ngạch bậc và xây dựng 
các kế hoạch đào tạo liên tục. 
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 Ý kiến của chuyên gia trong thảo luận bàn tròn về nhân lực y tế ngày 9/4/2012 
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 Phỏng vấn cán bộ quản lý sở y tế một số tỉnh miền núi 
28

 Ý kiến chuyên gia trong Hội thảo ngày 16/5/2012 
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 Đến nay vẫn chưa có hệ thống kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo khối 
ngành sức khỏe, trong khi chất lượng đào tạo còn thấp và khác nhau giữa các cơ sở 
đào tạo. 

 Công tác đào tạo liên tục còn nhiều hạn chế, chưa có kế hoạch chiến lược và chưa có 
quy định rõ ràng về giám sát, đánh giá thực hiện đào tạo liên tục đối với các cơ sở y tế 
và cán bộ chuyên môn. Thông tư về đào tạo liên tục còn nhiều điểm bất cập, ví dụ như 
chưa phân biệt các điều kiện riêng cho các nhóm cán bộ chuyên môn hành nghề KCB 
như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ở các trình độ khác nhau. 

 Chất lượng nhân lực y tế (đặc biệt là bác sĩ) của tuyến dưới còn rất thấp. Vấn đề cốt 
lõi dẫn tới tình trạng này là do chưa tổ chức hợp lý quá trình đào tạo sau tốt nghiệp và 
sử dụng nhân lực, như chưa tổ chức thời gian đào tạo tay nghề cho người mới tốt 
nghiệp, chưa có cơ chế hỗ trợ phát triển nghề nghiệp lâu dài,... 

 Chưa có sự tham gia của hầu hết các hội nghề nghiệp vào công tác đảm bảo chất 
lượng nhân lực y tế cả về chuyên môn và y đức.  

2.3 Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị một số 
nhóm giải pháp sau (xem chi tiết ở Chương 9 của báo cáo này).  

 Xây dựng và ban hành chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản cho hầu hết các loại hình 
nhân lực y tế.  

 Triển khai kiểm định và công nhận chất lượng các chương trình đào tạo nhân lực y tế.  

 Bổ sung, sửa đổi thông tư hướng dẫn về đào tạo liên tục. 

 Tăng cường đào tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tuyến dưới với các hình thức 
thích hợp. 

 Từng bước phát huy vai trò của các hội nghề nghiệp trong các hoạt động đảm bảo 
chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của mình. 

 Tiến hành phân tích chính sách nhân lực y tế định kỳ. 

 Giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về chất lượng dịch vụ y tế cho các cơ quan 
nghiên cứu liên quan. 

3. Quản lý vĩ mô đối với dược, trang thiết bị, công nghệ và cơ sở 
hạ tầng y tế 

Chất lượng KCB không những phụ thuộc vào năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán 
bộ chuyên môn, chất lượng và hiệu suất của các tổ chức cung ứng dịch vụ, mà còn phụ thuộc 
rất lớn vào việc sử dụng một nguồn lực lớn là dược, cũng như trang thiết bị, công nghệ và cơ 
sở hạ tầng y tế. Quản lý vĩ mô nhằm bảo đảm chất lượng và tối đa hóa hiệu quả sử dụng các 
nguồn lực đó là một yếu tố quyết định đối với chất lượng và an toàn trong KCB [29].  

Dưới đây sẽ phân tích khung pháp lý và công tác quản lý đối với lĩnh vực dược, sinh 
phẩm, TTB và cơ sở hạ tầng y tế, đánh giá các kết quả, tiến bộ và các hạn chế, bất cập, xác 
định các vấn đề ưu tiên và khuyến nghị giải pháp liên quan, nhằm cải thiện chất lượng dịch 
vụ KCB. 
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3.1 Đánh giá thực trạng 

Lĩnh vực dược, sinh phẩm 

Xây dựng và thực thi hệ thống văn bản pháp quy 

Kết quả, tiến bộ 

Song hành với sự phát triển của hệ thống y tế nói chung, đến nay Việt Nam đã có hệ 
thống các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước tương đối phong phú, hệ thống phân phối 
thuốc bao phủ khắp cả thành thị và nông thôn. Hệ thống các văn bản pháp quy về dược khá 
đầy đủ. 

Luật Dược năm 2005 quy định việc kinh doanh thuốc; đăng ký, lưu hành thuốc; sử 
dụng thuốc; cung ứng thuốc; thông tin, quảng cáo thuốc; thử thuốc trên lâm sàng; quản lý 
thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ; tiêu 
chuẩn chất lượng thuốc và kiểm nghiệm thuốc. Hiện tại, Luật Dược cũng đang được nghiên 
cứu đề nghị Quốc hội chỉnh sửa. Ngành y tế đã có một hệ thống văn bản pháp quy hướng dẫn 
thực hiện các quy định pháp luật về quản lý dược, sinh phẩm, như quản lý chất lượng thuốc, 
quản lý sản xuất và kinh doanh dược phẩm. 

Đề án “Phát triển Công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc 
của Việt Nam giai đoạn 2007–2015 và tầm nhìn đến năm 2020”29 có mục tiêu phát triển 
ngành công nghiệp dược Việt Nam thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước và kiện toàn hệ thống 
cung ứng thuốc để chủ động cung ứng thường xuyên, kịp thời và đủ thuốc có chất lượng, giá 
cả hợp lý, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. Dề án Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp 
dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đang được xây dựng, nhằm nâng 
cao khả năng đáp ứng nhu cầu thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân.  

Khó khăn, hạn chế 

Tuy đã có hệ thống văn bản pháp quy bao phủ hầu hết các vấn đề trong quản lý dược, 
sinh phẩm, như quản lý chất lượng thuốc, quản lý sản xuất và kinh doanh dược phẩm, nhưng 
chưa được thực thi đầy đủ trên thực tế. Công tác tổ chức triển khai và giám sát chưa được 
thực hiện hiệu quả. Một số chi tiết sẽ được miêu tả dưới đây. 

Quản lý hệ thống sản xuất, phân phối thuốc 

Kết quả, tiến bộ 

Nhiều văn bản liên quan đến sản xuất, phân phối và sử dụng thuốc đã được ban hành 
và triển khai thực hiện. Với hệ thống sản xuất, phân phối thuốc, đã có các quy định bắt buộc 
toàn bộ các cơ sở sản xuất tân dược phải đạt tiêu chuẩn GMP và khuyến khích các nhà thuốc 
phải đạt tiêu chuẩn GPP. Cho tới nay, đã có 100% doanh nghiệp sản xuất tân dược đạt GMP-
WHO, 34% nhà thuốc trong cả nước đạt GPP, 100% nhà thuốc bệnh viện đạt GPP [54]. Bộ Y 
tế cũng ban hành các quy định cụ thể về thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt bảo 
quản thuốc, hướng dẫn sản xuất gia công thuốc, hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Theo đánh giá của các chuyên gia về GMP của 
WHO và Úc, Nhật, Việt Nam đã triển khai GMP nhanh và có chất lượng (Hình 12). 

                                                
29

 Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ  
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Hình 12: Số lượng các doanh nghiệp dược đạt tiêu chí thực hành tốt, 2000–2009 

Nguồn: Đề án Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp Dược Việt Nam giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn 2030. 
Bộ Y tế. 2010. 

Cơ sở pháp lý về quản lý giá thuốc tương đối hoàn chỉnh, có phạm vi điều chỉnh tác 
động đến tất cả các khâu tham gia kinh doanh thuốc; có tác dụng quản lý giá thuốc và bình ổn 
thị trường dược phẩm trong bối cảnh chung của nền kinh tế [55]. Giá thuốc được kiểm soát 
tốt giúp tăng chất lượng dịch vụ y tế vì giảm rào cản tài chính tạo nguy cơ người bệnh không 
mua thuốc khi cần thiết. 

Hạn chế, bất cập 

Dù đã có quy định về tiêu chuẩn GMP cho các cơ sở sản xuất thuốc, nhưng cho tới 
nay tiêu chuẩn này mới được các cơ sở sản xuất thuốc tân dược thực hiện, còn các cơ sở sản 
xuất đông dược vẫn chưa thực hiện đầy đủ.  

Chất lượng hệ thống phân phối thuốc chưa tốt. Việc thực hành GPP của các nhà thuốc 
còn mang tính hình thức và chưa có đánh giá sau thời gian thực hiện. Điều kiện bảo quản, tồn 
trữ, vận chuyển thuốc chưa đáp ứng đúng quy định, đặc biệt tại các cơ sở bán lẻ thuốc, vùng 
sâu, vùng xa. Trình độ áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt không đồng đều tại các doanh 
nghiệp, công tác nghiên cứu phát triển chưa được đầu tư đúng mức, nguồn nguyên liệu không 
ổn định. Hoạt động kiểm tra đột xuất thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt trong đó có 
GMP, GPP đối với cơ sở trong nước và GMP đối với cơ sở sản xuất nước ngoài chưa được 
thực hiện thường xuyên [54]. 

Nhiều nhà thuốc hoạt động như phòng mạch bán thuốc trực tiếp và không có ai giám 
sát. Phần lớn những người tự mua thuốc để điều trị được các dược tá ở đây “kê đơn” tại quầy 
thuốc. 

Nhân lực dược chưa đáp ứng được nhu cầu của mạng lưới lưu thông phân phối thuốc 
Gần đây đã tăng số lượng tuyển sinh dược sĩ đại học với mong muốn đáp ứng nhu cầu dược 
sĩ đại học của hệ thống y tế công lập dẫn tới quá tải cho các trường và chất lượng đào tạo 
thấp. Chất lượng đào tạo dược sĩ đại học qua các chương trình liên thông và dược sĩ trung cấp 
ở rất nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập và dân lập là vấn đề đáng lo ngại. 
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Khung pháp lý và quản lý chất lượng thuốc, sử dụng thuốc an toàn hợp lý 

Kết quả, tiến bộ 

Nhiều văn bản liên quan đến quản lý chất lượng thuốc30 và sử dụng thuốc31 cũng đã 
được ban hành. Hệ thống quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc đã được thành lập và đi vào hoạt 
động thường xuyên bao gồm: (i) cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về giấy phép hoạt động 
của các công ty dược, giấy chứng nhận GMP, đăng ký thuốc, quảng cáo thuốc, theo dõi chất 
lượng thuốc; (ii) cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ đăng ký (tiêu chuẩn chất lượng thuốc), 
phân tích, kiểm nghiệm mẫu thuốc; (iii) cơ quan thanh tra thực hiện kiểm tra, giám sát. 

Ngành y tế đã có quy định, hướng dẫn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và theo dõi 
tác dụng không mong muốn của thuốc. Các bệnh viện đã có Hội đồng thuốc và điều trị. Có 
Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh quy định trách nhiệm 
của khoa dược trong thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, theo dõi, báo cáo thông tin về tác 
dụng không mong muốn của thuốc. Bộ Y tế đã xây dựng Kế hoạch hành động chống kháng 
thuốc giai đoạn 2012–2020 đang chờ ý kiến để sửa đổi, ban hành. 

Hạn chế, bất cập 

Chất lượng thuốc chưa bảo đảm. Hiện vẫn chưa có tổ chức liên bộ thực hiện công tác 
kiểm soát thuốc giả, kém chất lượng. Lực lượng thanh tra, kiểm tra về chất lượng thuốc rất 
mỏng và còn yếu về năng lực. Do công nghệ chưa cao, đầu tư và kỹ thuật chưa đủ, nên chưa 
có công cụ kiểm nghiệm chất lượng một cách hiệu quả, thực chất. Chưa kiểm tra chặt chẽ 
tương đương sinh học, sinh khả dụng. Vẫn còn thuốc giả, kém chất lượng lưu thông và đến 
tay người tiêu dùng. Năm 2011, tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng là 2,8 % và thuốc giả là 
0,09% trong tổng số các mẫu lấy có chủ định [54]. Vấn đề kiểm tra chất lượng các thuốc 
đông y, gia truyền chưa được chặt chẽ, dẫn tới một số thuốc có chất lượng kém, thậm chí có 
chứa độc tố vẫn được lưu hành [56, 57]. 

Tình trạng quảng cáo tràn lan về thực phẩm chức năng, gây ngộ nhận cho người tiêu 
dùng là thực phẩm chức năng tốt hơn thuốc. Trong các bệnh viện xuất hiện tình trạng kê đơn 
thực phẩm chức năng như thuốc. Một số nơi lách luật bằng cách kê đơn riêng.32 

Việc giám sát sử dụng thuốc an toàn chưa hiệu quả. Việc giám sát sử dụng thuốc 
trong các bệnh viện được giao cho Hội đồng thuốc và điều trị. Nhưng hiệu quả các hoạt động 
của Hội đồng thuốc và điều trị chưa cao. Các Hội đồng thuốc và điều trị hoạt động chủ yếu 
vào việc mua sắm và cấp phát, trong khi hoạt động lựa chọn thuốc và giám sát sử dụng thuốc 
còn rất hạn chế [58]. Chưa có các Hội đồng thuốc và điều trị ở các khu vực tư nhân và các 
phòng khám, nhà thuốc. 

                                                
30

 Thông tư 04/2010/TT-BYT về lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng; Thông tư 09/2010/TT-BYT về việc quản 
lý chất lượng thuốc; Thông tư hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học 
trong đăng ký thuốc; Thông tư 38/2010/TT - BYT hướng dẫn việc thực hiện các quy định nhà nước về quản lý 
dược và mỹ phẩm; Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất khẩu nhập khẩu và bao bì tiếp xúc trực 
tiếp với thuốc; Thông tư 16/2011/TT-BYT Quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng 
nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu; 
Thông tư 03/2012/TT-BYT Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng. Thực hiện GMP-WHO tại 100% cơ sở sản 
xuất thuốc tân dược trong nước. 
31

 Thông tư 22/2011/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện; Thông tư 31/2011/TT-
BYT Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán; Thông tư số 15/2011/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở 
bán lẻ thuốc trong bệnh viện; Thông tư số 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 ban hành Phạm vi kinh doanh, tiêu 
chuẩn và lộ trình thực hiện GPP; 
32

 Ý kiến thảo luận nhóm chuyên gia trong lĩnh vực dược, sinh phẩm, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế, ngày 
16/4/2012. 
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Bộ Y tế đã có quyết định thành lập chương trình giám sát sử dụng kháng sinh và 
kháng kháng sinh, nhưng chương trình chưa hoạt động do không có kinh phí. Kết quả nghiên 
cứu ở 15 bệnh viện cho thấy, mức độ sử dụng kháng sinh cao ở hầu hết các bệnh viện này và 
có sự gia tăng sử dụng các kháng sinh thế hệ mới đắt tiền [59]. 

Sản xuất vắc-xin, sinh phẩm 

Kết quả, tiến bộ 

Việt Nam hiện có nhu cầu về vắc-xin rất lớn. Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành cho 
các vắc-xin, sinh phẩm y sản xuất trong nước và nước ngoài và đã đáp ứng được nhu cầu sử 
dụng vắc-xin tại Việt Nam. Hiện có 8 đơn vị tham gia sản xuất vắc-xin và sản xuất được cả 
ba nhóm vắc-xin (vắc-xin giải độc tố, vắc-xin chết toàn thể hoặc kháng nguyên tinh chế, vắc-
xin sống giảm độc lực). Bốn cơ sở sản xuất vắc-xin có dây chuyền đạt GMP. Các vắc-xin sản 
xuất trong nước đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu sử dụng vắc-xin cho Chương trình Quốc gia 
về tiêm chủng mở rộng. Đầu tư trong nước cho lĩnh vực này chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà 
nước. Các doanh nghiệp khi đầu tư sản xuất vắc-xin, sinh phẩm đều được hưởng các chính 
sách của nhà nước về thuế và ưu đãi đầu tư.33 

Hạn chế, bất cập 

Chưa điều chỉnh đối tượng ủy thác nhập khẩu, gia công phân phối độc quyền và quản 
lý giá các vắc-xin, sinh phẩm y tế [55]. Có vắc-xin sản xuất trong nước chưa đạt GMP.  

An toàn truyền máu 

Kết quả, tiến bộ 

Bộ Y tế đã ban hành các quy định về đảm bảo an toàn truyền máu và các chế phẩm 
máu ở các tuyến, các quy định này đã được đưa vào thực hiện. Dự án An toàn truyền máu 
giai đoạn 2001–201034 là một trong các chương trình y tế đã kết thúc và được đánh giá là 
thành công và đạt được các mục tiêu đã đề ra trong lĩnh vực an toàn truyền máu.  

Hạn chế, bất cập 

Dự án An toàn truyền máu giai đoạn tiếp theo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 
y tế đã được khởi động từ năm 2011, nhưng chỉ được cấp kinh phí cho hoạt động thử một 
năm, sau đó hầu hết kinh phí bị cắt, chỉ còn một phần nhỏ dành cho hoạt động hiến máu. 

Lĩnh vực trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

Hệ thống văn bản pháp quy chung về trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Chính phủ đã có chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích “xã hội hóa” đầu tư cho các 
lĩnh vực trong đó có y tế. Đầu tư vào lĩnh vực y tế (bệnh viện) theo quy hoạch được xếp vào 
nhóm các dự án được khuyến khích với một số ưu đãi như: ưu tiên bố trí đất xây dựng, ưu đãi 
về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, các bệnh viện mới thành lập được miễn 
thuế thu nhập doanh nghiệp, được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng và tín dụng phát 
triển.35  

                                                
33

 Bộ Y tế. Đề án Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 
2030 
34

 Quyết định 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng. 
35

 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 3/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. 
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Bộ Y tế đã ban hành Thông tư hướng dẫn nhập khẩu TTB y tế,36 đang chuẩn bị dự 
thảo Thông tư Quy định điều kiện đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh TTB y tế. Quy hoạch 
chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.37 Hội đồng Tư vấn TTB y tế được thành lập và đã đi vào hoạt động thường xuyên 
với nhiệm vụ tư vấn cho lãnh đạo Bộ Y tế về đầu tư TTB phù hợp, hiệu quả trong các cơ sở y 
tế. 

Để đáp ứng các điều kiện khi gia nhập WTO, Bộ Y tế đã thành lập một điểm hỏi đáp 
về hàng rào kỹ thuật trong thương mại liên quan đến lĩnh vực TTB y tế do Vụ Trang thiết bị 
và công trình y tế làm đầu mối, đồng thời cũng chuẩn bị rà soát các văn bản quản lý, đảm bảo 
phù hợp với các quy định trong lộ trình và cam kết hội nhập WTO. 

Khó khăn, hạn chế 

Tuy đã có một số văn bản pháp quy trong lĩnh vực TTB và cơ sở hạ tầng y tế, nhưng 
có thể nói hệ thống văn bản pháp quy trong lĩnh vực này còn khá nghèo nàn, chưa đầy đủ, 
cập nhật. Hiện tại chưa có Luật về TTB y tế làm cơ sở cho công tác quản lý các hoạt động 
trong lĩnh vực này. 

Về hệ thống quản lý, chưa có phòng chức năng làm nhiệm vụ quản lý về TTB và công 
trình y tế ở các sở y tế. Nhiều bệnh viện tỉnh chưa có phòng quản lý vật tư – thiết bị y tế và 
còn ghép với khoa Dược. Bên cạnh đó, chưa có sự tham gia tích cực của cơ quan quản lý 
chuyên môn như Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng vào quản lý TTB y tế ở 
cấp vĩ mô. 

Hiệu quả đầu tư, sử dụng TTB và cơ sở hạ tầng y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hệ thống y tế trong thời gian qua 
đã được đầu tư nâng cấp về TTB cũng như cơ sở hạ tầng. Nhiều cơ sở y tế đã triển khai ứng 
dụng kỹ thuật, công nghệ mới, đưa các thiết bị hiện đại vào phục vụ chẩn đoán, điều trị, như 
chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa, phòng mổ, hồi sức cấp cứu. Các trạm y tế xã cũng 
được cung cấp các thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ CSSKBĐ [60]. Bên cạnh TTB hiện đại, 
các cơ sở y tế cũng được đầu tư khá nhiều cho cơ sở hạ tầng, góp phần cải thiện môi trường 
làm việc. Các cơ sở y tế được trang bị nhiều thiết bị, công nghệ tiên tiến hỗ trợ cho chẩn đoán 
và điều trị được nhanh và chính xác hơn. 

Khó khăn, hạn chế 

Các cơ sở y tế các tuyến, từ trung ương đến tỉnh, huyện, xã, đã được đầu tư nhiều kỹ 
thuật, công nghệ y tế tiên tiến để phục vụ công tác KCB. Tuy nhiên hiệu quả đầu tư các kỹ 
thuật, công nghệ tiên tiến này như thế nào về mặt y học, xã hội, đạo đức, kinh tế vẫn chưa 
được đánh giá một cách khoa học. Chính vì vậy, ngành y tế chưa có một chiến lược đầu tư 
hiệu quả TTB y tế dựa trên các bằng chứng khoa học. 

Kết quả ứng dụng TTB và công nghệ y tế tiên tiến ở các bệnh viện lớn dẫn tới mong 
muốn được đầu tư của các bệnh viện địa phương bằng các nguồn kinh phí khác nhau. Tuy 
nhiên, hiệu quả sử dụng TTB y tế còn thấp và chưa được đánh giá, theo dõi một cách hệ 
thống. Thực trạng sử dụng chẩn đoán cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh ở các cơ sở KCB 
hiện nay cho thấy có sự lạm dụng.  

                                                
36

 Thông tư số 24/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế 21/06/2011 
37

 Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 4/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
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Bên cạnh đầu tư từ ngân sách nhà nước và viện trợ, ngành y tế đã thực hiện xã hội 
hóa, cho phép một số hình thức huy động tài chính để trang bị thêm máy móc, trang bị. Trong 
các bệnh viện công xuất hiện phổ biến hình thức liên doanh, liên kết đặt máy phân chia lợi 
nhuận hoặc đặt máy độc quyền cung cấp hóa chất. Qua đó, nhiều dịch vụ kỹ thuật cao được 
triển khai mà không cần nguồn vốn nhà nước như chẩn đoán hình ảnh (Chụp cộng hưởng từ, 
chụp cắt lớp vi tính, siêu âm), xét nghiệm, nội soi chẩn đoán và can thiệp, giúp tăng nguồn 
thu cho bệnh viện và giúp cho công tác ứng dụng kỹ thuật hiện đại ở các bệnh viện. Tuy 
nhiên khi hình thức liên doanh này không được tách thành pháp nhân độc lập sẽ dẫn tới lạm 
dụng dịch vụ nếu không có cơ chế kiểm soát tốt [60]. 

Đầu tư cơ sở hạ tầng y tế, TTB và nhân lực chưa đồng bộ. Một số cơ sở y tế được đầu 
tư thiết bị hiện đại nhưng không có người sử dụng và bảo quản, hoặc không sử dụng hết được 
các tính năng của thiết bị. 

Để phục vụ công tác quản lý TTB y tế, các bệnh viện đều tiến hành kiểm kê TTB 
hằng năm, hằng tháng. Nhưng các thông tin này còn mang tính riêng lẻ và chưa được sử dụng 
một cách hệ thống để phục vụ công tác quản lý TTB y tế ở mức vĩ mô. Bên cạnh đó, cũng 
chưa có số liệu về theo dõi, đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện các tiêu chuẩn ngành và 
tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực TTB y tế và cơ sở hạ tầng y tế.  

Trang thiết bị y tế tại các bệnh viện huyện (theo danh mục đã được Bộ Y tế ban hành) 
mới đạt từ 30–50%, đặc biệt có huyện chỉ đạt 20%. Các bệnh viện còn thiếu nhiều thiết bị cần 
thiết phục vụ công tác chẩn đoán, cấp cứu và điều trị như X-quang, siêu âm, xét nghiệm sinh 
hóa, huyết học, máy thở, máy theo dõi bệnh nhân, dụng cụ mổ, đèn mổ [60]. Trình độ của đội 
ngũ nhân lực y tế chưa đủ để khai thác hết các tính năng của TTB hiện có, cán bộ kỹ thuật 
TTB chưa đủ năng lực để đáp ứng những đổi mới nhanh chóng về kỹ thuật và công nghệ.  

Số lượng các cơ sở sản xuất TTB y tế trong nước còn ít, chủng loại nghèo nàn, chất 
lượng sản phẩm chưa cao. Các sản phẩm TTB y tế do Việt Nam sản xuất chỉ dừng lại ở dạng 
cơ học, điện tử, chưa phát triển các kỹ thuật, công nghệ hiện đại như kỹ thuật số. Hệ thống 
kinh doanh, xuất nhập khẩu chưa hoàn chỉnh, thiếu vốn, thiếu thông tin, thiếu cán bộ có 
nghiệp vụ thương mại và trình độ kỹ thuật về TTB y tế [60]. 

Đầu tư vào TTB y tế ở các bệnh viện trở thành công cụ cạnh tranh, tuy nhiên đã có 
dấu hiệu xuất hiện các hạn chế như xu hướng lệ thuộc TTB, lãng phí do thiếu hiểu biết, hoặc 
lạm dụng TTB, đầu tư TTB không gắn với năng lực sử dụng, tiếp thu công nghệ không chọn 
lọc, thiếu định hướng của Nhà nước [60]. 

Tiêu chuẩn và kiểm chuẩn trang thiết bị y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Ngành y tế đã ban hành một số văn bản quy định về danh mục TTB y tế của bệnh viện 
các tuyến. Bộ Y tế đã phối hợp với Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng (Bộ Khoa học công 
nghệ) xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn ngành (TCN) và tiêu chuẩn quốc gia của Việt 
Nam (TCVN) trong lĩnh vực TTB y tế. Các Tiêu chuẩn lĩnh vực TTB y tế đã được xây dựng 
và ban hành đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, đầu tư khai thác sử dụng và quản lý. 
Bộ tuyển tập tiêu chuẩn TCVN-TCN tập thứ 6 về TTB y tế phục vụ cho các đơn vị, cơ sở y tế 
đã được xuất bản. Bộ Y tế đã xây dựng các tiêu chí kỹ thuật theo yêu cầu và tổ chức thực 
hiện kiểm định nhiều chủng loại thiết bị như máy X quang các loại, hệ thống chụp cắt lớp vi 
tính, máy điện tim, máy thở, máy gây mê,... Danh mục TTB y tế thiết yếu phục vụ dự án xây 
dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, 
phòng khám đa khoa khu vực sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp 
khác đã được ban hành. 
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Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và TTB y tế đã 
được ban hành. Ban soạn thảo Thông tư quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành 
và giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm TTB y tế đã được thành lập và bản thảo 
thông tư đang được hoàn chỉnh theo ý kiến của các bộ, ngành và đơn vị liên quan. 

Công tác kiểm tra chất lượng TTB y tế được giao cho Viện Trang thiết bị và công 
trình y tế và đang được triển khai, tuy còn nhiều hạn chế. 

Ba trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đặt trong trường Đại học Y Hà 
Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã được 
thành lập và được giao nhiệm vụ kiểm chuẩn và cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng các xét 
nghiệm y học của toàn bộ các cơ sở y tế trong cả nước. Mục đích của việc kiểm chuẩn là 
nhằm tiến tới sự công nhận các kết quả xét nghiệm y học giữa các cơ sở y tế, để người bệnh 
khi chuyển tuyến không phải làm lại các xét nghiệm, tránh mất thời gian và chi phí không cần 
thiết cho cả người bệnh và cơ sở y tế. 

Khó khăn, hạn chế 

Các Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đã được thành lập, nhưng 
hoạt động còn yếu do thiếu nguồn lực tài chính và chuyên môn.  Viện Trang thiết bị và Công 
trình y tế được giao làm đầu mối về chuyên môn trong công tác kiểm tra, kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị y tế. Tuy nhiên công tác kiểm định và hiệu chuẩn TTB y tế gặp nhiều khó khăn 
do thiếu nhân lực cả về số lượng và chất lượng và thiếu các thiết bị cần thiết.  

Nhân lực về TTB y tế còn thiếu về cả số lượng và chất lượng. Theo một số liệu thống 
kê chưa đầy đủ cuối năm 2007 về nhân lực TTB y tế tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 
bệnh viện huyện, tỷ lệ cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm, phụ trách công tác TTB y tế rất thấp: chỉ 
có 6% là kỹ sư; 35% là kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật; còn lại 59% là các cán bộ khác 
kiêm nhiệm [61]. 

Nhìn chung, đầu tư TTB y tế còn thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước 
trong khu vực. Hầu hết TTB y tế đang sử dụng tại các cơ sở y tế chưa được định kỳ kiểm 
chuẩn, bảo dưỡng và sửa chữa, không đủ nguồn vốn để đầu tư và đổi mới, nhiều địa phương 
không có đủ kinh phí để mua vật tư tiêu hao và bảo trì, bảo dưỡng. 

Các sản phẩm nghiên cứu trong nước về TTB y tế là sản phẩm đơn lẻ, sản xuất thử 
nghiệm, chưa có chỗ đứng trên thị trường về cả chất lượng và thương hiệu nên việc tiêu thụ 
sản phẩm còn nhiều hạn chế. Nhiều sản phẩm chưa được thử lâm sàng theo quy định. 

Ba trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đã được thành lập, nhưng 
chưa có đủ văn bản pháp lý hỗ trợ để có thể hoạt động và phát huy đầy đủ chức năng. 

Nghiên cứu, phát triển về trang thiết bị y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 quy định về 
thử lâm sàng TTB y tế, trong đó quy định rõ phạm vi áp dụng là các TTB mới nghiên cứu chế 
tạo trong nước có yêu cầu thử lâm sàng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các 
TTB nhập khẩu lần đầu sử dụng tại Việt Nam có yêu cầu thử lâm sàng cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền. 

Các cơ sở nghiên cứu và sản xuất TTB y tế trong nước tuy quy mô nhỏ nhưng cũng 
tạo ra được một số sản phẩm và đã có xuất khẩu [60]. 
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Tiêu chuẩn và đầu tư cơ sở hạ tầng y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Bộ Y tế đã ban hành các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam về cơ sở hạ tầng y tế, 
như diện tích, vị trí, các yêu cầu thiết kế đối với trạm y tế xã, bệnh viện đa khoa, bệnh viện 
quận, huyện, và tiêu chuẩn thiết kế các khoa trong bệnh viện như khoa chẩn đoán hình ảnh, 
khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc, khoa xét nghiệm, khoa phẫu thuật bệnh 
viện đa khoa. Đồng thời, Bộ Y tế cũng ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước. 

Ngành y tế đã có nhiều đề án, dự án xây dựng mới và nâng cấp hệ các bệnh viện, 
phòng khám, trạm y tế xã bằng các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và viện trợ, vay 
vốn của nước ngoài. 

Hiện nay, ngành y tế có hai đề án lớn là đề án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 
bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu 
chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008–2010 (được phê duyệt theo Quyết 
định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ), gọi tắt là đề án 47; và 
đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, 
chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng 
vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009–2013 (được phê 
duyệt theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ) – gọi tắt là 
đề án 930. 

Mục tiêu của đề án 47 là đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 645 bệnh viện huyện và 
bệnh viện đa khoa khu vực về cơ sở hạ tầng, TTB. Tổng vốn đầu tư thực hiện đề án khoảng 
17 000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương huy động từ trái phiếu Chính phủ hỗ trợ 
là 14 000 tỷ đồng. Kết quả, đã có 592 bệnh viện/trung tâm y tế huyện và một số phòng khám 
đa khoa khu vực được các địa phương phân bổ vốn trái phiếu chính phủ, đạt 92% số bệnh 
viện trong danh mục được đầu tư [62]. 

Trong đề án 930, tổng số bệnh viện được xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ 
tầng, TTB là 223 bệnh viện/cơ sở y tế, gồm cả các bệnh viện đa khoa, lao, bệnh viện/trung 
tâm tâm thần, bệnh viện nhi/sản nhi. Tổng số vốn đầu tư thực hiện đề án giai đoạn 2009–
2013 khoảng 45 280 tỷ đồng. Đến nay, có 167 bệnh viện được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu 
chính phủ, trong đó có 64 bệnh viện đa khoa, 46 bệnh viện chuyên khoa lao, 33 bệnh viện 
chuyên khoa tâm thần, 24 bệnh viện chuyên khoa nhi/sản nhi [62]. 

Khó khăn, hạn chế 

Cơ sở hạ tầng y tế đã được đầu tư nhiều từ nguồn ngân sách nhà nước và viện trợ, tuy 
nhiên, cơ sở hạ tầng y tế ở nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu về chăm sóc y tế. Nhiều nơi, 
cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được các yêu cầu về lắp đặt các thiết bị y tế, an ninh, thông khí. 
Chất lượng các công trình xây dựng thường kém, nhanh xuống cấp và không hợp lý khi sử 
dụng. 

Bên cạnh đó, tuy đã đầu tư cho xây dựng cơ bản nhiều, nhưng chưa có đánh giá hiệu 
quả các đầu tư này cũng như đánh giá về mức độ phù hợp về thiết kế của các công trình và 
chưa có hệ thống theo dõi để cải tiến các tiêu chuẩn kỹ thuật của cơ sở hạ tầng y tế. 

3.2 Xác định các vấn đề ưu tiên 

Dựa vào phân tích thực trạng nêu trên, thông qua thảo luận bàn tròn và các hội thảo, 
có thể xác định các vấn đề ưu tiên trong xây dựng khung pháp lý và công tác quản lý đối với 
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các lĩnh vực dược, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế, để cải thiện chất lượng dịch vụ KCB, 
như sau.  

Lĩnh vực dược, sinh phẩm 

 Chưa triển khai và giám sát thực hiện tốt các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng 
thuốc, quản lý sản xuất và kinh doanh dược phẩm. 

 Vẫn còn tình trạng thuốc giả, kém chất lượng lưu thông và đến tay người tiêu dùng. 

 Công tác giám sát, theo dõi về sử dụng thuốc an toàn hợp lý chưa được thực hiện tốt. 
Hội đồng thuốc và điều trị trong các bệnh viện chưa thực hiện hết các chức năng của 
mình, chương trình giám sát kháng sinh chưa được đưa vào hoạt động do thiếu kinh 
phí; Kế hoạch hành động chống kháng thuốc giai đoạn 2012–2020 chưa được phê 
duyệt. 

Lĩnh vực trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

 Hệ thống quản lý TTB y tế và cơ sở hạ tầng y tế còn yếu. 

 Chưa có Luật về TTB y tế. 

 Chưa triển khai các đánh giá công nghệ y tế toàn diện trong khi hiệu quả đầu tư TTB 
y tế, cơ sở hạ tầng được đánh giá là còn thấp.  

 Cơ sở dữ liệu về TTB y tế và cơ sở hạ tầng y tế chưa được xây dựng để sử dụng làm 
bằng chứng cho xây dựng các chiến lược quốc gia về đầu tư TTB y tế. 

3.3 Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị một số 
nhóm giải pháp sau (xem chi tiết ở Chương 9 của báo cáo này). 

Lĩnh vực dược, sinh phẩm 

 Cải thiện việc thực hiện các văn bản pháp quy hiện hành  

 Cải thiện công tác kiểm soát chất lượng thuốc. 

 Tăng cường giám sát, theo dõi về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

Lĩnh vực trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

 Cải thiện hệ thống quản lý TTB và cơ sở hạ tầng y tế. 

 Hình thành hệ thống kiểm soát TTB y tế cho cả hệ thống bệnh viện và trên thị trường. 

 Nâng cao hiệu quả đầu tư TTB y tế, cơ sở hạ tầng. 
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Chương 5: Quản lý chất lượng dịch vụ tại cơ sở khám, 
chữa bệnh  

Quản lý chất lượng dịch vụ KCB là quá trình phức hợp, bao gồm: (i) quản lý, giám sát 
chất lượng dịch vụ từ bên ngoài, thông qua việc ban hành khung pháp lý và quản lý vĩ mô đối 
với người hành nghề y tế; các tổ chức cung ứng dịch vụ y tế; dược, TTB và công nghệ y tế; 
tài chính y tế, v.v. và (ii) quản lý chất lượng dịch vụ tại bệnh viện. 

Chương này sẽ thảo luận một số nội dung về quản lý chất lượng dịch vụ tại bệnh viện, 
gồm: (i) việc tuân thủ và thực hiện các chuẩn mực do cấp quốc gia quy định, (ii) áp dụng các 
tiêu chuẩn và phương pháp quản lý chất lượng ở bệnh viện; (iii) xây dựng các tổ chức/hội 
đồng quản lý chất lượng của bệnh viện. 

1. Đánh giá thực trạng 

1.1. Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về an toàn, chăm sóc người bệnh  

An toàn phẫu thuật 

Kết quả, tiến bộ 

Công tác an toàn phẫu thuật được thực hiện theo quy chế công tác khoa phẫu thuật-
gây mê hồi sức và một số quy định trong Quy chế bệnh viện. Năm 2011, Cục Quản lý Khám, 
chữa bệnh phối hợp với Hội Ngoại khoa Việt Nam, Hội Gây mê-Hồi sức Việt Nam và Hội 
Điều dưỡng Việt Nam đã triển khai áp dụng bảng kiểm an toàn phẫu thuật (WHO) tại 5 bệnh 
viện điểm để chuẩn bị áp dụng trên phạm vi cả nước. 

Khó khăn, hạn chế 

Chưa có hướng dẫn toàn diện và tổng thể về an toàn phẫu thuật, trong đó các quy định 
về chống phẫu thuật nhầm vị trí, nhầm người bệnh chưa cụ thể. Việc áp dụng bảng kiểm an 
toàn phẫu thuật của WHO mới thực hiện thí điểm, đang được đánh giá và chưa có nguồn lực 
để phổ biến rộng. Một số vấn đề khác liên quan như sử dụng kháng sinh dự phòng, phòng 
ngừa nhiễm khuẩn vết mổ đang được đặt ra và cần có hướng dẫn cập nhật với các bằng chứng 
mới nhất. 

Chưa có hệ thống báo cáo sai sót, sự cố tự nguyện nên chưa thể triển khai rút kinh 
nghiệm và đưa ra khuyến cáo phòng ngừa sai sót, sự cố một cách có hệ thống. 

Chưa có chương trình đào tạo liên tục về an toàn người bệnh. Trong chương trình đào 
tạo tại các trường y dược cũng chưa có nội dung này. 

An toàn truyền máu 

Kết quả, tiến bộ 

Công tác an toàn truyền máu được thực hiện theo Quy chế truyền máu ban hành theo 
Quyết định số 06/2007/QĐ-BYT ngày 19/01/2007 của Bộ Y tế. Quy chế hướng dẫn các tổ 
chức, cá nhân Việt Nam cũng như các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động 
chuyên môn về truyền máu, Quy chế này quy định về các hoạt động chuyên môn trong truyền 
máu. 
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Hạn chế và bất cập 

Vẫn xảy ra tai biến do truyền nhầm nhóm máu gây tử vong. Chưa có số liệu báo cáo 
về các tai biến khác như lây nhiễm HIV hay bệnh truyền nhiễm qua đường máu do truyền 
máu. 

An toàn tiêm, truyền 

Kết quả và tiến bộ 

Từ năm 2001 đến nay, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát động phong trào tiêm an 
toàn trong toàn quốc, đồng thời tiến hành những khảo sát về thực trạng tiêm an toàn vào các 
năm 2002, 2005, 2008 để đánh giá tình hình. Dựa trên tài liệu hướng dẫn tiêm an toàn của 
mạng lưới Tiêm An toàn Toàn cầu (SIGN) do WHO, UNICEF, UNFPA thiết lập, Bộ Y tế 
đang biên soạn và chuẩn bị ban hành tài liệu hướng dẫn tiêm an toàn, làm cơ sở để chuẩn hóa 
các tài liệu đào tạo, quy trình kỹ thuật liên quan đến tiêm an toàn. 

Hạn chế và bất cập 

Kết quả những khảo sát tiêm an toàn năm 2008 cho thấy: Một bộ phận nhân viên y tế 
(55%) còn chưa cập nhật kiến thức về tiêm an toàn liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn; tỷ 
lệ người bệnh được kê đơn sử dụng thuốc tiêm cao (71,5%); một số nhân viên y tế chưa tuân 
thủ quy trình kỹ thuật và các thao tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành tiêm (vệ sinh 
tay, mang găng, sử dụng panh, phân loại và thu gom chất thải sắc nhọn sau tiêm, dùng tay để 
đậy nắp kim sau tiêm, …), chưa báo cáo và theo dõi rủi ro do vật sắc nhọn (87,7%) [63]. 
Hiện tượng xơ hóa cơ Delta phát hiện năm 2008 cho thấy có liên quan đến vấn đề tiêm an 
toàn. Để thực hiện tiêm an toàn tại mỗi cơ sở cần phải đồng thời đưa ra nhiều can thiệp thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau mới có thể giải quyết được. 

Bảo đảm an toàn sử dụng thuốc  

Kết quả, tiến bộ 

Các quy định về an toàn sử dụng thuốc được quy định ở nhiều văn bản khác nhau. 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, Điều 60 quy định sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có điều trị nội trú, gồm: nguyên tắc sử dụng thuốc, quy định ghi đơn thuốc, cấp 
phát thuốc và theo dõi tai biến khi dùng thuốc. 

Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 ban hành Quy chế sử dụng thuốc. Một 
số bệnh viện đã phát huy tốt vai trò của Hội đồng thuốc và điều trị trong việc xây dựng danh 
mục thuốc chủ yếu, giám sát thực hiện quy chế sử dụng thuốc, triển khai, giám sát công tác 
thông tin thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc, v.v.. 

Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 hướng dẫn công tác điều dưỡng về 
chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, trong đó Điều 10 quy định cụ thể về dùng thuốc và 
theo dõi dùng thuốc cho người bệnh, trong đó, khi dùng thuốc cho người bệnh, điều dưỡng 
viên, hộ sinh viên phải: đúng chỉ định; chuẩn bị đủ phương tiện cấp cứu và chống sốc; kiểm 
tra thuốc (tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, liều dùng một lần, số lần dùng thuốc trong 24 giờ, 
khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, thời điểm dùng thuốc và đường dùng thuốc so với y 
lệnh); kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng của thuốc bằng cảm quan: màu sắc, mùi, sự nguyên 
vẹn của viên thuốc, ống hoặc lọ thuốc; Hướng dẫn, giải thích cho người bệnh tuân thủ điều 
trị; Thực hiện 5 đúng khi dùng thuốc cho người bệnh; Bảo đảm người bệnh uống thuốc ngay 
tại giường bệnh trước sự chứng kiến của điều dưỡng viên, hộ sinh viên; Theo dõi, phát hiện 
các tác dụng không mong muốn của thuốc, tai biến sau dùng thuốc và báo cáo kịp thời cho 
bác sĩ điều trị; Ghi hoặc đánh dấu thuốc đã dùng cho người bệnh; Phối hợp giữa các bác sĩ, 
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dược sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên trong dùng thuốc nhằm tăng hiệu quả điều trị bằng 
thuốc và hạn chế sai sót trong chỉ định và sử dụng thuốc cho người bệnh. 

Hạn chế, bất cập 

Số lượng và chất lượng của dược sĩ lâm sàng tư vấn cho bác sĩ trong sử dụng thuốc 
còn hạn chế. Chất lượng hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị tại các bệnh viện không 
đồng đều. Các công cụ hỗ trợ cho sử dụng thuốc an toàn mới được triển khai ở một số cơ sở 
chưa được nhân rộng: phần mềm kê đơn thuốc, phần mềm tương tác thuốc, kê đơn điện tử 
v.v… 

Hầu hết các bệnh viện chưa tự xây dựng được hướng dẫn chuyên môn áp dụng cụ thể 
tại bệnh viện. Chưa thực hiện tốt cơ chế kiểm soát việc kê đơn thuốc, thực trạng lạm dụng 
thuốc có xu hướng phát triển do tác động của cơ chế thị trường và cơ chế thu phí dịch vụ. 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và cơ sở y tế 

Kết quả, tiến bộ  

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện thực hiện theo Luật Khám bệnh, 
chữa bệnh 2009 và Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009. Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và giao trách nhiệm cho giám đốc các 
cơ sở KCB phải bảo đảm cơ sở vật chất cho kiểm soát nhiễm khuẩn, quy định nhân viên y tế 
và người bệnh phải tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn. Thông tư số 18 quy 
định cụ thể về 10 nhiệm vụ chuyên môn trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức và 
nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn. Cục Quản lý 
KCB là cơ quan đầu mối hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn quốc gia; các 
hội kiểm soát nhiễm khuẩn và các bệnh viện tham gia công tác chuyên môn. Tại các bệnh 
viện phải thiết lập hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn gồm Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, 
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Căn cứ vào số giường 
bệnh kế hoạch, cứ 150 giường bệnh có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ kiểm tra, 
giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. 

Một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm nguồn lực cho kiểm soát nhiễm 
khuẩn là kinh phí đã được xem xét. Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTC-BYT về điều 
chỉnh khung giá viện phí của 447 dịch vụ KCB đã đưa chi phí cho công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn, hóa chất khử khuẩn, xử lý chất thải vào trong cấu thành giá dịch vụ, góp phần tạo điều 
kiện cơ sở KCB có kinh phí thực hiện. 

Hạn chế, bất cập 

Nguồn lực cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn vẫn còn hạn chế. Nhiều bệnh viện 
chưa được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất cho kiểm 
soát nhiễm khuẩn. Nhân lực làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn còn thiếu và khó 
thu hút cán bộ. Nhiều lãnh đạo cơ sở KCB chưa thực sự quan tâm đến công tác này. Nhận 
thức chung về kiểm soát nhiễm khuẩn còn yếu, chương trình đào tạo về kiểm soát nhiễm 
khuẩn còn ít và chưa được coi trọng. 

Chất lượng Labo và xét nghiệm 

Kết quả, tiến bộ 

Quản lý chất lượng xét nghiệm đã từng bước được quan tâm chỉ đạo từ Bộ Y tế với sự 
hỗ trợ của một số tổ chức nước ngoài (CDC, WHO). Năm 2010, Chương trình hành động 
quốc gia về nâng cao năng lực quản lý phòng xét nghiệm y học đã được ban hành theo Quyết 
định số 3701/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Ba Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm đặt tại 
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Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Thành phố 
Hồ Chí Minh đã được thành lập và đang bắt đầu triển khai hoạt động.  

Các văn bản quy định liên quan đang trong quá trình hoàn thiện, gồm: Thông tư 
hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng xét nghiệm 
y học. 

Chất lượng phòng xét nghiệm y học được phát triển theo hướng đạt chuẩn ISO 15189 
với những ưu thế và được nhiều phòng xét nghiệm quan tâm. Ngoài ra các chuẩn chất lượng 
phòng xét nghiệm khác như WHO, JCI, Thái Lan cũng đang được nghiên cứu áp dụng. 

Bộ Y tế đã thành lập Ban Tư vấn an toàn sinh học theo Quyết định số 2912/QĐ-BYT 
ngày 4/8/2006. Các quy định về an toàn sinh học phòng xét nghiệm đã được ban hành và áp 
dụng. Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007, Điều 24, 25, 26 đã có quy định về an toàn 
sinh học. Nghị định số 92/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng 
chống bệnh truyền nhiễm về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm, trong đó quy định chi tiết 
về các điều kiện phòng an toàn sinh học và thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn an toàn sinh học. 

Hạn chế, bất cập 

Văn bản hướng dẫn cần được ban hành để có căn cứ pháp lý triển khai công tác này. 
Cần xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng xét nghiệm y học để làm căn cứ cấp 
phép hoạt động cho phòng xét nghiệm y học và triển khai các chương trình ngoại kiểm nhằm 
bảo đảm chất lượng xét nghiệm. Thực trạng xu hướng lạm dụng xét nghiệm xảy ra không đơn 
thuần vì lý do không công nhận kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm mà còn vì lý 
do kinh tế, mặt trái của cơ chế tự chủ tài chính và cơ chế thu phí theo dịch vụ hiện nay. 

Thực hiện Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp 

Kết quả, tiến bộ 

Trong những năm qua, nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề này đã được 
ban hành. Luật Phòng chống tham nhũng số (Luật số 55/2005/QH11) quy định các hội nghề 
nghiệp phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp 
đối với hội viên theo quy định của pháp luật thông qua những nội quy, quy định giao tiếp, 
ứng xử và mối quan hệ công tác. Điều 40 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định người hành 
nghề có nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp. Các văn bản liên quan đến quy tắc ứng xử 
và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề y thực hiện theo các quyết định: Quyết định số 
2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 quy định 12 điều y đức đối với cán bộ y tế; Quyết định số 
2526/QĐ-BYT ngày 21/8/1999 ban hành Tiêu chuẩn cụ thể phấn đấu về y đức cho cán bộ 
công chức của bệnh viện; Quyết định số 4031/QĐ-BYT ngày 27/9/2001 quy định chế độ giao 
tiếp trong các cơ sở KCB; Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 ban hành quy tắc 
ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế. Trong Hội nghị tổng kết phong 
trào thi đua yêu nước 2006–2010 đã xuất bản tài liệu giới thiệu nhiều tấm gương tiêu biểu về 
y đức. 

Thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề y đi đôi với 
đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động KCB đang được triển khai ở hầu hết các bệnh viện, 
với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều tấm gương tiêu biểu về y đức đã được giới thiệu. Ngày 
càng có nhiều bệnh viện thực hiện khẩu hiệu "nói không với phong bì", phê phán thái độ 
thiếu ân cần, lịch sự trong giao tiếp và ứng xử với bệnh nhân… Một số bệnh viện đã quan 
tâm đến việc hướng dẫn kỹ năng giao tiếp với người bệnh cho nhân viên y tế.  
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Hạn chế, bất cập 

Một bộ phận không nhỏ nhân viên y tế chưa nhận thức được đạo đức nghề nghiệp, sự 
tận tâm, ân cần của thầy thuốc có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều trị bệnh nhân. Báo chí 
và dư luận xã hội chỉ trích, phê phán những hiện tượng, hình ảnh, sự việc vi phạm y đức và 
ứng xử kém của nhân viên y tế. Giao tiếp còn yếu thể hiện qua thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, thiếu 
nhiệt tình, thậm chí cáu gắt khi tiếp xúc với người bệnh. Việc nhận phong bì khi người bệnh 
đang nằm viện hoặc trước khi can thiệp kỹ thuật làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ thầy thuốc-
người bệnh. Hiện tượng “bắt tay” với nhà thuốc để kê đơn trục lợi; phòng khám tư bán thuốc 
tại chỗ với thuốc không có đơn, được đóng gói sẵn không rõ tên thuốc, không có chỉ dẫn ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến an toàn người bệnh; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công 
vụ để tham ô thuốc BHYT đã được phát hiện và xử lý. Như vậy, cả cơ sở y tế công lập và tư 
nhân đều có những hình thức vi phạm [39]. Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã đưa ra quyền và 
nghĩa vụ của người bệnh nhưng chưa có đánh giá người bệnh có biết quyền và nghĩa vụ của 
mình khi KCB và cơ sở KCB thực hiện quyền đó như thế nào. 

Công tác quản lý điều dưỡng và chăm sóc người bệnh  

Kết quả, tiến bộ 

Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập từ trung ương (Phòng Điều dưỡng-Tiết 
chế thuộc Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế) đến Sở Y tế (Điều dưỡng Trưởng Sở Y 
tế), phòng điều dưỡng tại các bệnh viện. 

Nhận thức về vai trò của điều dưỡng đã có thay đổi, không chỉ đơn thuần là “người 
chăm sóc, thực hiện y lệnh” mà còn như người tư vấn, hướng dẫn, người hỗ trợ bác sĩ, người 
biện hộ cho người bệnh và người điều phối nhóm chăm sóc [64]. 

Sự tham gia và phối hợp giữa hệ thống tổ chức quản lý điều dưỡng và hội điều dưỡng 
các cấp trong công tác điều dưỡng được tăng cường. Hệ thống đào tạo điều dưỡng được củng 
cố và phát triển với 2 cơ sở đào tạo cao học, 35 cơ sở đào tạo cao đẳng, thành lập các khoa 
điều dưỡng các trường tư thục. 

Chính sách về điều dưỡng đã có nhiều đổi mới. Đã đổi ngạch y tá thành điều dưỡng, 
có phụ cấp trách nhiệm cho điều dưỡng trưởng, danh hiệu “thầy thuốc ưu tú” được trao cho 
điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên, chuẩn hóa đào tạo điều dưỡng và có chương trình đào 
tạo liên tục, có quy định tiêu chuẩn về nhân lực điều dưỡng (Thông tư liên tịch số 
08/2007/TTLT-BYT-BNV), đã xây dựng tiêu chuẩn năng lực điều dưỡng và đang hoàn thành 
xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về điều dưỡng-hộ sinh giai đoạn 2012–2020. Hội 
Điều dưỡng Việt Nam đã xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh và đang được triển 
khai thí điểm ở một số bệnh viện. 

Tổ chức chăm sóc người bệnh tại bệnh viện thực hiện cả 4 mô hình theo Thông tư 07, 
trong đó mô hình phân công chăm sóc theo nhóm chiếm ưu thế (83%). Hầu hết các bệnh viện 
tổ chức thường trực 24/24 giờ, 43% có làm việc theo 2 ca, 23% làm việc theo 3 ca tại các 
khoa trọng điểm. Chỉ có 1 bệnh viện (Bệnh viện Chợ Rẫy) làm việc theo ca toàn bệnh viện (2 
và 3 ca). 

Hạn chế, bất cập 

Nhận thức về nghề điều dưỡng chưa đầy đủ, vai trò của điều dưỡng chưa được đánh 
giá đúng tầm quan trọng. Thiếu số lượng, mất cân đối, sử dụng chưa hiệu quả lực lượng điều 
dưỡng: tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ thấp, hơn 50% điều dưỡng trưởng chưa đạt chuẩn về chuyên 
môn và quản lý; tỷ lệ điều dưỡng trung học (đào tạo 2 năm) nhiều hơn điều dưỡng cao đẳng 
và đại học (đào tạo 3-4 năm), trong khi chuẩn điều dưỡng được ASEAN thừa nhận là cao 
đẳng (3 năm). Đội ngũ giảng viên về điều dưỡng thiếu nghiêm trọng, 70% giảng viên là bác 
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sĩ ảnh hưởng đến tay nghề và hình ảnh nghề nghiệp. Tính chuyên nghiệp trong thực hành 
nghề điều dưỡng còn yếu, chưa xóa bỏ được sự tự ti, tính phụ thuộc, mất nhiều thời gian cho 
công việc hành chính, ít thời gian chăm sóc người bệnh [64]. 

Dịch vụ trợ giúp chăm sóc có xu hướng gia tăng ở các bệnh viện thông qua người nhà 
trực tiếp thuê người trợ giúp chăm sóc (26%), người bệnh tự chi trả dịch vụ trợ giúp chăm sóc 
ngoài viện phí. Số giường bệnh thực kê nhiều hơn số giường kế hoạch, vẫn còn nhiều bệnh 
viện người bệnh phải nằm ghép ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc. Điều tra về số người 
bệnh 1 điều dưỡng phải chăm sóc và so sánh theo ngày-đêm cho thấy, ban ngày 1 điều dưỡng 
chăm sóc trung bình 6,5 người bệnh (2-13), nhưng ban đêm trung bình 1 điều dưỡng phải 
chăm sóc 23,8 người (3-85,5), gần gấp 4 lần so với ban ngày. Sự quá tải như vậy ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế, đặc biệt vào ban đêm [65]. 
Chưa có hình thức khen thưởng, tôn vinh riêng cho nghề điều dưỡng như một số nước (gắn 
sao cho điều dưỡng nếu nhận được thư khen của người bệnh, bình chọn giải thưởng điều 
dưỡng của năm). 

Chăm sóc dinh dưỡng đối với người bệnh nội trú 

Kết quả, tiến bộ 

Chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 
08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đã ban hành danh mục mã chế độ ăn 
cho người bệnh điều trị tại bệnh viện. Các bệnh viện phải tuân thủ các quy định về an toàn 
thực phẩm hiện hành. Thông tư quy định khá đầy đủ và chi tiết các điều kiện bảo đảm công 
tác dinh dưỡng trong bệnh viện. Thông tư cũng chỉ giới hạn bắt buộc bảo đảm chế độ ăn bệnh 
lý cho người bệnh. Việc tổ chức phục vụ ăn cho người bệnh không đòi hỏi chế độ ăn bệnh lý 
hiên nay vẫn chủ yếu do người nhà bệnh nhân bảo đảm, việc đưa vào bắt buộc tùy thuộc điều 
kiện của từng bệnh viện. 

Hạn chế, bất cập 

Cán bộ y tế và người bệnh chưa coi dinh dưỡng là một trong những phương pháp điều 
trị. Việc thực thi bảo đảm dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện hiện nay còn gặp nhiều 
khó khăn. Công tác dinh dưỡng lâm sàng chưa được coi trọng. Chế độ ăn cho người bệnh 
chưa được đưa vào giá dịch vụ, vì vậy, không thể bắt buộc bệnh viện phục vụ ăn cho toàn thể 
người bệnh. Đã có nhiều mô hình cung cấp dinh dưỡng cho người bệnh thông qua đấu thầu 
dịch vụ, bệnh viện tự tổ chức bếp ăn cho người bệnh và nhân viên y tế. Theo kết quả điều tra 
năm 2009–2010 tại 742 bệnh viện các tuyến, chỉ có 71,8% bệnh viện tuyến tỉnh, 40,8% bệnh 
viện huyện có khoa dinh dưỡng hoặc bộ phận dinh dưỡng [43]. Cũng cần có biện pháp rà soát 
và thay đổi quan điểm khoa dinh dưỡng chỉ là nơi làm tăng nguồn thu cho bệnh viện mà phải 
coi khoa dinh dưỡng là bắt buộc tối thiểu bảo đảm chất lượng dịch vụ bệnh viện. 

Cung cấp dinh dưỡng trong điều trị người bệnh cũng là một vấn đề chưa được quan 
tâm đánh giá đúng mức trong điều trị hồi sức cấp cứu người bệnh, việc tính toán lượng calo 
và cân bằng dinh dưỡng đưa vào người bệnh nặng cần phải được quy định bắt buộc trong hồi 
sức cấp cứu và điều trị tích cực.  

Cán bộ dinh dưỡng, tiết chế tại các bệnh viện còn rất thiếu và chưa được đào tạo đáng 
kể và công việc này không có sức thu hút. 
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1.2. Áp dụng các tiêu chuẩn, phương pháp quản lý chất lượng ở bệnh viện  

Áp dụng các phương pháp và công cụ quản lý và cải thiện chất lượng  

Tiến bộ và kết quả 

Đã có một số bệnh viện đi tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp chất lượng 
để cải tiến chất lượng. Các phương pháp bao gồm: 

Phương pháp bảo đảm chất lượng dựa trên chuẩn hóa quy trình chuyên môn và hướng 
dẫn chuyên môn. Xây dựng hướng dẫn, phác đồ điều trị sử dụng tại bệnh viện (Bệnh viện Nhi 
đồng 1, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí). Xây dựng chương 
trình đào tạo phát triển nghề nghiệp tại bệnh viện và có nhiều hình thức khuyến khích đào tạo 
liên tục. Những bệnh viện triển khai tốt hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị mang lại kết 
quả thực hiện đáng khích lệ. 

Sử dụng nhóm chất lượng, các công cụ chất lượng, áp dụng mô hình quản lý chất 
lượng đồng bộ (Total Quality Managerment - TQM), chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
xây dựng hệ thống chất lượng theo ISO 9001 với các KPI (Key Performance Indicators) để 
thực hiện cải tiến chất lượng là những bước đi ban đầu nhưng đáng khích lệ của các bệnh 
viện tiên phong.  

Theo kết quả nghiên cứu trên, điều đáng ghi nhận là có 30% bệnh viện đã xây dựng 
được các phác đồ điều trị chi tiết cho các bệnh. Bệnh viện xây dựng được ít từ 1-3 phác đồ và 
có những bệnh viện xây dựng được trên 160 phác đồ. Tỷ lệ các bệnh viện có theo dõi, giám 
sát việc tuân thủ phác đồ chiếm 42%. Hình thức giám sát chủ yếu là bình bệnh án, kiểm tra 
đột xuất…, mà chưa có các hình thức giám sát mang tính hệ thống, toàn diện việc tuân thủ 
các phác đồ điều trị. 

Hạn chế, bất cập 

Tỷ lệ bệnh viện biết áp dụng chu trình PDCA trong cải tiến chất lượng còn rất hạn 
chế, thiếu tổ chức và nhân lực chuyên trách về quản lý chất lượng, mô hình quản lý chất 
lượng được quan tâm nhiều là ISO 9001, TQM, một số bệnh viện, đặc biệt là khối bệnh viện 
có vốn đầu tư nước ngoài và bệnh viện tư nhân đã bắt đầu quan tâm đến tiêu chuẩn chất 
lượng nước ngoài theo mô hình đánh giá và công nhận chất lượng. 

Qua khảo sát 45 bệnh viện khu vực phía Nam năm 2011, có 38,2% số lãnh đạo và cán 
bộ quản lý chủ chốt của bệnh viện chưa biết hoặc biết mà không áp dụng chu trình PDCA; 
Những lĩnh vực đã áp dụng phổ biến nhất là an toàn sử dụng thuốc: 37 (82,2%), kiểm soát 
nhiễm khuẩn: 40 (88,9%), an toàn phẫu thuật: 36 (80,0%), hài lòng người bệnh: 34 (75,6%), 
an toàn truyền máu: 33 (73,3%), tiêm an toàn: 29 (64,4%). Có 19 bệnh viện (42,2%) đã áp 
dụng ít nhất 1 mô hình quản lý chất lượng, 18 bệnh viện áp dụng ISO 9001; Có 5 bệnh viện 
(11,1%) đã đạt ISO 14001, 5 bệnh viện đạt ISO 15189, 3 (6,6%) đã áp dụng TQM, 4 bệnh 
viện (8,8%) đã áp dụng kiểm định và chứng nhận chất lượng bệnh viện (hospital 
accreditation). 17 bệnh viện (37,7%) có nhân viên phụ trách về quản lý chất lượng; có 12 
bệnh viện đã có đơn vị quản lý chất lượng; nhưng chỉ có 3 bệnh viện có nhân viên chuyên 
trách làm việc toàn thời gian [66]. 

Theo kết quả khảo sát [44], cho đến nay mới chỉ có 11% các bệnh viện có áp dụng các 
mô hình/phương pháp quản lý chất lượng; trong đó chủ yếu là áp dụng phương pháp chất 
lượng theo ISO 9001 và ISO 15189. Việc áp dụng các phương pháp chất lượng theo các tổ 
chức chứng nhận chất lượng có uy tín trên thế giới của các bệnh viện ở Việt Nam còn rất hạn 
chế, hiện nay mới chỉ có một vài bệnh viện đang áp dụng và được chứng nhận. Theo khảo 
sát, nhiều bệnh viện chưa hiểu đúng về phương pháp/mô hình chất lượng, như cho rằng thực 
hiện bảng kiểm tra bệnh viện là áp dụng mô hình chất lượng.  
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Tỷ lệ các bệnh viện áp dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng cũng không đáng kể, theo 
kết quả khảo sát, chỉ có 4% các bệnh viện đã áp dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ này trên thực tế còn 
thấp hơn, chỉ chiếm 1–2%, do một số bệnh viện hiểu chưa đúng về bộ tiêu chuẩn chất lượng. 
Chỉ có 1,6% các bệnh viện có xây dựng bộ chỉ số riêng về chất lượng bệnh viện.  

Xây dựng văn hóa chất lượng của bệnh viện 

Áp dụng các phương pháp và mô hình quản lý chất lượng của bệnh viện cần được tiến 
hành song song với xây dựng “văn hóa chất lượng”, nhằm bảo đảm cho việc cải thiện chất 
lượng trở thành một quá trình liên tục, bền vững, thu hút tất cả mọi thành viên của bệnh viện 
tham gia.  

Văn hoá tổ chức có thể được định nghĩa là tầm nhìn, các giá trị, các chuẩn mực, 
phong cách quản lý, mối quan hệ đồng nghiệp, kỳ vọng về ứng xử và kỳ vọng về các chuẩn 
mực của một tổ chức. Văn hóa tổ chức là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của 
từng nguồn lực riêng lẻ của tổ chức, trên cơ sở xác lập một hệ thống các giá trị được mọi 
người làm trong tổ chức chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó, thể hiện ở 
phong cách lãnh đạo của người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên. Một tổ chức 
tốt sẽ làm cho các nhân viên trong tổ chức đó tốt hơn lên, và ngược lại. Như vậy, văn hoá tổ 
chức có vai trò quan trọng trong hiệu suất hoạt động của một tổ chức, đặc biệt là trong đảm 
bảo an toàn và chất lượng KCB. 

An toàn là một trong những thuộc tính cơ bản của chất lượng KCB, nói tới văn hoá 
chất lượng là nói tới “văn hoá an toàn”. Năm nguyên tắc chính của văn hoá an toàn của một 
tổ chức KCB là [67]: 

 Thái độ làm việc dựa trên văn hoá an toàn. 

 Sự tham gia của tất cả cấp trong tổ chức. 

 Sự tham gia của tất cả cá nhân trong tổ chức. 

 An toàn phải được coi là ưu tiên số một. 

 Sự tham gia tự nguyện, với niềm tin chung về đảm bảo an toàn.  

Văn hóa không dễ dàng bị áp đặt, ra lệnh - nó hình thành và phát triển theo thời gian 
như là một sự thích ứng thành công với các điều kiện mang lại các kết quả và xác định các 
chuẩn mực và giá trị mong muốn [68]. Áp dụng các mô hình và công cụ quản lý chất lượng 
một cách kiên trì và có kết quả là cách tốt nhất để hình thành văn hóa tổ chức, văn hóa chất 
lượng.  

Kết quả, tiến bộ 

Từ lâu, ngành y tế đã có những hoạt động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của 
người thầy thuốc và các cơ sở KCB, dựa trên việc đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức. Đó là 
các cuộc vận động thực hiện 12 điều y đức;38 và thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên 
chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế”,39 v.v.  

Thông qua giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
ngành y tế cùng người bệnh, người nhà người bệnh và xã hội thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, 
ứng xử trong các cơ sở KCB; tạo nên một phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử 
trong các cơ sở KCB, đẩy lùi các tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng KCB [69].  

                                                
38

 Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996. 
39 Quy tắc ứng xử của Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 
29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 
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Khó khăn, hạn chế 

Thiếu sự thống nhất về nội hàm của khái niệm “chất lượng dịch vụ KCB”. Cho tới 
nay chưa có một định nghĩa chính thống nào ở Việt Nam về khái niệm “chất lượng dịch vụ 
KCB”. Một số khía cạnh của chất lượng KCB đã được đề cập trong một số diễn đàn, nhưng 
chưa có sự đồng thuận chung về những thuộc tính cơ bản của “dịch vụ KCB có chất lượng”, 
do đó chưa thể có sự đồng thuận chung về các mục tiêu và phương pháp đảm bảo chất lượng 
và an toàn trong bệnh viện. Khi “văn hoá chất lượng” được hiểu là các giá trị được mọi người 
làm trong tổ chức chia sẻ, chấp nhận, đề cao và ứng xử theo các giá trị đó, thì sự thiếu thống 
nhất hoặc sai lệch trong quan niệm về các giá trị chất lượng không thể giúp chúng ta xây 
dựng được văn hoá chất lượng đích thực trong bệnh viện. 

Chất lượng và an toàn trong KCB chưa thể hiện rõ trong các chương trình đào tạo cơ 
bản cũng như chuyên sâu. Đội ngũ những người làm việc trong bệnh viện, ở cương vị bác sĩ, 
điều dưỡng làm nhiệm vụ chuyên môn, cũng như trên cương vị của người làm công tác quản 
lý hầu như đều chưa được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về quản lý chất lượng dịch vụ 
KCB.  

Các tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa phát huy được vai trò trong xây dựng “văn hoá 
chất lượng”. Văn hoá chất lượng chưa thể hiện rõ trong tôn chỉ, mục đích hoạt động của các 
hội nghề nghiệp. Sự phối hợp, hợp tác giữa các tổ chức xã hội nghề nghiệp với bộ máy hành 
chính và các tổ chức chính trị xã hội khác của bệnh viện trong nâng cao chất lượng và đảm 
bảo an toàn KCB nếu có, cũng chỉ mang nặng tính hình thức.  

Văn hóa chất lượng chưa trở thành yếu tố tiên quyết trong hoạt động bệnh viện, 
thường chỉ được đề cập trên văn bản, chưa đi vào cuộc sống và hoạt động hằng ngày của 
bệnh viện. Đa số các bệnh viện mới quan tâm xây dựng phần bề nổi của văn hóa chất lượng 
(như sự khang trang sạch sẽ, tăng cường trang thiết bị KCB, nâng cao trình độ chuyên môn, 
thái độ tiếp xúc với người bệnh…). Việc xây dựng cái cốt lõi nhất của văn hóa chất lượng là 
nhận thức, niềm tin, sự đồng lòng đoàn kết, các giá trị… còn rất hạn chế. Những động cơ vì 
lợi ích trước mắt cũng phần nào làm cho một số cơ sở KCB chưa đặt mục tiêu chất lượng lên 
hàng đầu, và nhiều biểu hiện tiêu cực chậm được khắc phục. 

Nhiều cơ sở KCB đã bắt đầu nhận thức rõ hơn “Việc học tập từ sai sót cũng là một 
cách đảm bảo an toàn cho người bệnh”. Nhưng việc tiếp cận sai sót để giải quyết ở các cơ sở 
y tế còn nặng về quy trách nhiệm cá nhân, chưa nhìn nhận lỗi thuộc về hệ thống tổ chức quản 
lý [70]. 

Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa chất lượng của cán bộ quản lý còn chưa đầy đủ 
và hầu như đến nay chưa có một hội thảo nào bàn về văn hóa chất lượng.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng 

Kết quả, tiến bộ 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện mang lại hiệu quả to lớn trong 
nâng cao chất lượng, nhờ việc tăng khả năng lưu trữ, phân tích, truyền tải và phổ biến thông 
tin đa dạng trong hoạt động của bệnh viện và giảm thời gian thực hiện công việc hành chính 
của cán bộ y tế. Hầu hết các cơ sở KCB đã đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng trong 
quản lý như: quản lý nhân sự, vật tư, tài chính, quản lý công văn. Tuy nhiên ít cơ sở áp dụng 
phần mềm trong quản lý chuyên môn, lâm sàng. 

Bộ Y tế đang tiến hành sửa đổi biểu mẫu thống kê, hồ sơ bệnh án, sửa đổi bổ sung 
biểu mẫu báo cáo thống kê bệnh viện. Xây dựng hệ thống quản lý báo cáo thống kê tổng hợp 
trực tuyến nhằm thay thế phần mềm Medisoft 2003 trước đây. Cập nhật, bổ sung bảng phân 
loại bệnh tật ICD-10; Dịch và chuẩn hóa danh mục phẫu thuật, thủ thuật theo phân loại quốc 
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tế (ICD-9 CM), để chuẩn bị cho việc chuyển đổi phương thức chi trả từ hình thức “phí theo 
dịch vụ” như hiện nay sang hình thức “chi trả trọn gói” trong thời gian tới. Nhưng xác định 
mã để nhập vào hệ thống đòi hỏi khả năng chẩn đoán phân biệt rõ ràng và khả năng ghi mã 
chính xác của cán bộ mã hóa. 

Bộ Y tế đã phê duyệt dự án Xây dựng dịch vụ KCB từ xa qua mạng; Dự án Bệnh án 
điện tử trình Chính phủ phê duyệt cấp kinh phí thực hiện. Một số bệnh viện (Bạch Mai, Việt 
Đức) đã chủ động kết nối mạng Telemedicine với các bệnh viện vệ tinh để phục vụ công tác 
đào tạo, chỉ đạo tuyến và hội chẩn, tư vấn những trường hợp khó góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Một số bệnh viện (Bệnh viện Nhi 
đồng 1, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) đã triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực quản lý của bệnh viện như: Quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý 
dược, quản lý kho y dụng cụ, trả kết quả xét nghiệm qua mạng, quản lý thủ thuật, phẫu thuật, 
quản lý nhân sự (chấm công, nghỉ phép, trực qua mạng), quản lý học hỏi liên tục, viện phí 
(khép kín từ khoa đến bộ phận viện phí), quản lý tài chính, báo ăn qua mạng (từ các khoa lâm 
sàng đến khoa dinh dưỡng), thông tin (web, internet, đăng ký khám bệnh), tiếp nhận, kê đơn, 
mua thuốc qua mạng. Các bệnh viện ngày nay đã được kết nối internet. Một số thử nghiệm về 
chẩn đoán trực tuyến từ xa đã được tiến hành. Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đã có website. 
Nhiều bệnh viện đã tự lực xây dựng hoặc mua các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công 
tác của mình [16]. Tuy nhiên các phần mềm nhắc nhở cán bộ y tế khi kê đơn thuốc chống 
tương tác, nhắc quy trình chuyên môn theo dạng bảng điểm trên máy vẫn ít được thực hiện. 

Một số bệnh viện đã áp dụng thí điểm bệnh án điện tử. Bệnh viện Đại học Y Dược 
Thành Phố Hồ Chí Minh ứng dụng thẻ bệnh nhân. Bộ Y tế đang tập trung triển khai một số 
dự án ưu tiên nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Dự án Bệnh án điện tử và 
quản lý hệ thống KCB; Xây dựng chuẩn công nghệ thông tin trong ngành y tế; Nâng cao 
năng lực hệ thống thông tin y tế; Xây dựng dự án quản lý bệnh nhân sử dụng công nghệ 
Smartcard với mã bệnh nhân thống nhất. 

Hạn chế, bất cập 

Việc đầu tư cho công nghệ thông tin y tế còn manh mún, dàn trải, thiếu các dự án độc 
lập; Thiết kế tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở y tế còn thiếu hoặc chất 
lượng không cao; Nhân lực chuyên môn về công nghệ thông tin tại các cơ sở KCB thiếu, mất 
cân đối, ứng dụng công nghệ thông tin một cách tự phát, không thống nhất. Việc nghiên cứu, 
ứng dụng và đào tạo tin học y tế trong những nǎm qua vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng tǎng về công nghệ thông tin y tế ở Việt Nam [71]. 

Nhiều công ty phần mềm tham gia xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện nhưng không 
thành công vì thiếu kiến thức chuyên môn y tế. Nhiều bệnh viện đã hăng hái ứng dụng công 
nghệ thông tin nhưng thất bại do phần mềm không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Vì nếm trải 
thất bại nên các bệnh viện đã trở nên nghi ngờ về khả năng của công nghệ thông tin trong y 
tế, dần dần trở nên thụ động và từ chối ứng dụng công nghệ thông tin khi chưa thấy được kết 
quả khả quan từ... các bệnh viện khác. 

Theo kết quả khảo sát [44] tỷ lệ bệnh viện áp dụng công nghệ thông tin hiện nay 
chiếm 56%. Tuy nhiên trong số này nhiều bệnh viện chỉ áp dụng phần mềm Medisoft 2003, 
chủ yếu thiên về thống kê số liệu, nên trên thực tế các bệnh viện này vẫn chưa thực sự áp 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin y tế của bệnh viện. Do vậy, tỷ lệ các bệnh 
viện đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý sẽ thấp hơn nhiều. 
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Cải cách hành chính của bệnh viện và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh  

Kết quả, tiến bộ 

Chương trình cải cách hành chính của ngành y tế nằm trong tổng thể chương trình cải 
cách hành chính của Chính phủ theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011–2020. Mục tiêu đối với y 
tế giai đoạn 2011–2015 là nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòng 
của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế trên 60% và 80% vào 
năm 2020. 

Chương trình 527/CTr-BYT ngày 18/6/2009 đã đưa ra mục tiêu nâng cao tinh thần 
thái độ phục vụ người bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà trong tiếp đón, KCB 
và thanh toán viện phí đối với người bệnh BHYT, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo 
quyền lợi người bệnh. 

Chương trình đã được thực hiện và đã có những kết quả bước đầu với các hoạt động 
cụ thể cải cách khâu tiếp đón, KCB ở khu vực khoa khám bệnh, các khoa lâm sàng và khu xét 
nghiệm, nhiều bệnh viện đã ứng dụng công nghệ thông tin, phát số điện tử, bảng số điện tử để 
phục vụ người bệnh. Một số bệnh viện đã thực hiện hẹn khám qua điện thoại, trả kết quả qua 
thư điện tử. 

Hạn chế, bất cập 

Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến cuối ảnh hưởng đến sự hài lòng người 
bệnh. Cải cách hành chính ở các bệnh viện vẫn chưa thực sự triển khai một cách đồng bộ do 
thiếu các nhóm làm việc về chất lượng và sự quyết tâm của các bệnh viện, thiếu nguồn lực 
đầu tư. Đối với người bệnh có BHYT vẫn còn nhiều thủ tục hành chính phức tạp ở tất cả các 
khâu, như: chuyển viện, khám bệnh, chữa bệnh theo đơn vị đăng ký KCB ban đầu, thủ tục 
thanh toán đồng chi trả. Thủ tục ký, giám định và thanh lý hợp đồng KCB BHYT giữa cơ sở 
KCB và cơ quan BHYT, phân bố đầu thẻ BHYT còn là vấn đề bức xúc đối với cả 3 bên: cơ 
quan BHXH, cơ sở KCB và người bệnh. 

1.3 Xây dựng các tổ chức quản lý chất lượng dịch vụ trong bệnh viện  

Kết quả, tiến bộ 

Hiện nay có Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và Hội đồng 
Điều dưỡng là các hội đồng có liên quan trực tiếp đến chất lượng dịch vụ. Hội đồng thuốc và 
điều trị được thành lập theo Quy chế bệnh viện (1997), làm nhiệm vụ tư vấn thường xuyên 
cho giám đốc về cung ứng sử dụng thuốc an toàn hợp lý và hiệu quả; cụ thể hoá các phác đồ 
điều trị phù hợp với điều kiện bệnh viện. Hội đồng có nhiệm vụ: Xây dựng danh mục thuốc 
phù hợp với đặc thù bệnh tật và chi phí về thuốc, vật tư tiêu hao điều trị của bệnh viện; giám 
sát việc thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế sử 
dụng thuốc và quy chế công tác khoa dược; theo dõi các phản ứng có hại và rút kinh nghiệm 
các sai sót trong dùng thuốc; thông tin về thuốc, theo dõi ứng dụng thuốc mới trong bệnh 
viện; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng; trong đó dược sĩ là tư 
vấn, bác sĩ chịu trách nhiệm về chỉ định và điều dưỡng là người thực hiện y lệnh và chăm sóc 
người bệnh. 

Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện theo Thông tư số 18/2009/TT-BYT. 
Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn có nhiệm vụ xem xét, đề xuất, tư vấn cho giám đốc bệnh 
viện xây dựng, sửa đổi, bổ sung: các quy định kỹ thuật chuyên môn về kiểm soát nhiễm 
khuẩn phù hợp với quy định của Bộ Y tế; kế hoạch phát triển công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế, dịch bệnh; tư vấn sửa chữa, 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

114 

thiết kế, xây dựng mới các công trình y tế trong đơn vị phù hợp với nguyên tắc kiểm soát 
nhiễm khuẩn; tổ chức huấn luyện, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và tuyên truyền thuộc 
về kiểm soát nhiễm khuẩn trong phạm vi đơn vị quản lý.  

Hội đồng Điều dưỡng được thực hiện theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT. Nhiệm vụ 
của Hội đồng là tư vấn cho giám đốc bệnh viện về kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh 
trong bệnh viện và tư vấn cho giám đốc bệnh viện sửa đổi, bổ sung các quy định kỹ thuật về 
chăm sóc điều dưỡng phù hợp với quy định của Bộ Y tế và đặc điểm của từng chuyên khoa. 

Hầu như toàn bộ các bệnh viện ở các hạng đều đã thành lập Hội đồng Thuốc và điều 
trị cũng như Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, chiếm tới 99%. Tỷ lệ bệnh viện có Hội đồng 
người bệnh cũng rất cao, chiếm 94% [44].  

Hạn chế, bất cập 

Hầu hết các bệnh viện đã thành lập Hội đồng thuốc và điều trị, tuy nhiên, chất lượng 
hoạt động của Hội đồng phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm và thúc đẩy của giám đốc bệnh 
viện.  

Chưa có tổ chức nào trong bệnh viện chính thức đảm nhiệm các vấn đề khác không 
thuộc phạm vi hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, như các vấn đề an toàn người bệnh 
(an toàn phẫu thuật, an toàn truyền máu, an toàn môi trường, phòng ngừa rủi ro do té ngã…), 
triển khai các phương pháp chất lượng trong cải tiến chất lượng bệnh viện. Các hoạt động 
trên thường được phân công cho phòng Kế hoạch, tổng hợp của bệnh viện vốn đã quá tải 
công việc nên kém hiệu quả và không có tính hệ thống. Một số bệnh viện đã thí điểm thành 
lập Hội đồng quản lý chất lượng (Bệnh viện Nhi đồng 1), phòng quản lý chất lượng bệnh viện 
(Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Pháp-Việt), Đơn vị quản lý nguy cơ (Bệnh viện Chợ 
Rẫy) hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên số lượng còn hạn chế do chưa có hành lang pháp lý 
cho công tác này. Một số vấn đề chất lượng mang tính chất liên quan đến nhiều bộ phận, 
khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện đòi hỏi sự phối hợp nhóm làm việc để giải quyết.  

Theo kết quả khảo sát, chỉ có 12,5% bệnh viện có thành lập Hội đồng chất lượng. Tỷ 
lệ bệnh viện đã thành lập đơn vị quản lý nguy cơ chiếm 10,3%. Có 13%  bệnh viện đã thành 
lập tổ quản lý chất lượng. Tuy nhiên, chỉ có 3% các bệnh viện đã thành lập phòng quản lý 
chất lượng. Nhân lực làm việc liên quan đến công tác quản lý chất lượng của các bệnh viện 
cũng rất hạn chế. Theo kết quả của nghiên cứu trên, số lượng các cán bộ y tế làm quản lý chất 
lượng không đáng kể và hầu hết đều kiêm nhiệm cũng như chưa được đào tạo bài bản và có 
chứng chỉ về quản lý chất lượng [44]. 

Trong số các sổ sách sử dụng trong bệnh viện có sổ sai sót. Tuy nhiên, việc thu thập 
thông tin về an toàn người bệnh từ sổ sai sót rất hạn chế. Hiện chưa có hệ thống báo cáo về 
an toàn người bệnh nên chưa có nhiều nghiên cứu, phân tích để đưa ra những khuyến cáo 
nhằm cải tiến chất lượng và tăng cường công tác an toàn người bệnh. Năm 2012 có tới 45,6% 
bệnh viện có hệ thống báo cáo tự nguyện về sai sót, sự cố. Tuy nhiên một điều đáng ngạc 
nhiên là có tới 92% bệnh viện cho biết trong năm 2011 không có sai sót nào. Kết quả này 
chứng tỏ rằng hệ thống báo cáo tự nguyện về sai sót, sự cố đã được thành lập tại một số bệnh 
viện nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. [44].   

Kết quả khảo sát cũng cho thấy chỉ có 11,4% bệnh viện đã xây dựng và áp dụng 
chương trình đảm bảo an toàn người bệnh. Một số bệnh viện đã triển khai một số nội dung 
trong chương trình an toàn người bệnh, như xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch 
vụ (chiếm 16%); cải thiện chia sẻ thông tin giữa nhân viên y tế (chiếm 17%); loại trừ phẫu 
thuật sai bệnh nhân, sai vị trí (chiếm 13%). Tỷ lệ bệnh viện đã triển khai chương trình giảm 
nhiễm khuẩn bệnh viện và sử dụng thuốc an toàn hợp lý cao hơn, chiếm tỷ lệ lần lượt là 28% 
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và 32%. Ngược lại, chỉ có 10% các bệnh viện có quan tâm và triển khai chương trình phòng 
ngừa người bệnh ngã [44]. 

2. Xác định các vấn đề ưu tiên 

Dựa vào phân tích thực trạng nêu trên có thể thấy nhiều quy chế, quy định đã được 
xây dựng, nhưng chưa được thực hiện đầy đủ. Một số công cụ và tiêu chuẩn đang bắt đầu 
được áp dụng để tăng cường quản lý bệnh viện nói chung và quản lý chất lượng bệnh viện 
nói riêng, nhưng cũng chưa được áp dụng rộng rãi. Cuối cùng có thể thấy cơ cấu tổ chức 
bệnh viện vẫn chưa thực sự hỗ trợ việc tuân thủ các quy định trên, chưa tạo điều kiện để bảo 
đảm an toàn và chất lượng dịch vụ cho người bệnh. Việc xác định các vấn đề ưu tiên ở đây sẽ 
tập trung vào các vấn đề liên quan đến phạm vi thẩm quyền của bệnh viện để giải quyết. Tuy 
nhiên, trong một số trường hợp, cũng xem xét đến vấn đề liên quan đến thẩm quyền của cấp 
trên.  

Cơ chế, tổ chức và nguồn lực thực hiện quản lý chất lượng tại bệnh viện chưa hoàn 
chỉnh 

 Chưa có kế hoạch/chương trình tổng thể về cải tiến chất lượng bệnh viện để định 
hướng các cơ sở y tế thực hiện các biện pháp bảo đảm chất lượng thiết yếu và hiệu 
quả nhất. 

 Chưa có tổ chức chứng nhận chất lượng KCB. 

 Chưa có quy định rõ ràng và hỗ trợ để áp dụng phổ biến các phương pháp, mô hình và 
công cụ chất lượng trong cải tiến chất lượng bệnh viện. 

 Tổ chức hệ thống chất lượng trong bệnh viện chưa hoàn thiện. Đặc biệt hiện nay chất 
lượng dịch vụ chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tổng hợp (theo 
quy chế bệnh viện hiện nay), vì vậy chưa có bộ phận chuyên trách về chất lượng và an 
toàn người bệnh.  

 Thiếu cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng. Thiếu cán bộ chuyên trách về kiểm 
soát nhiễm khuẩn bệnh viện có đủ năng lực. Cán bộ y tế thiếu kiến thức về quản lý 
chất lượng. 

 Hầu hết các bệnh viện chưa tự xây dựng hướng dẫn điều trị, hướng dẫn quy trình 
chuyên môn, một phần do hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán điều 
trị, hướng dẫn quy trình chăm sóc do Bộ Y tế xây dựng chưa thường xuyên được cập 
nhật. 

Ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm và chưa đạt kết quả mong muốn  

 Đầu tư cho công nghệ thông tin còn manh mún, thiếu các dự án độc lập. 

 Nhân lực về công nghệ thông tin tại cơ sở KCB còn thiếu và mất cân đối. 

 Thiếu cơ chế khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin y tế. 

 Thiếu hiểu biết của bên quản lý bệnh viện về tiềm năng ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý lâm sàng, quản lý chất lượng. 

Hệ thống thông tin trong bệnh viện chưa phục vụ hiệu quả quản lý chất lượng 

 Chưa có hệ thống báo cáo sai sót, sự cố và học từ sai sót. 

 Chưa có hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp bệnh 
viện. 
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 Thiếu cơ chế giám sát kê đơn thuốc nên có hiện tượng gia tăng sử dụng thuốc, đặc 
biệt là kháng sinh và các thuốc biệt dược. 

 Chưa có bộ tiêu chuẩn chất lượng để dựa vào khi xây dựng bộ chỉ số chất lượng và đo 
lường cải tiến chất lượng. 

Các quy định, phương pháp quản lý chất lượng chưa được thực hiện đầy đủ 

 Chương trình an toàn người bệnh mới triển khai mang tính chất thí điểm. 

 Thực thi chưa đầy đủ các quy định về an toàn truyền máu. 

 Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện tại các bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn. 

 Hệ thống quản lý chất lượng labo xét nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu về bảo đảm chất 
lượng xét nghiệm hiện nay. 

 Việc triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị chưa đồng đều.  

 Phong trào tiêm an toàn toàn quốc chưa phát huy hiệu quả. 

 Viện phí chưa tính đầy đủ chi phí chăm sóc người bệnh, gồm cả chế độ dinh dưỡng, 
nên thiếu nguồn tài chính để đạt yêu cầu chăm sóc toàn diện, vẫn phải dựa chủ yếu 
vào người nhà người bệnh hoặc người chăm sóc do người bệnh tự thuê, người bệnh đa 
số vẫn phải tự lo ăn và chưa được bảo đảm dinh dưỡng trong thời gian điều trị tại 
bệnh viện. 

 Thiếu cơ chế giám sát theo dõi công tác chăm sóc người bệnh, dinh dưỡng bệnh viện. 

 Giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh chưa tạo được sự hài lòng đối với 
người bệnh. 

3. Khuyến nghị  

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị một số 
nhóm giải pháp sau (xem chi tiết ở Chương 9 của báo cáo này). 

 Hoàn thiện các cơ chế, tổ chức và nguồn lực để thực hiện quản lý chất lượng tại bệnh 
viện.  

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng KCB. 

 Tăng cường hệ thống thông tin quản lý bệnh viện.  

 Tăng cường thực hiện đầy đủ các quy định, phương pháp quản lý chất lượng. 
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Chương 6: Phát huy vai trò của cộng đồng và của người 
bệnh trong cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh  

Dựa trên hướng dẫn của WHO về xây dựng khung chiến lược đảm bảo an toàn và 
chất lượng dịch vụ y tế [27], để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp trong phát huy 
vai trò của cộng đồng và người bệnh trong cải thiện chất lượng dịch vụ y tế ở Việt Nam hiện 
nay, chương này sẽ tập trung vào một số nội dung chính sau đây: 

 Đánh giá về hành lang pháp lý phù hợp, thể hiện sự tôn trọng quyền của người bệnh 
(quyền tiếp cận thông tin, chia sẻ các quyết định chuyên môn, v.v…). 

 Đánh giá các hình thức, cơ chế cho người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế tham gia 
vào quá trình thực hiện và đánh giá các dịch vụ y tế. 

 Đánh giá các giải pháp giám sát, thu thập và đo lường các thông tin, trải nghiệm lâm 
sàng trong sử dụng dịch vụ từ phía người bệnh. 

 Đánh giá các hình thức công bố thông tin rộng rãi và minh bạch về năng lực hoạt 
động, chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế để làm căn cứ cho người bệnh lựa chọn 
nhà cung cấp dịch vụ. 

1. Khái niệm và phương pháp tiếp cận 

Theo hướng dẫn của WHO về xây dựng khung chiến lược đảm bảo an toàn và chất 
lượng dịch vụ y tế, việc lấy bệnh nhân là trung tâm với sự tham gia của cộng đồng (Hình 13) 
vừa là mục tiêu, vừa là một trong bốn phương pháp tiếp cận cơ bản nhằm cải thiện chất lượng 
dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ KCB nói riêng [27]. Trong đó việc đem lại sức khỏe tốt 
nhất cho từng bệnh nhân, cũng như cho cả cộng đồng là mục đích cuối cùng của các cơ sở 
cung cấp dịch vụ y tế. Trải nghiệm của người bệnh chính là thước đo chất lượng dịch vụ 
KCB mà họ đã nhận được.  

 

Hình 13: Lấy người bệnh làm trung tâm và vai trò của người bệnh đóng góp vào cải 
thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 

 
Cách tiếp cận cải thiện chất lượng lấy người bệnh làm trung tâm và có sự tham gia 

của cộng đồng là rất quan trọng vì người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế chính là đối tượng 

Chất lượng 
dịch vụ y tế

Người bệnh tham gia 
vào quá trình thực 

hiện và đánh giá dịch 
vụ y tế

Giám sát, thu thập 
và đo lường thông 
tin, trải nghiệm lâm 
sàng trong sử dụng 

dịch vụ từ phía 
người bệnh

Công bố thông tin về 
chất lượng dịch vụ để 
làm căn cứ cho người 
bệnh lựa chọn cơ sở y 

tế
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đích của các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. Mặt khác người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế có 
vai trò rất quan trọng đối với việc cải thiện chất lượng dịch vụ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ sự 
đánh giá của người bệnh, người sử dụng dịch vụ đối với các dịch vụ CSSK có thể được sử 
dụng như là công cụ để cải thiện chất lượng dịch vụ [72, 73]. Người sử dụng dịch vụ và cộng 
đồng có thể đóng góp trực tiếp vào cải thiện chất lượng (i) qua các hình thức điều tra, thảo 
luận nhóm, phản hồi khiếu nại hoặc trao đổi trực tiếp với cán bộ y tế về chất lượng dịch vụ 
mà họ hưởng; (ii) hợp tác với người cung ứng dịch vụ trong những tình huống cụ thể như 
trong việc ra quyết định điều trị và thực hiện các thủ thuật chuyên môn an toàn; (iii) tư vấn và 
phát triển các thông tin về người bệnh cả về lâm sàng và các chính sách liên quan; (iv) chia sẻ 
các trải nghiệm lâm sàng trong quá trình KCB với người cung ứng dịch vụ giúp hoàn thiện 
những kiến thức lâm sàng về bệnh tật và cải thiện chất lượng dịch vụ; (v) tham gia tư vấn, 
hợp tác trong xây dựng kế hoạch và cải thiện các hoạt động CSSK [74, 75].  

Chính vì vậy, để phát huy  vai trò của cộng đồng, người bệnh trong cải thiện chất 
lượng dịch vụ y tế,  cần phải thiết lập các hình thức, cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa các nhà 
cung ứng dịch vụ với người sử dụng dịch vụ, chủ động thu thập thông tin từ người bệnh để 
phát hiện những vấn đề trong quá trình cung ứng dịch vụ. Việc này sẽ giúp nhà cung cấp dịch 
vụ đưa ra các quyết định ưu tiên trong cải thiện chất lượng dịch vụ phù hợp với mong đợi của 
người bệnh, đồng thời cũng sẽ giúp chính các nhà cung ứng dịch vụ cải thiện chất lượng dịch 
vụ của mình.  

Theo WHO, để đảm bảo cung ứng dịch vụ trong đó lấy người bệnh làm trung tâm và 
phát huy được vai trò của người bệnh, của cộng đồng, giúp các nhà cung ứng dịch vụ cải 
thiện được chất lượng dịch vụ thì hệ thống cung ứng dịch vụ cần phải đạt được 4 yêu cầu sau: 

 Phải có hành lang pháp lý phù hợp, thể hiện sự tôn trọng quyền của người bệnh 
(quyền tiếp cận thông tin, cùng tham gia các quyết định chuyên môn, v.v…). 

 Có các hình thức, cơ chế cho người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế tham gia vào 
quá trình thực hiện và đánh giá các dịch vụ y tế. 

 Có các giải pháp giám sát, thu thập và đo lường các thông tin, trải nghiệm lâm sàng 
trong sử dụng dịch vụ từ phía người bệnh. 

 Công bố thông tin rộng rãi và minh bạch về năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ 
của các cơ sở y tế để làm căn cứ cho người bệnh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ. 

2. Đánh giá thực trạng  

2.1. Hành lang pháp lý và các chính sách, quy định về quyền và trách nhiệm 
của người bệnh liên quan tới cải thiện chất lượng dịch vụ y tế  

Người bệnh tham gia vào quá trình thực hiện và đánh giá dịch vụ y tế 

Có một số văn bản quy định vai trò và phương thức cho người bệnh và cộng đồng 
tham gia vào cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Từ năm 1997, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế 
bệnh viện trong đó đề cập đến vai trò của người bệnh trong cải thiện các hoạt động bệnh viện. 
Quy chế đã quy định về thành lập Hội đồng người bệnh.40 Hội đồng người bệnh là hình thức 
tổ chức đại diện cho người bệnh phản ánh, góp ý kiến về tổ chức, tình hình KCB và phục vụ 
chăm sóc của bệnh viện. Đến năm 2004, Bộ Y tế đã có công văn số 4969/YT-ĐTr ngày 
8/7/2004 chỉ đạo thiết lập đường dây nóng trong bệnh viện41 giúp lãnh đạo các bệnh viện 

                                                
40

 Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYTcủa Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện. 
41

 Công văn số 4969/YT-ĐTr ngày 8-7-2004 của Bộ Y tế về việc thiết lập đường dây điện thoại nóng tại bệnh 
viện 
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công lập nắm bắt được các ý kiến phản hồi của người sử dụng dịch vụ, trong đó có việc cải 
thiện chất lượng dịch vụ. Ngoài ra có Quy chế giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế,42 quy 
định việc thăm dò sự hài lòng của người bệnh trong kiểm tra bệnh viện hằng năm. 

Để tăng hiệu quả của các cơ chế trên, nhà nước đã quy định rõ hành vi bác sĩ bắt buộc 
phải làm và hành vi bị cấm. Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT, ngày 27/9/2001 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở y tế. Trong chế độ đó có những 
điều quy định các bác sĩ thăm khám người bệnh phải thăm khám toàn diện, lắng nghe lời kể 
của người bệnh và ân cần giải thích cho người bệnh hiểu rõ phương pháp điều trị cho họ. Phải 
kịp thời thông báo và trao đổi với người bệnh và người nhà người bệnh đầy đủ các thông tin 
có liên quan để người bệnh và thầy thuốc cùng có những hướng xử trí, điều trị và chăm sóc 
người bệnh kịp thời.  

Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên 
chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế giải thích cụ thể hành vi chờ đợi của cán bộ, viên chức y 
tế khi ứng xử với người bệnh. Cụ thể, cán bộ y tế phải (i) thực hiện nghiêm túc quy định về 
chế độ giao tiếp trong các cơ sở KCB (được ban hành kèm theo Quyết định số 
4031/2001/QĐ-BYT ngày 27/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế); (ii) Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm 
túc Quy chế chuyên môn trong KCB; (iii) có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong 
sáng của người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa; (iv) Tìm hiểu, nắm bắt diễn biến tâm lý người 
bệnh và gia đình người bệnh trong quá trình KCB; Thương yêu người bệnh, coi người bệnh 
như người nhà của mình; (v) Lịch sự, hòa nhã, động viên, an ủi, tôn trọng người bệnh và gia 
đình người bệnh; (vi) Nghiêm túc thực hiện lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu”; 
thực hiện khẩu hiệu “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, 
người bệnh về, dặn dò chu đáo”; (vii) Thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng 
giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh.  

Đồng thời văn bản này quy định những việc cán bộ, viên chức y tế không được làm, 
bao gồm: (i) có hành vi tiêu cực, lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình phục vụ, 
chăm sóc người bệnh, như: biểu hiện ban ơn, có thái độ, cử chỉ gợi ý nhận tiền, quà biếu của 
người bệnh và gia đình người bệnh; (ii) cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây 
khó khăn đối với người bệnh, gia đình người bệnh; (iii) làm trái quy chế chuyên môn trong 
thi hành nhiệm vụ.  

Năm 2009, quyền và nghĩa vụ của người bệnh đã được quy định trong Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ 1/1/2011). Trong Luật quy định quyền được khám bệnh, 
chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế. Người bệnh được tư vấn, giải thích về 
tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và dịch vụ KCB phù hợp với bệnh. Người bệnh 
được tôn trọng bí mật riêng tư, được tôn trọng danh dự, tôn trọng về tuổi tác, giới tính, dân 
tộc, tín ngưỡng. Người bệnh không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, không bị phân biệt giàu nghèo, 
địa vị xã hội và quyền được lựa chọn trong KCB. Cuối cùng, người bệnh có quyền được cung 
cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí KCB và quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi 
cơ sở KCB.43 

Để hỗ trợ thực thi các quyết định trên, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực KCB (96/2011/NĐ-CP) cũng làm rõ thêm các hành vi bị cấm và mức phạt tương 
ứng với mức vi phạm. Trong văn bản này nêu rõ các vi phạm như không điều trị kịp thời khi 
người bệnh có nhu cầu điều trị và không hội chẩn hoặc chuyển tuyến khi bệnh vượt quá khả 
năng chuyên môn của bệnh viện. Đồng tời có các quy định cấm hành vi chỉ định vượt nhu 
cầu của người bệnh vì mục đích vụ lợi, nhận hối lộ, vi phạm quy định chuyên môn, không lập 

                                                
42

 Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT. 
43

 Chương II, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2009). 
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hoặc lập nhưng không ghi đầy đủ hồ sơ, bệnh án, thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa 
mà không được sự đồng ý của người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh, không phát 
hiện kịp thời các tai biến sau khi sử dụng thuốc và khẩn cấp báo cho người hành nghề trực 
tiếp điều trị; Kê đơn thuốc không đúng bệnh; Không theo dõi tác dụng và xử lý kịp thời các 
tai biến do dùng thuốc ở người bệnh do mình trực tiếp điều trị và chỉ định dùng thuốc; hành 
vi kê đơn thuốc biệt dược đắt tiền không cần thiết nhằm thu hoa hồng từ các cơ sở kinh doanh 
thuốc. 

Theo kết quả khảo sát, đa số các bệnh viện có tiến hành khảo sát sự hài lòng người 
bệnh định kỳ từ 1–2 lần/năm. Tỷ lệ này chiếm khoảng 85% các bệnh viện được khảo sát. Tuy 
nhiên việc khảo sát này chủ yếu vẫn mang tính hình thức và chưa bảo đảm tính khách quan 
cũng như không so sánh được các bệnh viện với nhau. 

Giám sát, thu thập và đo lường thông tin, trải nghiệm lâm sàng từ phía người bệnh 

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, ghi hồ sơ bệnh án, nhiều thông tin được thu thập, 
có tiềm năng áp dụng cho việc cải thiện chất lượng, đặc biệt nếu thông tin này được tin học 
hóa. 

Về lĩnh vực an toàn trong sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế, Cục Quản lý Dược đã ban 
hành Quy trình thu thập, tiếp nhận và xử lý báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) trong 
các bệnh viện ở cả công lập và ngoài công lập.44 Phân tích thông tin này có thể giúp trong 
xác định thuốc chất lượng kém gây tác động không mong muốn, hoặc xác định cơ sở hoặc 
thầy thuốc nào không hướng dẫn thuốc cho người bệnh dẫn đến tai biến.  

Ngoài ra hệ thống thông tin quản lý y tế từ lâu đã yêu cầu báo cáo các tai biến và tử 
vong trong bệnh viện, các ca lây nhiễm. Những thông tin này bắt buộc phải thu thập và báo 
cáo thường xuyên. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về phân tích số liệu này nhằm cải thiện chất 
lượng, các thông tin được ghi chưa đầy đủ về số ca cũng như về các chi tiết liên quan có thể 
sử dụng để tìm ra nguyên nhân.  

Các hình thức sinh hoạt Hội đồng người bệnh, hộp thư góp ý, đường dây nóng hay 
khiếu nại trực tiếp tại các phòng tiếp dân, đều có thể cung cấp các thông tin phản hồi từ người 
bệnh về các trải nghiệm lâm sàng của họ. Tuy nhiên lại không có công cụ, cơ chế sàng lọc và 
thu thập, xử lý thông tin về vấn đề này. Hiện nay chưa thiết lập được bộ chỉ số, công cụ thu 
thập các thông tin đó, cũng như chưa có các quy định về giám sát thu thập, xử lý và sử dụng 
thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ của cơ sở KCB. 

Công bố thông tin về chất lượng dịch vụ làm căn cứ cho người bệnh lựa chọn cơ sở y tế 

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế cần hoàn thiện và chuẩn hóa các 
tiêu chí, quy trình đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ y tế ở bệnh viện 
các tuyến; xây dựng cơ chế tổ chức đánh giá và công bố kết quả đánh giá để các bệnh viện 
tiếp nhận được các thông tin phản hồi khách quan, khoa học, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp 
phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế.45 

Tuy nhiên, hiện nay thông tin về chất lượng dịch vụ chưa được công bố rộng rãi. Hiện 
nay có thu thập thông tin về tử vong và tai biến, nhưng chỉ được sử dụng trong quản lý của 
các cơ quan Sở Y tế và Bộ Y tế. Người bệnh không tiếp cận được với thông tin về chất lượng 
của dịch vụ để hỗ trợ lựa chọn nơi KCB. 

                                                
44 Thông tư số 08/BYT-TT ban hành ngày 4/7/1997 về hướng dẫn tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hội đồng 
thuốc và điều trị bệnh viện đã quy định nhiệm vụ phải tổ chức đơn vị thông tin thuốc và tổ chức theo dõi các 
phản ứng có hại của thuốc (ADR) 
45

 Thông báo của Văn phòng Chính phủ số 39/TB-VPCP, ngày 3/3/2011, Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ 
tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc về kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ Y tế. 
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Các phương tiện thông tin đại chúng cũng cung cấp thông tin liên quan đến chất 
lượng dịch vụ của các cơ sở KCB. Tuy nhiên, đây là một kênh thông tin thường không dựa 
trên sự đánh giá và công nhận của các tổ chức có thẩm quyền, nên có thể gây sai lệch thông 
tin về các cơ sở y tế cũng như sai lệch trong hành vi lựa chọn dịch vụ của người bệnh. 

2.2. Các hình thức, cơ chế tạo điều kiện cho người bệnh, người sử dụng dịch 
vụ y tế tham gia đánh giá phản hồi về các dịch vụ y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Hiện nay, các quy định về thông tin phản hồi giữa người bệnh và nhà cung cấp dịch 
vụ mới chỉ được thực hiện trong các bệnh viện theo quy định của Quy chế bệnh viện chứ 
chưa được thực hiện ở các cơ sở y tế khác như trung tâm y tế dự phòng, các trạm y tế xã, 
phòng khám tư nhân và các cơ sở hành nghề y khác. Tại các bệnh viện, theo Quy chế bệnh 
viện, người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế có thể đóng góp ý kiến về các dịch vụ KCB và 
chăm sóc phục vụ người bệnh tại bệnh viện thông qua Hội đồng người bệnh. Chủ tịch Hội 
đồng người bệnh có trách nhiệm thu thập ý kiến của các uỷ viên hội đồng người bệnh của các 
khoa về các vấn đề liên quan đến KCB và phục vụ của bệnh viện để phản ảnh cho đại diện 
của bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện sẽ giải trình các thắc mắc cũng như sử dụng các thông tin 
thu được để chỉ đạo điều chỉnh các hoạt động của bệnh viện. 

Một hình thức khác là người bệnh hoặc người sử dụng dịch vụ có thể trực tiếp phản 
hồi ý kiến cho đại diện lãnh đạo bệnh viện thông qua đường dây nóng mà các bệnh viện đã 
công bố để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động cung cấp dịch vụ của bệnh 
viện. Mỗi bệnh viện sẽ phải thiết lập một số điện thoại nóng, có người trực 24/24 giờ để tiếp 
nhận ý kiến phản hồi từ người bệnh. 

Trong các bệnh viện, hình thức hộp thư góp ý cũng được áp dụng ở hầu hết các bệnh 
viện công lập trong đó có quy định nơi đặt hộp thư góp ý, số lần mở trong tuần và phòng kế 
hoạch tổng hợp là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến phản hồi. 

Trong quy định kiểm tra bệnh viện, hằng năm các bệnh viện đều phải thực hiện điều 
tra đánh giá về mức độ hài lòng của người bệnh đối với thái độ phục vụ, thời gian chờ đợi, 
thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng thuốc. 

Khó khăn, hạn chế 

Mặc dù đã có nhiều quy định khá cụ thể về đề cao vai trò của người sử dụng dịch vụ, 
nhưng lại thiếu các quy định và cơ chế giám sát có hiệu quả việc thực hiện các quy định đó ở 
các bệnh viện. Hiện nay các bệnh viện có triển khai hoạt động của Hội đồng người bệnh, vận 
hành hòm thư góp ý và đường dây nóng ở các mức độ khác nhau, nhưng thiếu các quy định 
hướng dẫn và công cụ giám sát các hoạt động này; việc theo dõi, tổng hợp các thông tin phản 
hồi và sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ chưa được đánh giá.  

Cho đến nay Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá về việc thực hiện các hoạt 
động liên quan đến vai trò của người bệnh trong cải thiện chất lượng dịch vụ ở các cơ sở y tế. 
Một nghiên cứu đánh giá hệ thống y tế tại 6 tỉnh vào năm 2009 [76] cho thấy hiện nay vai trò, 
tiếng nói của cộng đồng, của người bệnh trong việc tham gia xây dựng kế hoạch y tế ở địa 
phương cũng như trong cải thiện chất lượng bệnh viện vẫn đang rất hạn chế và cần được cải 
thiện. Ngoài ra, một số nghiên cứu đánh giá riêng lẻ về sự hài lòng của người bệnh sử dụng 
mô hình SERVQUAL tại một số bệnh viện cho thấy các thông tin cũng chỉ giúp ích cho các 
bệnh viện cải thiện công tác quản lý là chính, ít có cơ sở để trực tiếp cải thiện chất lượng dịch 
vụ lâm sàng [77-79]. Một báo cáo tổng quan tài liệu về tác dụng của việc đánh giá sự hài lòng 
và khiếu nại của người bệnh cũng cho thấy các khiếu nại từ người bệnh về các dịch vụ hoặc 
quy trình chuyên môn cụ thể thì có giá trị trong cải thiện chất lượng dịch vụ, trong khi các 
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bằng chứng về giá trị của việc đánh giá sự hài lòng của người bệnh đối với cải thiện chất 
lượng dịch vụ vẫn còn chưa được xác định rõ [80]. 

2.3 Giám sát, thu thập và đo lường các thông tin, trải nghiệm về dịch vụ từ 
phía người bệnh 

Hiện nay hệ thống thông tin quản lý y tế ở các bệnh viện tập trung vào quản lý tài 
chính và nhân sự. Tuy nhiên, nhằm cải thiện chất lượng cần có hệ thống thông tin cấp người 
bệnh bao gồm cả thông tin về tình trạng lâm sàng, kết quả cận lâm sàng và các can thiệp y tế 
và kết quả của sự can thiệp đó. Dù các bệnh viện cần thống kê và báo cáo các trường hợp tử 
vong và tai biến diễn ra tại bệnh viện, nhưng thông tin đó vẫn chưa được báo cáo đầy đủ và 
chưa được áp dụng trong việc cải thiện chất lượng.  

Các bệnh viện hiện nay đã thực hiện quy trình thu thập, tiếp nhận và xử lý báo cáo 
phản ứng có hại của thuốc (ADR) trong đó có quy trình thu thập thông tin từ người bệnh về 
quá trình dùng thuốc và các phản ứng phụ của thuốc. Tuy nhiên cho đến nay chưa có một báo 
cáo nghiên cứu nào đánh giá về việc thực hiện các quy định này trong các bệnh viện. Mức độ 
tuân thủ báo cáo ADR ở Việt Nam rất thấp so với nước khác. Ví dụ, năm 2011 ở Việt Nam 
chỉ có 2.3 ca ADR trên 10 000 lượt nội trú so với ở Mỹ năm 1998 là 670 ca ADR trên 10 000 
lượt nội trú [81]. Ngoài thống kê về phản ứng có hại của thuốc hiện nay cũng có các quy định 
về báo cáo tử vong tại bệnh viện, tai biến truyền máu, tai biến phẫu thuật, tai biến thủ thuật 
và tai biến khác. Tuy nhiên, thông tin chưa đầy đủ và ít được hệ thống y tế sử dụng để rút 
kinh nghiệm và cải thiện an toàn chất lượng dịch vụ cho người bệnh. 

Đối với các dịch vụ lâm sàng hiện nay chưa có một quy định hay mô hình cụ thể để 
giúp các cơ sở y tế thường xuyên theo dõi và đo lường các thông tin từ người bệnh về các 
dịch vụ lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh viện. 

2.4 Công bố rộng rãi và minh bạch về chất lượng dịch vụ làm căn cứ để người 
bệnh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ 

Việc phổ biến các thông tin minh bạch về chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế để 
người dân biết và lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp luôn luôn được quan tâm ở các 
nước phát triển. Tại Việt Nam trong hệ thống pháp luật cũng như trong quá trình thực hiện 
các giải pháp quản lý chất lượng chưa có hệ thống đánh giá và công bố chất lượng của cơ sở 
y tế. Trong khi đó báo chí (gồm cả đài phát thanh, truyền hình) có thể quảng cáo cho các cơ 
sở KCB mà không cần có chứng nhận chất lượng của một tổ chức có thẩm quyền, đôi khi gây 
hiểu nhầm cho người dân. Báo chí cũng hay phản ánh một cách không đầy đủ về những ca tử 
vong hoặc tai biến của một số cơ sở KCB, gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tới ủy tín của 
bệnh viện. Việc này không phù hợp mong muốn xây dựng hệ thống báo cáo sai sót, sự cố tự 
nguyện, nhằm tìm hiểu nguyên nhân mang tính hệ thống để đưa ra các giải pháp phòng ngừa. 
Xây dựng hệ thống công bố thông tin đầy đủ hơn và khách quan về chất lượng của cơ sở 
KCB làm căn cứ để người dân lựa chọn cơ sở cung ứng dịch vụ là rất cần thiết, song cũng là 
một việc hoàn toàn không dễ dàng.  
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3. Xác định các vấn đề ưu tiên 

Quyền của người bệnh được thông tin đầy đủ về bệnh tật, về an toàn, về phương pháp 
điều trị chưa được thực hiện tốt. 

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã ban hành nhưng hiện nay vẫn thiếu các văn bản dưới 
Luật quy định về mối quan hệ, quyền và nghĩa vụ của người hành nghề, cơ sở cung 
ứng dịch vụ với người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế trong đó tập trung vào việc 
đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho người bệnh, đặc biệt là quy định về cơ chế 
và quy trình trao đổi thông tin giữa thầy thuốc và người bệnh để cùng đưa ra các 
quyết định chuyên môn. 

 Thiếu các quy định, giải pháp cụ thể giúp người bệnh nhận biết được các nguy cơ có 
hại trong cung ứng dịch vụ liên quan đến chất lượng, an toàn và cơ chế để họ có thể 
tham gia trực tiếp cùng các nhân viên y tế phòng tránh nguy cơ, cùng hợp tác giải 
quyết các tình huống bất thường. 

 Không có các mô hình, giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết của người dân và cung cấp 
thông tin và kỹ năng cần thiết để họ có thể phát hiện các nguy cơ để cùng phối hợp 
với các nhân viên y tế trong đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế và sự an toàn trong điều 
trị. 

Các cơ chế thu thập thông tin phản hồi của người bệnh hoạt động chưa hiệu quả 

 Việc thực hiện các quy định về theo dõi, thu thập các thông tin phản hồi của người 
bệnh đối với các cơ sở y tế mới chỉ được áp dụng trong các bệnh viện qua Quy chế 
bệnh viện mà chưa có các quy định thực hiện trong các cơ sở KCB khác như các 
phòng khám đa khoa, trạm y tế xã và các cơ sở hành nghề y tư nhân.  

 Hiện nay cũng thiếu cơ chế để thông tin hướng dẫn cho người dân biết là họ có thể 
phản hồi ý kiến, khiếu nại trực tiếp về chất lượng dịch vụ của cơ sở y tế cho các cơ 
quan, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát chất lượng khác (cơ quan quản lý cấp 
phép, thanh tra, đơn vị cấp phép thẩm định, v.v…). Cơ chế bảo vệ quyền lợi người 
bệnh là người tiêu dùng chưa được phát triển đầy đủ. 

 Luật Khám bệnh, chữa bệnh chưa đề cập đến quyền của người bệnh được tham gia 
vào quá trình đánh giá chất lượng dịch vụ KCB cũng như các dịch vụ y tế khác.  

Thông tin phản hồi từ người bệnh và thông tin thống kê về trải nghiệm sử dụng dịch vụ 
và kết quả điều trị của người bệnh chưa được phân tích có hệ thống 

 Các quy định hiện hành, như Quy chế bệnh viện, vẫn chỉ dừng lại ở việc thu thập và 
giải quyết các thông tin, thắc mắc phản hồi từ người bệnh mà không có quy định cụ 
thể về cách sàng lọc thông tin liên quan đến trải nghiệm lâm sàng cơ chế tổng hợp, xử 
lý và sử dụng các thông tin đó vào quy trình cải thiện chất lượng dịch vụ.  

 Các quy định hiện hành chưa có quy định cụ thể về thu thập và quy trình xử lý thông 
tin liên quan đến cải thiện chất lượng dịch vụ từ người bệnh như các chỉ số, thông tin 
và công cụ nào được dùng để đo lường chất lượng dịch vụ được phản hồi từ phía 
người bệnh.  
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Thông tin về chất lượng chưa được công bố một cách rộng rãi để người bệnh có thể làm 
căn cứ lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ  

 Thiếu quy định về công bố thông tin về chất lượng cơ sở KCB trong Luật KBCB. 
Chưa quy định trách nhiệm của cơ sở KCB phải công bố thông tin hoặc công bố chất 
lượng dịch vụ. Hiện nay vẫn không có các quy định, hướng dẫn về nội dung liên quan 
đến chất lượng dịch vụ cần được công bố thông tin công khai như thông tin về sự tuân 
thủ các quy định về quản lý, cải thiện chất lượng của các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế 
cho người dân (tuân thủ về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các 
điều kiện hành nghề khác, các nguy cơ, mức độ an toàn).  

4. Khuyến nghị 

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị một số 
nhóm giải pháp sau (xem chi tiết ở Chương 9 của báo cáo này). 

 Rà soát bổ sung vào Quy chế bệnh viện và kiến nghị bổ sung Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh các quy định về thực hiện quyền của người bệnh và phát huy vai trò của người 
bệnh trong cải thiện chất lượng dịch vụ. 

 Nâng cao hiểu biết và kỹ năng của người bệnh. 

 Xây dựng hệ thống kiểm định và công nhận chất lượng bệnh viện cùng cơ chế công 
khai công bố thông tin về chất lượng bệnh viện.   
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Chương 7: Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ 
khám, chữa bệnh 

Chương này thảo luận về phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ KCB, tập trung 
vào các hình thức khuyến khích được lồng ghép trong các phương thức chi trả và ảnh hưởng 
của các hình thức này tới kết quả hoạt động và chất lượng dịch vụ của các cơ sở KCB.  

Nội dung chính của chương bao gồm đánh giá thực trạng áp dụng các hình thức chi 
trả khuyến khích cho chất lượng dịch vụ KCB ở Việt Nam, trên cơ sở đó xác định các vấn đề 
ưu tiên và khuyến nghị các giải pháp để thúc đẩy triển khai các nội dung và hình thức khuyến 
khích kết quả hoạt động và chất lượng dịch vụ KCB. Một số quan niệm về phương thức chi 
trả và chất lượng dịch vụ cũng được giới thiệu.  

1. Một số quan niệm về phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ 

1.1 Vai trò của phương thức chi trả đối với việc cải thiện chất lượng dịch vụ 

Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế được coi là biện pháp tích cực để nâng cao hiệu suất 
sử dụng nguồn lực tài chính và đem lại chi phí – hiệu quả cao [27]. Mặt khác, các công cụ tài 
chính, đặc biệt là phương thức chi trả cho bên cung ứng dịch vụ, có vai trò đặc biệt quan 
trọng khuyến khích, thúc đẩy cải thiện chất lượng dịch vụ KCB. 

Phương thức chi trả dịch vụ không đơn thuần là cách hoàn trả chi phí cho người cung 
ứng dịch vụ, mà còn được coi là một trong 5 nút điều khiển của hệ thống y tế [82], bởi vì nó 
tác động trực tiếp đến hành vi cung ứng và sử dụng dịch vụ cũng như chi phí dịch vụ, có ảnh 
hưởng đến tính công bằng, hiệu quả và chất lượng của hệ thống y tế. Phương thức chi trả 
trong chương này được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cơ chế cấp tài chính cho cơ sở KCB, 
chi trả cho dịch vụ, trả thù lao, phụ cấp cho nhân viên y tế…  

Nhìn chung, chi trả trên cơ sở kết quả đang ngày càng trở nên một xu hướng và được 
áp dụng rộng rãi hơn, theo đó, người hành nghề và cơ sở cung ứng dịch vụ được chi trả theo 
kết quả và chất lượng dịch vụ và đây là điểm thay đổi quan trọng so với phương thức chi trả 
thông thường. Các cơ quan quản lý y tế, bên chi trả - quỹ BHYT, bên sử dụng dịch vụ và nhất 
là các nhà hoạch định chính sách y tế ngày càng có những quan tâm lớn hơn về chất lượng 
dịch vụ KCB. Điều này đặt ra yêu cầu quan trọng cho những chính sách, những cơ chế 
khuyến khích, quản lý và giám sát chất lượng để chất lượng dịch vụ KCB không ngừng cải 
thiện. 

Trong điều kiện thực tế hệ thống KCB nước ta, các câu hỏi chính đang được đặt ra là 
(i) khung chính sách chi trả dịch vụ và các phương thức chi trả đang áp dụng tại Việt Nam có 
tác động thế nào đến chất lượng dịch vụ KCB, những tác động tích cực nào cần được phát 
huy và những tác động bất lợi nào cần được giải quyết; (ii) cần làm gì để phát triển và áp 
dụng những phương thức chi trả tiến bộ, góp phần thúc đẩy chất lượng và hiệu quả dịch vụ y 
tế ở những khía cạnh cơ bản, như tinh giản thủ tục, giảm chi phí, đề cao các giá trị tinh thần 
và hiệu suất, tăng sự hài lòng của người bệnh; khuyến khích liên tục nâng cao trình độ 
chuyên môn lâm sàng và năng lực quản lý chất lượng dịch vụ KCB…  
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1.2 Một số hình thức khuyến khích thường được áp dụng thúc đẩy chất lượng 
dịch vụ 

Có nhiều hình thức khuyến khích khác nhau nhằm các mục tiêu cụ thể về chất lượng 
dịch vụ KCB. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không có hình thức khuyến khích nào là hoàn 
hảo hay là đủ mà việc giải quyết vấn đề còn phụ thuộc vào thực tế cụ thể của mỗi hệ thống 
[83]. 

Các hình thức khuyến khích cho chất lượng dịch vụ thường được phân chia theo các 
tiêu chí khác nhau: khuyến khích tài chính, khuyến khích phi tài chính; khuyến khích trực 
tiếp và khuyến khích gián tiếp.46 Dưới đây giới thiệu tóm tắt một số hình thức khuyến khích 
cơ bản cho chất lượng đang được áp dụng ở các hệ thống y tế khác nhau (Bảng 7).  

Bảng 7: Một số hình thức khuyến khích đang được áp dụng  

Khuyến khích tài chính Khuyến khích phi tài chính 

Trực tiếp  

Phần thưởng định kỳ hoặc không ấn định thời 
gian  

Công bố rộng rãi thông tin về chất lượng dịch 
vụ tại cơ sở y tế nhằm động viên nhân viên 
phấn đấu cạnh tranh với cơ sở khác 

Giữ lại một phần hoàn trả đến khi bên cung ứng 
dịch vụ đáp ứng đủ các tiêu chí chất lượng  

Thưởng kết quả hoạt động tốt với việc tăng 
mức tự chủ 

Chi trả theo biểu phí xác lập theo kết quả hoạt 
động 

Thay đổi người quản lý nếu kết quả hoạt động 
không đạt yêu cầu 

Chi trả theo hoạt động  

Hợp đồng chia sẻ khoản tiết kiệm từ hoạt động 
giữa bên chi trả và bên được hoàn trả 

 

Gắn phần gia tăng hằng năm với kết quả hoạt 
động 

 

Gói kinh phí tài trợ cho các đề án nâng cao chất 
lượng  

 

Chi trả cho các chương trình CSSK  

Gián tiếp  

Áp dụng đồng chi trả với người sử dụng dịch vụ 
theo các mức khác nhau 

Công bố rộng rãi thông tin về chất lượng dịch 
vụ tại cơ sở y tế nhằm ảnh hưởng lựa chọn cơ 
sở y tế theo chất lượng 

Nguồn: Thomas Custers, et al. (2008) [83] 

Các hình thức khuyến khích bằng tài chính 

Phần thưởng riêng cho chất lượng thường được cơ quan chi trả định kỳ công bố 
(thường theo năm). Thông thường, phần thưởng bằng tiền này có thể được thỏa thuận ở mức 
bằng 5% đến 10% tổng số kinh phí quyết toán cho bên cung ứng dịch vụ. Mức thưởng theo 
lũy tiến có tác dụng khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ theo một quá trình liên tục cải 
thiện chất lượng. Thưởng cho chất lượng là hình thức thường được áp dụng tại Mỹ và một số 
nước phát triển [84]. Hình thức khuyến khích này, với phần chi trả tăng thêm độc lập với 
phần thu trực tiếp từ dịch vụ, cũng đang được nghiên cứu và sẽ được áp dụng thí điểm từ năm 
2013 trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ với nguồn vốn vay từ Ngân 
hàng Thế giới. 
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 Khuyến khích trực tiếp nhằm điều chỉnh trực tiếp hành vi của bên cung ứng dịch vụ trong khi khuyến khích 
gián tiếp nhằm điều chỉnh hành vi bên cung ứng dịch vụ thông qua những thay đổi hành vi lựa chọn cơ sở dịch 
vụ của bên sử dụng dịch vụ. 
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Hoàn trả sau khi bên cung ứng dịch vụ đáp ứng đủ các tiêu chí chất lượng thay vì 
phần thưởng công bố trước [85], bên chi trả giữ lại một phần (ít nhất là 5% hoặc 10%) tổng 
kinh phí hoàn trả cho các đơn vị cung ứng dịch vụ và chỉ hoàn trả phần này sau khi kết quả 
đánh giá cuối kỳ cho thấy đơn vị cung ứng dịch vụ đã đáp ứng được các yêu cầu về chất 
lượng. Trên thực tế, cách thức giữ lại một phần trong tổng ngân sách chi trả theo thỏa thuận 
đã được áp dụng với các cơ sở KCB theo hợp đồng BHYT. Cơ quan quản lý quỹ BHYT 
thường giữ lại một tỷ lệ nhất định (20%)47ngân sách khoán cho tới cuối quý hoặc cuối năm 
nhằm phòng ngừa tình trạng vượt chi và đồng thời là sự ràng buộc tuân thủ hợp đồng với các 
điều khoản hợp đồng.Tuy nhiên mục tiêu quan tâm chủ yếu vẫn để quản lý thu-chi quỹ (chưa 
có quy định cụ thể về quản lý chất lượng).  

Chi trả theo biểu phí xác lập theo kết quả hoạt động thực hiện việc chi trả cho bên 
cung ứng theo biểu phí được thiết lập trước, theo kết quả hoạt động so với mức trung bình 
chuẩn quốc gia, chia theo các mức độ khác nhau. Thông thường các đơn vị đạt mức kết quả 
và chất lượng cao nhất được trả mức phí cao hơn (ví dụ bằng 115%) mức trung bình, các cơ 
sở đạt mức kết quả trung bình được trả mức phí 100% và nhóm các đơn vị không đạt chuẩn 
được hoàn trả mức thấp hơn (85%). Sự khác biệt trước tiên giữa hình thức phí dựa trên hiệu 
suất so với tiền thưởng là thanh toán được thực hiện thường xuyên, chứ không phải là sau 
một thời gian hoặc định kỳ (The primary difference between performance-based fee 
schedules and bonuses is that the payment is ongoing rather than one-time or periodic) [86]. 

Gói tài trợ cho các đề án nâng cao chất lượng trả cho các đề án được lựa chọn từ các 
cơ sở với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ. Đề án có thể bao gồm những sáng kiến cải 
tiến và/ hoặc việc áp dụng những mô hình cải thiện, đảm báo chất lượng (QI).  

Chi trả cho các chương trình chăm sóc sức khỏe (care planning), nhất là các chương 
trình CSSK ưu tiên, ví dụ các chương trình quản lý và chăm sóc bệnh mạn tính (đái đường, 
tim mạch, hen ...) tại cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một hình thức khuyến khích 
mang tính chi phí hiệu quả cao. Tuy nhiên việc triển khai trên thực tế cũng gặp phải những 
khó khăn liên quan tới các quá trình sàng lọc, xác định, quản lý và cung ứng dịch vụ chăm 
sóc bệnh mạn tính theo các chương trình. Để thực hiện tốt quá trình này, các chương trình 
nên có cả những khuyến khích phù hợp cho người mắc bệnh mạn tính để họ tích cực tham gia 
các đợt khám sàng lọc và khám định kỳ theo kế hoạch. 

Áp dụng đồng chi trả theo các mức khuyến khích sử dụng dịch vụ tại cơ sở đạt yêu 
cầu chất lượng (Variable Cost Sharing for Patients). Hình thức này áp dụng các mức đồng 
chi trả khác nhau để hướng người sử dụng dịch vụ đến các cơ cở được đánh giá tốt hơn theo 
mức độ đạt các tiêu chí chất lượng. Theo đó, nếu người bệnh sử dụng dịch vụ tại nhóm cơ sở 
được đánh giá cao nhất về chất lượng sẽ có mức đồng chi trả thấp nhất và ngược lại sẽ phải 
chịu mức đồng chi trả cao nhất.  

Các hình thức khuyến khích phi tài chính 

Phân hạng cơ sở dịch vụ để lựa chọn cơ sở thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ - 
Performance Profiling. Hình thức này lựa chọn cơ sở cung ứng dịch vụ trên cơ sở báo cáo 
phân hạng. Hình thức này đòi hỏi mức độ đầy đủ thông tin chi tiết về cơ sở dịch vụ, thông tin 
về chi phí, về chất lượng và kết quả chuyên môn lâm sàng, mức độ an toàn, mức độ hài lòng 
của người sử dụng dịch vụ.  

Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao kết quả hoạt động và chất lượng dịch vụ (Technical 
Assistance for Quality Improvement), giúp cho các bệnh viện hoặc cơ sở cung ứng dịch vụ 

                                                
47

 Điều 32-Chương VI Luật Bảo hiểm Y tế: Tổ chức bảo hiểm y tế có trách nhiệm tạm ứng kinh phí hằng quý cho 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tối thiểu bằng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
thực tế của quý trước đã được quyết toán 
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đạt được các mục tiêu về cải thiện và nâng cao chất lượng. Các hỗ trợ kỹ thuật thường hướng 
tới các cơ sở dịch vụ có khối lượng dịch vụ lớn nhưng năng lực chưa đáp ứng tốt các tiêu 
chuẩn chất lượng.  

Giới hạn phạm vi hợp đồng dịch vụ trên cơ sở đánh giá năng lực thực tế của các cơ sở 
cung ứng dịch vụ (Practice Sanctions) được áp dụng theo cách quy định giới hạn phạm vi và 
khối lượng hợp đồng dịch vụ trên cơ sở đánh giá năng lực thực tế của các cơ sở cung ứng 
dịch vụ. Hình thức phạt này tạo áp lực để các cơ sở dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về kết quả 
và chất lượng để được tiếp tục tham gia hợp đồng cung ứng dịch vụ.  

Các hình thức khuyến khích chi trả cho chất lượng thường được đánh giá là mang lại hiệu 
quả. Tuy nhiên, việc áp dụng các hình thức này đòi hỏi mức độ tin cậy về phương pháp và 
tính chính xác của các công cụ đo lường và đánh giá kết quả. Cơ sở dữ liệu thiếu đồng bộ, với 
các nguồn thông tin chưa đáng tin cậy trên thực tế sẽ khó có thể đáp ứng cho việc xây dựng 
và áp dụng hiệu quả các hình thức khuyến khích hợp lý cho chất lượng dịch vụ.  

2. Thực trạng các hình thức chi trả khuyến khích cho chất lượng 
dịch vụ KCB ở Việt Nam 

Đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện xã hội hóa y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Chức năng cung ứng dịch vụ và chi trả cho dịch vụ KCB đã được tách biệt với ranh 
giới khá rõ ràng giữa bên cung ứng và bên chi trả. Quá trình đổi mới cơ chế tài chính y tế 
của Việt Nam đang tiếp tục diễn ra và đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó một kết 
quả đáng chú ý là các cơ sở cung ứng dịch vụ công lập chỉ đảm nhiệm vai trò cung ứng dịch 
vụ, không còn đồng thời thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ và chức năng chi trả cho dịch 
vụ. Trong tiến trình này, cơ quan BHYT dần dần trở thành người chi trả/người mua dịch vụ 
chủ yếu, có vai trò nhất định kiểm soát chi phí và chất lượng dịch vụ. Đây là điều kiện quan 
trọng tạo sự tách biệt giữa bên chi trả và bên cung ứng dịch vụ, để từ đó các hình thức khuyến 
khích có thể được bên chi trả áp dụng cho các hợp đồng với bên cung ứng dịch vụ. 

NSNN có vai trò chủ đạo trong tài chính y tế. So với tổng chi NSNN, tỷ lệ chi từ 
NSNN cho y tế đã tăng từ mức 5,4% năm 2000 lên 9,1% năm 2010 [13]. Đầu tư phát triển cơ 
sở vật chất, phát triển và chuyển giao kỹ thuật y tế liên tục được tăng cường từ nguồn ngân 
sách nhà nước, tạo tiền đề tích cực để cải thiện số lượng và chất lượng dịch vụ KCB.48 Tuy 
nhiên kết quả này chỉ là ban đầu và phụ thuộc nhiều vào chương trình hỗ trợ trực tiếp từ 
nguồn trái phiếu chính phủ. Do vậy, chưa thể coi đây là mức ổn định. Trong những năm tới, 
đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ có xu hướng giảm dần, nên mức độ tăng chi NSNN cho 
y tế cần được quan tâm hơn. 

Tự chủ tài chính là nền tảng để tăng hiệu suất, giảm lãng phí. Thực hiện tự chủ cũng 
tạo điều kiện cho các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế tự hạch toán, hạn chế các chi phí không cần 
thiết, huy động các nguồn lực để đầu tư trang thiết bị y tế, quan tâm xây dựng “thương hiệu” 
và uy tín của cơ sở mình bằng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và an toàn trong KCB [87, 
88]. 

                                                
48

 Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 phê duyệt Đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa 
khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp 
pháp khác giai đoạn 2008–2010 (gọi tắt là Đề án 47); Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 về việc phê duyệt 
Đề án "Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa 
nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các 
nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009–2013". 
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Bộ Y tế đã chú trọng hơn tới việc theo dõi, đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện 
Nghị định 43/2006, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện tự chủ 
của các cơ sở y tế công lập. Bộ Y tế đã có Công văn 3295/BYT-KH-TC, ngày 26/5/2010, gửi 
các Sở Y tế và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu thực hiện một số việc nhằm phát huy 
những kết quả tích cực đạt được và kịp thời chấn chỉnh những nguy cơ, thiếu sót trong việc 
thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại các cơ sở 
khám chữa bệnh, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN trong mua sắm, chi tiêu công. Bộ 
Y tế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn 
đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế để thay thế các điểm không còn phù hợp trong Thông 
tư 10/2007. 

Khó khăn, hạn chế 

Công tác quản lý và giám sát chi phí và chất lượng dịch vụ KCB bệnh viện của bên 
chi trả (BHYT) còn nhiều hạn chế, cả về số lượng cán bộ, năng lực kỹ thuật và hệ thống 
thông tin hỗ trợ. 

Khung chính sách trong chi trả dịch vụ KCB ở nước ta còn thiếu các quy định cụ thể 
về đo lường, quản lý, giám sát, đánh giá và chi trả cho chất lượng dịch vụ.  

Phương thức phân bổ ngân sách KCB (một hình thức của phương thức chi trả theo 
mục ngân sách) chủ yếu theo định hướng nguồn lực đầu vào dựa trên hai tiêu thức chính: Dân 
số cho cơ sở dịch vụ dự phòng và số giường bệnh cho khu vực bệnh viện (tuyến tỉnh và 
huyện). Các văn bản chính sách quan trọng49 liên quan trực tiếp tới quy chế, quy định và 
hướng dẫn thực hiện phân bổ ngân sách y tế từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc phương thức, 
cơ chế chi trả dịch vụ KCB trong phạm vi BHYT50 cũng chưa có những điều khoản cụ thể 
nào quy định các tiêu chí, yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ 
KCB ngoài những quy định và hướng dẫn cho việc thực hiện chi trả. 

Ở phạm vi cấp triển khai hoạt động, hợp đồng thực hiện cung ứng và chi trả giữa cơ 
quan bảo hiểm y tế và các cơ sở cung ứng dịch vụ KCB dường như cũng chưa có những điều 
khoản về chất lượng dịch vụ đối với bên cung ứng dịch vụ, hoặc về mức thưởng/ phạt đối với 
việc thực thi yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Việc bổ sung thêm những điều khoản quy định 
về chất lượng cũng là nội dung được khuyến cáo của chương này. 

Tuy nhiên, hình thức Phần thưởng theo kết quả để khuyến khích chất lượng dịch vụ 
cũng đang được nghiên cứu và, theo kế hoạch, sẽ được áp dụng thí điểm từ năm 2013 trong 
khuôn khổ Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế 
giới. 

Thực hiện tự chủ vẫn chưa giải quyết vấn đề cung ứng thừa dịch vụ y tế. Báo cáo 
đánh giá kết quả thực hiện tăng cường tự chủ cho các cơ sở dịch vụ KCB theo tinh thần Nghị 
định 43/NĐ-CP năm 2006 đã chỉ ra một số hạn chế cơ bản và những kết quả không mong 
muốn liên quan đến tình trạng cung ứng và sử dụng dịch vụ KCB không phù hợp. Báo cáo 
này đặt ra yêu cầu xây dựng và ban hành những hướng dẫn cụ thể để đảm bảo đầy đủ tính 
trách nhiệm của các bệnh viện song song với tăng cường quyền tự chủ; động viên các bệnh 
viện trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực quan trọng nhất từ xã hội – 
nguồn lực quản lý và chuyên môn y tế với sự cải tiến liên tục về năng lực quản lý hệ thống. 

                                                
49 Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí. Và 
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT- BYT- BCT ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh 
trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước, quy định khung giá điều chỉnh với dịch vụ khám chữa bệnh. 
50

Luật Bảo hiểm y tế quy định về chế độ BHYT. Trong đó Chương IV quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến BHYT. 
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Những kết quả và hạn chế trong thực hiện tăng cường tự chủ cho các cơ sở y tế cũng 
cho thấy tăng cường tự chủ rõ ràng cần gắn với trách nhiệm cao hơn và năng lực quản lý tốt 
hơn. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường đào tạo về quản lý bệnh viện để giúp đội ngũ cán bộ 
làm công tác quản lý có đủ năng lực giải quyết những vấn đề phát sinh và hạn chế những kết 
quả không mong muốn của cơ chế thị trường đối với hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa 
bệnh. Mặt khác, cần có những nghiên cứu đầy đủ hơn về những vấn đề và giải pháp để tránh 
nguy cơ “xã hội hóa” ở những khu vực dịch vụ không phù hợp, như khu vực cung ứng dịch 
vụ CSSK cơ bản. Song song với những giải pháp trên, cần có những chính sách cụ thể để 
định hướng tốt hơn cho hệ thống cung ứng dịch vụ KCB, đảm bảo hoạt động của các cơ sở 
dịch vụ KCB nói chung và đặc biệt là hoạt động của các bệnh viện, đi theo các mục tiêu xã 
hội thay vì những thành công thuần túy về kinh tế. 

Chế độ đãi ngộ và đầu tư tăng cường năng lực của cán bộ, viện chức y tế 

Kết quả, tiến bộ 

Các chính sách phụ cấp, trợ cấp khích lệ đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chính sách tự chủ về tài chính của các 
cơ sở cung ứng dịch vụ đã góp phần khắc phục dần tính bình quân trong chế độ thù lao, tạo 
sự khác biệt trong mức thù lao giữa các điều kiện, nguy cơ, cường độ làm việc khác nhau của 
cán bộ y tế.51, 52, 53 

Chính sách phụ cấp, trợ cấp khích lệ đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 64/2009/NĐ-CP đã được hướng 
dẫn thực hiện tại Thông tư số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC, ngày 22/3/2010. Theo đó, 
mức phụ cấp ưu đãi, thu hút cán bộ y tế làm việc tại các khu vực này là 70% mức lương, 
ngoài ra còn có các chế độ trợ cấp khác như trợ cấp học tập, bồi dưỡng chuyên môn. Điều 
này góp phần khuyến khích thu hút và động viên cán bộ y tế công tác tại những vùng miền 
hoặc những lĩnh vực chuyên ngành không có nhiều lợi thế về nguồn thu để bù đắp thu nhập 
tăng thêm cho cán bộ.  

Kết quả việc tạo nguồn bổ sung cho thu nhập tăng thêm của cán bộ làm việc tại các cơ 
sở dịch vụ KCB đạt được trên cơ sở những điều kiện cơ bản về “Tăng đầu tư ngân sách nhà 
nước đồng thời với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế”, và quan điểm nhất quán là Nhà 
nước tiếp tục tăng đầu tư cho y tế song song với tiến trình đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế 
tài chính của các cơ sở y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Các chính 
sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế đã có những thay đổi tích cực theo hướng giảm bớt sự chênh 
lệch về thu nhập của cán bố y tế giữa các vùng, miền và giữa các chuyên ngành.  

Các dự án trọng điểm của ngành y tế đang tập trung kiện toàn và nâng cao năng lực 
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở tại các vùng miền khác nhau trong cả nước. Các 
dự án hỗ trợ y tế các vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Nam 
Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, dự án GAVI, Quỹ Toàn cầu... đều có các hoạt động hỗ trợ đào tạo 
cán bộ y tế từ thôn bản đến tuyến trung ương, gồm cả đào tạo dài hạn (tiến sỹ, thạc sỹ, bác sĩ 
- dược sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, bác sĩ chuyên tu...) và tập huấn ngắn hạn về chuyên môn 

                                                
51

 Nghị định 64/2009/NĐ-CP đã nâng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút đối với cán bộ, viên chức y tế công tác 
ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn lên 70% mức lương cơ bản;  Quyết định 46/2009/QĐ-TTg 
tạo ra phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại một số bệnh viện đặc biệt; Nghị định số 
56/2011/NĐ-CP, ngày 4/7/2011, quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề có mức phụ cấp ưu đãi từ 20% đến 
70% mức lương cơ bản, tùy theo tính chất công việc.  
52

 Quyết định 75/2009/QĐ-TTg đã tăng phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản lên 30% đến 50% lương tối thiểu tùy 
mức độ khó khăn của vùng công tác. 
53

 Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định phân bổ đối với miền núi, 
vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu bằng 1,8 lần đô thị; vùng cao, hải đảo bằng 2,5 lần đô thị. 
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và quản lý. Việc thúc đẩy đào tạo liên tục và đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn và quản 
lý cho cán bộ y tế cơ sở góp phần tích cực, tạo những điều kiện cần thiết cho mục tiêu cải 
thiện chất lượng dịch vụ CSSK nhân dân. 

Khó khăn, hạn chế 

Dù phụ cấp có tăng lên nhưng tiền công cho cán bộ y tế vẫn còn quá thấp so với công 
việc đòi hỏi tay nghề cao và có nhiều nguy hiểm, rủi ro, chưa thể hiện tính ưu đãi đối với một 
nghề mang tính đặc thù là nghề y. Phần phụ cấp và các chế độ khuyến khích của Nhà nước 
mặc dù đã được cải thiện, song còn thấp và đang bị phần thu nhập tăng thêm thông qua cơ 
chế "xã hội hóa” làm lu mờ, giảm tác dụng khuyến khích, chưa kể đến các thu nhập phi chính 
thức còn khá phổ biến hiện nay. 

Cơ chế tài chính, với khả năng tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ y tế ở các cơ 
sở cung ứng dịch vụ, chủ yếu dựa vào lợi thế thị trường của mỗi chuyên ngành, trên một số 
phương diện cơ bản, chưa tạo động lực làm việc hiệu quả cho đội ngũ cán bộ y tế.  

Cơ chế tạo thu nhập tăng thêm hiện nay chưa khuyến khích đội ngũ cán bộ y tế ở các 
cơ sở KCB làm việc hiệu quả, hướng đến chất lượng. Cơ sở cung ứng dịch vụ phải tự tạo 
nguồn tài chính cho thu nhập tăng thêm của cán bộ, nhân viên y tế và cách tạo nguồn tài 
chính bổ sung trên thực tế chủ yếu dựa vào lợi thế thị trường của mỗi chuyên ngành, đầu tư 
máy móc, thiết bị và hoạt động chủ yếu theo hình thức “góp vốn – chia lãi”. Nguồn tài chính 
bổ sung chủ yếu từ thu phí trực tiếp từ dịch vụ. Đây đang là một trong những nguyên nhân 
góp phần thúc đẩy cung ứng dịch vụ quá mức [89], chưa đáp ứng được những tiêu chí quan 
trọng của chất lượng dịch vụ y tế là bảo đảm hiệu suất sử dụng nguồn lực tài chính và đem lại 
chi phí – hiệu quả cao ở phạm vi toàn hệ thống. 

Thu nhập tăng thêm của cán bộ y tế ở các cơ sở cung ứng dịch vụ chủ yếu trên cơ sở 
lợi thế chuyên ngành (ví dụ: lĩnh vực dịch vụ cấp cứu, điều trị so với lĩnh vực dịch vụ dự 
phòng; ngoại khoa, sản khoa so với nội hay nhi khoa), ít dựa trên năng lực hay kết quả hoạt 
động thực sự. Điều này một mặt tạo ra sự thiếu công bằng về cơ hội thu/nguồn thu giữa các 
đơn vị / bệnh viện thuộc các lĩnh vực chuyên môn/ chuyên khoa khác nhau và giữa các cán 
bộ công tác tại các khoa/ phòng khác nhau trong cùng một cơ sở dịch vụ; mặt khác, không 
khuyến khích phát triển của các chuyên ngành đang không có lợi thể. 

Nâng mức và đổi mới phương thức chi trả 

Kết quả, tiến bộ 

Những nỗ lực điều chỉnh mức giá dịch vụ và đổi mới phương thức chi trả theo hướng 
khuyến khích KCB theo phân tuyến kỹ thuật phù hợp (định suất, chi trả trọn gói theo nhóm 
bệnh) được hy vọng sẽ mang lại những chuyển biến tích cực, giúp cho cơ sở cung ứng dịch 
vụ có điều kiện tốt hơn để không ngừng nâng cao chất lượng KCB. 

Việc điều chỉnh giá viện phí theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT- BYT- BCT 
của liên bộ Y tế- Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ KCB trong các cơ 
sở KCB nhà nước. Thông tư này điều chỉnh mức giá 447 dịch vụ y tế, tuy vẫn theo nguyên 
tắc thu một phần viện phí (3 yếu tố cấu thành viện phí lần này gồm chi phí thuốc, máu, dịch 
truyền; chi phí điện nước, thông tin liên lạc, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý rác thải; chi phí 
duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế, kiểm chuẩn xét nghiệm) nhưng đã được điều chỉnh cập nhật 
hơn so với mức giá theo Thông tư liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Ban vật giá Chính 
phủ ngày 30/9/1995(Thông tư 14) và mức phí quy định cho một số dịch vụ ban hành năm 
2006 (Thông tư 03). Việc điều chỉnh giá viện phí được đánh giá có lợi cho cả bệnh viện và 
người bệnh BHYT (mức phí mới sẽ được quỹ BHYT thanh toán), góp phần giải quyết tình 
trạng “phụ phí”. Với các cơ sở dịch vụ, việc điều chỉnh mức viện phí giúp có thêm nguồn 
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kinh phí để tái đầu tư vào cơ sở vật chất, nhân lực nhằm nâng cao chất lượng KCB và chất 
lượng phục vụ người bệnh. 

Các đề án triển khai thí điểm và nhân rộng phương thức chi trả theo khoán định suất, 
nhất là thí điểm quản lý cung ứng dịch vụ cho một số bệnh theo quy trình chuyên môn, đã tạo 
tiền đề tốt cho việc nghiên cứu và mở rộng việc triển khai các phương thức chi trả mới với 
các hình thức khuyến khích phù hợp và hiệu quả hơn đề động viên năng suất, kết quả hoạt 
động và chất lượng dịch vụ KCB cho nhân dân. Kết quả ban đầu áp dụng các hình thức chi 
trả theo định suất và chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh cho thấy đây là những giải pháp 
tích cực, làm tiền đề cho việc thực hiện triển khai các phương thức chi trả cho các đơn vị 
cung ứng dịch vụ KCB trên cơ sở kết quả và chất lượng dịch vụ, không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ CSSK cho người dân.  

Khó khăn, hạn chế 

Chất lượng dịch vụ chưa được ưu tiên khi mối tương quan giữa mức phí và chi phí 
dịch vụ chưa được giải quyết. 

Mối tương quan giữa mức phí và chi phí dịch vụ chưa được giải quyết thỏa đáng và vì 
vậy chưa thể tạo được cơ chế tài chính mang tính đồng bộ cho các cơ sở cung ứng dịch vụ 
nâng cao chất lượng. Mục tiêu xây dựng một khung giá dịch vụ y tế trên cơ sở tính đúng, tính 
đủ chi phí đầu vào và một cơ chế thanh toán minh bạch cho các dịch vụ y tế được mong đợi 
sẽ tháo gỡ một nút thắt cơ bản trong tài chính y tế liên quan đến chi trả dịch vụ y tế. Tuy 
nhiên đợt điều chỉnh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT- BYT- BCT của liên bộ Y tế- 
Tài chính chỉ bao phủ được 447 trong số khoảng hơn 4000 mã dịch vụ y tế, và cơ bản vẫn 
theo nguyên tắc thu một phần viện phí (phục hồi 3 trong số 6 yếu tố cấu thành viện phí).  

Mức chi trả theo khung giá dịch vụ chính thức vẫn chưa được điều chỉnh đầy đủ. 
Nhiều nhóm dịch vụ còn chưa hạch toán đủ các cấu phần chi phí và mức chi trả chính thức 
cho các nhóm dịch vụ này sẽ có thể là thấp hơn đáng kể so với mức chi phí thực tế. Những 
thông tin cơ bản về chi phí và mức phí là thiết thực trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động 
của bệnh viện và những giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động. Khi mối quan hệ giữa mức 
phí và chi phí thực tế của bệnh viện còn chưa được hạch toán, phân định rõ ràng, các vấn đề 
liên quan đến nguồn lực, nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ KCB cũng chưa thể 
được giải quyết thoả đáng. Phần chi trả cho chất lượng dịch vụ vì vậy chưa thể được giải 
quyết một cách hiệu quả. Đây chính là một trong số các vấn đề tài chính y tế cần được quan 
tâm giải quyết đúng mức, nhất là với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ KCB. 

Giá dịch vụ và các phương thức chi trả theo phí dịch vụ và định suất chưa được xây 
dựng trên cơ sở thông tin đầy đủ và đáng tin cậy. Đây cũng là một nguyên nhân làm gia tăng 
tình trạng cung ứng dịch vụ quá mức, ảnh hưởng không tích cực đến chất lượng, hiệu suất 
hoạt động của cả hệ thống cung ứng dịch vụ. Số liệu báo cáo bệnh viện hằng năm cho thấy 
tổng số xét nghiệm thực hiện hằng năm tính trung bình theo mỗi bệnh viện liên tục gia tăng 
trong những năm vừa qua, ở tất cả các tuyến. Tổng số xét nghiệm sinh hóa trung bình một 
bệnh viện đã tăng 50% với bệnh viện tuyến Trung ương, 32% với BV tuyến tỉnh và 30% với 
bệnh viện tuyến huyện trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011 (Hình 14). 
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Hình 14: Tổng số xét nghiệm tính trung bình 1 bệnh viện theo tuyến, 2009–2011 

  
Nguồn: Cục QLKCB, BYT. Báo cáo Kiểm tra bệnh viện hằng năm 2009, 2010, 2011  

Sự gia tăng liên tục và nhanh chóng về tổng số xét nghiệm hằng năm thực hiện tại các 
bệnh viện đã phản ánh một phần khuynh hướng tối đa hóa nguồn thu thông qua cung ứng 
dịch vụ. Điều này có thể mang lại lợi ích tài chính cục bộ cho cơ sở cung ứng dịch vụ, nhưng 
không phải là lựa chọn tốt theo định hướng tăng cường hiệu quả hoạt động của cả hệ thống, 
nhất là khi chưa giải quyết được những mất cân xứng trong cung ứng dịch vụ điều trị/ chuyên 
khoa so với dịch vụ dự phòng/ chăm sóc sớm; dịch vụ kỹ thuật cao so với dịch vụ cơ bản, 
thiết yếu.  

Xu hướng gia tăng nguồn thu từ dịch vụ, với nhiều nhóm dịch vụ không phù hợp với 
năng lực chuyên môn, làm méo mó các hệ thống phân tuyến kỹ thuật, gây quá tải ở tuyến 
trên, ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ, làm tăng thêm nguy cơ thâm hụt quỹ định suất 
tại cơ sở tuyến dưới do cơ chế thanh toán chuyển tuyến (thanh toán đa tuyến) chưa có sự 
khống chế hợp lý mức thanh toán theo cùng dịch vụ tại các cơ sở tuyến trên.  

Từ khía cạnh thị trường dịch vụ CSSK, các bệnh viện lớn ở tuyến kỹ thuật cao, được 
hưởng những lợi thế mức chi trả cao hơn cho cùng dịch vụ KCB cơ bản, đang có đầy đủ tiềm 
năng và thuận lợi để có thể lấn át, làm suy yếu các cở sở y tế dịch vụ tuyến dưới. Bất chấp 
những nỗ lực thúc đẩy hoạt động của tuyến CSSK ban đầu với vai trò là tuyến tiếp xúc sớm 
nhất với người sử dụng dịch vụ, các cơ sở bệnh viện các tuyến vẫn đang là nơi cung cấp chủ 
yếu các dịch vụ KCB, chiếm ưu thế áp đảo trong cung cấp dịch vụ CSSK, kể cả các dịch vụ 
cơ bản. Đây rõ ràng là một kết quả không mong muốn với định hướng công bằng - hiệu quả. 
Khuynh hướng tối đa hóa nguồn thu không có sự xem xét hài hòa với lợi ích của người sử 
dụng dịch vụ và lợi ích của cả hệ thống y tế cũng chính là rào cản lớn cho việc triển khai các 
chương trình đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB theo hướng hợp lý và minh bạch. 

Quyền tự chủ của các bệnh viện, bao gồm cả tự chủ tăng thu bù chi cho nhóm dịch vụ 
mà mức phí chưa được hạch toán đầy đủ, minh bạch, trong môi trường phương thức chi trả 
theo phí dịch vụ trực tiếp, với những hạn chế của hệ thống quản lý cung ứng dịch vụ là những 
điều kiện thuận lợi cho việc triệt để khai thác nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, nhất là dịch vụ 
theo yêu cầu, dịch vụ ứng dụng kỹ thuật cao. 

Xu hướng các cơ sở KCB gia tăng nguồn thu từ phí dịch vụ, cùng với việc chi trả từ 
Quỹ BHYT bao phủ hầu như toàn bộ các danh mục dịch vụ và các thuốc đắt tiền,chưa có đầy 
đủ cơ sở về chi phí hiệu quả, là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng thiếu hụt 
quỹ BHYT nói chung và cho quỹ khoán định suất với các cơ sở/ bệnh viện tại các địa phương 
nói riêng. Điều này đe dọa sự phát triển bền vững của chương trình BHYT ở nước ta. 
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Phương thức chi trả theo khoán định suất hiện tại chưa có được những yếu tố khuyến 
khích phù hợp cho chất lượng khi mà tình trạng thâm hụt quỹ còn phổ biến đối với nhiều cơ 
sở dịch vụ, bệnh viện tham gia phương thức chi trả theo định suất. Với mô hình quỹ (theo 
quy mô mỗi huyện) chưa đủ kích cỡ (pooling scale) như hiện nay, nguy cơ mất cân bằng quỹ 
(thâm hụt) là rất cao với mọi cơ sở cung ứng dịch vụ, nhất là các cơ sở tuyến huyện. Tình 
trạng cung ứng quá mức, nhất là tại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh như phân 
tích ở trên, làm trầm trọng thêm nguy cơ thâm hụt quỹ định suất tại cơ sở tuyến dưới do 
nguyên nhân từ cơ chế thanh toán chuyển tuyến (thanh toán đa tuyến) - không khống chế 
mức thanh toán cho cơ sở tuyến trên.  

Thiếu hụt quỹ và các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ rõ ràng đang là thực 
trạng phổ biến với rất nhiều cơ sở dịch vụ tham gia phương thức chi trả theo định suất. Báo 
cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam [90] cho thấy: Trong số 50 địa phương có các cơ sở tham 
gia, chỉ có 20 địa phương thuộc nhóm không có đơn vị nào bị bội chi quỹ. Địa phương có 
nhiều cơ sở KCB bị bội chi quỹ KCB theo định suất là Thanh Hoá (16/18); Gia Lai (4/5); Phú 
Thọ (5/6); Quảng Nam (6/7); Sơn La (2/2); Trà Vinh (3/3). Tỷ lệ bội chi quỹ cao nhất ở các 
cơ sở KCB tỉnh Gia Lai (90%) tiếp đến là Sơn La (44%); Thanh Hoá (34%); Trà Vinh (32%); 
Quảng Nam (27%). Các bệnh viện đa khoa tỉnh và tương đương khi thực hiện thanh toán theo 
định suất đều bị bội chi quỹ với tỷ lệ khá cao.Cả 3 bệnh viện đa khoa cấp tỉnh của Quảng 
Nam đều bị bội chi quỹ lên đến gần 50%. 

Việc nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả hợp lý nói chung và chi trả cho chất 
lượng dịch vụ nói riêng chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có nghiên cứu chính thức nào 
đánh giá quyền lợi của người tham gia BHYT khi KCB tại các cơ sở thực hiện thanh toán 
theo định suất. Cũng chưa có các nghiên cứu đầy đủ về những phương thức chi trả trong đó 
xem xét thấu đáo các yếu tố hài hòa giữa các bên Cung ứng - Chi trả - Người sử dụng dịch 
vụ. 

Hệ thống thống kê báo cáo ngay tại các cơ sở cung ứng dịch vụ và tại các cấp quản lý 
hiện nay còn ở khá xa mức chuẩn mong đợi, chưa bảo đảm tính minh bạch và gây không ít 
khó khăn cho công tác giám sát, kiểm toán nói chung và nhất là giám sát, đánh giá chất lượng 
nói riêng. 

3. Xác định các vấn đề ưu tiên 

Đánh giá thực trạng các hình thức chi trả khuyến khích cho chất lượng dịch vụ KCB ở 
Việt Nam như trình bày trên đây cho thấy hệ thống tài chính y tế nước ta về cơ bản đã có sự 
kết hợp của một số hình thức khuyến khích chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, những điều kiện 
cần thiết cho việc áp dụng các hình thức khuyến khích (khung chính sách, cơ chế thưởng 
phạt) và năng lực hệ thống thông tin, đo lường, đánh giá và khuyến khích các cơ sở dịch vụ 
còn nhiều hạn chế. Những nhóm vấn đề cần ưu tiên giải quyết được xác định cho thời gian 
tới, bao gồm:  

 Khung chính sách chi trả dịch vụ KCB còn nhiều hạn chế xét từ góc độ khuyến khích 
nâng cao chất lượng dịch vụ KCB.  

 Cơ chế tài chính với khả năng tạo nguồn thu nhập tăng thêm và mức độ tự chủ về tài 
chính của các cơ sở KCB phụ thuộc chủ yếu vào lợi thế thị trường của mỗi chuyên 
ngành, về cơ bản chưa tạo động lực làm việc hiệu quả cho đội ngũ cán bộ y tế.  

 Việc nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả hợp lý còn gặp nhiều khó khăn, tiến 
trình nghiên cứu áp dụng còn tiến triển rất chậm do cả những hạn chế về năng lực kỹ 
thuật cũng như mức độ đồng thuận về chính sách. 
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 Công tác quản lý, giám sát chi phí và chất lượng KCB còn hạn chế, chưa đáp ứng 
được yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính để nâng cao kết quả hoạt 
động cũng như chất lượng dịch vụ của hệ thống KCB.  

4. Khuyến nghị  

Để từng bước giải quyết các vấn đề ưu tiên nêu trên, báo cáo đã khuyến nghị một số 
nhóm giải pháp sau (xem chi tiết ở Chương 9 của báo cáo này). 

 Rà soát, bổ sung các quy định về chi trả phí dịch vụ KCB và phân bổ ngân sách.  

 Điều chỉnh và giám sát thực hiện chặt chẽ hơn các quy định về phân bổ, sử dụng phần 
kết dư từ thu dịch vụ.  

 Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả tiến bộ hơn. 

 Tăng cường tính đồng bộ và chất lượng cơ sở dữ liệu dịch vụ KCB.  

 Tăng cường công tác giám sát, kiểm định chất lượng dịch vụ KCB. 
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PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
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Chương 8: Kết luận 

Báo cáo JAHR 2012, được xây dựng vào năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Kế hoạch 5 năm về Bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân 2011–2015, đã tổng quan các định hướng chiến lược ngành y tế 
trong thời gian tới; cập nhật tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng; đánh giá tiến độ 
thực hiện các nhiệm vụ đề ra đối với từng hợp phần của hệ thống y tế và phân tích sâu chuyên 
đề về nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.  

Những kết quả chính của Báo cáo chủ yếu được thể hiện ở các nội dung dưới đây.  

1. Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe  

Về tình trạng sức khỏe. Năm 2011, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe nhân dân 
đều được cải thiện và có khả năng đạt được các mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch 5 năm 
2011–2015 của ngành y tế. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2011 ước tính là 
73,0 tuổi, so với mục tiêu đến năm 2015 là 74,0 tuổi; Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm 
xuống còn 15,5/1000 ca đẻ sống (mục tiêu là 14,8/1000). Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi 
giảm xuống còn 23,3/1000 (mục tiêu 19,3/1000). Tình trạng dinh dưỡng của trẻ đã được cải 
thiện. Trong 10 năm gần đây, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em giảm trung bình 
1,26%/năm, năm 2011 còn 16,8%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi giảm 1,4%/năm, nhưng năm 
2010 vẫn còn 27,5%. Tỷ số tử vong mẹ giảm đáng kể trong hai thập kỷ qua, từ 233 ca tử 
vong trên 100 000 trẻ đẻ ra sống vào năm 1990 xuống còn 67 năm 2011.  

Những số liệu trên cho thấy Việt Nam tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc thực hiện 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, như: (i) giảm tỷ suất tử vong ở trẻ em (Mục tiêu 4); (ii) 
cải thiện sức khỏe bà mẹ (Mục tiêu 5); (iii) phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch 
khác (Mục tiêu 6); (iv) cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường (Mục tiêu 7). 

Để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, trong 3 năm tới, Việt Nam cần 
phải tiếp tục có những nỗ lực lớn để: i) giảm tỷ suất tử vong ở trẻ em (Mục tiêu 4) xuống còn 
19,3‰ vào năm 2015 (hiện mới đạt 23,3‰); giảm tỷ suất tử vong ở bà mẹ xuống còn 58,3 
ca trên 100 000 trẻ đẻ ra sống (hiện mới đạt 67); bảo đảm vệ sinh môi trường (hiện tại chỉ 
54% dân có hố xí vệ sinh).  

Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm sóc 
sức khoẻ cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số để giảm bớt sự 
chênh lệch về tình trạng sức khỏe. Các chính sách có thể được chia thành 3 nhóm: (i) quan 
tâm giải quyết các vấn đề sức khỏe của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; (ii) tăng 
cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ bản cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; và 
(iii) giảm gánh nặng chi phí CSSK cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, 
sự chênh lệch về tình trạng sức khỏe của nhân dân các vùng, miền, giữa thành thị và nông 
thôn đang là một vấn đề rất đáng quan tâm. Cùng với việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm 
nghèo theo các chương trình của Chính phủ, việc tăng cường công tác y tế để giải quyết các 
vấn đề sức khỏe của nhân dân ở các vùng Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, vùng bắc miền 
Trung và ven biển miền Trung đang được đặt ra rất cấp bách. Trước hết,cần từng bước khắc 
phục sự chênh lệch còn cao và chưa được thu hẹp (thậm chí còn tăng) về tỷ suất tử vong trẻ 
em dưới 1 tuổi và tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ 
em. 

Bên cạnh nguy cơ một số bệnh truyền nhiễm đang quay trở lại; một số bệnh dịch mới 
đang diễn biến khó lường, xu hướng gia tăng liên tục ở mức cao các bệnh không lây nhiễm 
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(chủ yếu là bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi mạn tính) đang trở thành 
một thách thức lớn đối với tình trạng sức khỏe nhân dân và hệ thống y tế Việt Nam.  

Từ năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chương trình Phòng, chống bệnh 
không lây nhiễm" với mục tiêu giảm tỷ suất tử vong của 4 nhóm bệnh: tim mạch, ung thư, đái 
tháo đường và rối loạn tâm thần. Đến nay, các dự án phòng chống ung thư, bảo vệ sức khỏe 
tâm thần cộng đồng, phòng chống bệnh tăng huyết áp, phòng chống bệnh đái tháo đường và 
phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đều được đưa vào Chương trình mục tiêu Quốc 
gia, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ đưa phòng chống bệnh không lây nhiễm trở 
thành một vấn đề ưu tiên đối với Việt Nam. 

Những vấn đề đáng quan tâm trong phòng chống bệnh không lây nhiễm là hoạt động 
lồng ghép và sự tham gia của các bộ, ngành còn hạn chế. Mạng lưới phòng chống bệnh không 
lây nhiễm và hệ thống giám sát mới chỉ được thiết lập ở tuyến trung ương và một số ít địa 
phương. Việc đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế về bệnh không lây nhiễm chủ yếu tập 
trung ở tuyến trung ương và các địa phương có triển khai dự án. Còn có xu hướng tập trung 
nhiều vào lĩnh vực điều trị, lĩnh vực dự phòng, tư vấn chưa được quan tâm đúng mức. 

Về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh những tác động tích cực do nền 
kinh tế phát triển khá, đầu tư cho các lĩnh vực xã hội, giáo dục và y tế tăng nhanh, mức sống 
của nhân dân ở tất cả các vùng miền đều được cải thiện…, tình trạng sức khỏe và công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân đang chịu nhiều tác động của các yếu tố bất lợi.  

Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều 
khó khăn; chênh lệch giàu nghèo gia tăng; mật độ dân số cao gây sức ép lên kinh tế, xã hội và 
điều kiện sống của mỗi người dân; cơ sở hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ tăng dân số đô 
thị và tình trạng di dân tự phát.  

Cùng với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày 
càng nghiêm trọng, gây nên hàng loạt các vấn đề liên quan đến các bệnh cấp tính và mãn tính 
do phơi nhiễm ngắn hạn và dài hạn với các chất gây ô nhiễm không khí, nguồn nước. Điều 
kiện lao động ở nhiều doanh nghiệp nhỏ, cơ sở làng nghề ở mức rất thấp, có nhiều yếu tố 
nguy cơ đối với sức khoẻ và bệnh tật. Tình trạng sử dụng các hoá chất, phụ gia thực phẩm 
không đúng quy định trong nuôi trồng, chế biến thực phẩm còn khá phổ biến. 

Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu, kết hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và ô nhiễm 
không khí đô thị, gây nên những tác động tiêu cực đối với sức khoẻ con người, làm tăng khả 
năng xảy ra một số bệnh nhiệt đới như sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản. Nước biển 
dâng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống, sức khoẻ dân cư vùng đồng bằng ven biển.  

Sự gia tăng nhịp độ của cuộc sống và thay đổi lối sống tạo nên các yếu tố nguy cơ cho 
các bệnh tâm thần, tim mạch và bệnh không lây nhiễm khác. Tình trạng sử dụng thuốc lá, 
rượu, bia có chiều hướng gia tăng trong một số cộng đồng và nhóm dân cư, đặc biệt là thanh 
niên và những người lao động tự do. Số người sử dụng ma tuý rất lớn và có vẻ đang tăng lên. 
Ước tính có khoảng 41% người nhiễm HIV/AIDS trong cả nước là do tiêm chích ma tuý.  

2. Cập nhật thực trạng ngành y tế 

2.1 Tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm và các khuyến nghị của JAHR 

Cung ứng dịch vụ y tế 

Y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia.  

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được nâng cấp. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế toàn 
quốc đạt trên 80%. Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011–2020 đã được ban hành. 
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Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe ngày càng được chú trọng. Công tác CSSKBĐ được 
từng bước đổi mới, các dịch vụ y tế cho tuyến xã được mở rộng, bao gồm thí điểm quản lý 
một số bệnh mạn tính tại cộng đồng, như hen, tăng huyết áp, đái đường tại cộng đồng. Công 
tác phòng chống dịch được tăng cường và đã khống chế được các bệnh dịch xảy ra trong năm 
như dịch chân tay miệng, viêm não mô cầu, sốt xuất huyết, cúm A(H5N1), HIV/AIDS. Tất cả 
các tỉnh đã giám sát được chất lượng nước uống trên địa bàn và 54% các hộ gia đình nông 
thôn có hố xí hợp vệ sinh. 

Trong năm 2012, đã ban hành Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm; quy hoạch 
tổng thể về an toàn thực phẩm; Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm 
2012–2015; các văn bản quy phạm pháp luật về ATVSTP, quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật An toàn thực phẩm. Hoạt động phòng chống ngộ độc, giám sát nguy cơ ô 
nhiễm thực phẩm, giám sát ngộ độc thực phẩm được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Tình 
hình ngộ độc thực phẩm trong toàn quốc đã giảm so với năm 2010.  

Lĩnh vực khám, chữa bệnh 

Bộ Y tế đang tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng quá 
tải bệnh viện, như: tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng KCB ở tuyến y tế cơ sở; điều 
chỉnh khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước; tiếp tục 
duy trì việc cử cán bộ y tế từ tuyến trên xuống hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới; cải thiện cơ sở 
vật chất của một số bệnh viện... Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2011–2020 đã được 
xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2012. 

Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện đang xây dựng, nhằm 
từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Một số bệnh viện đã áp dụng có kết quả các mô 
hình, tiêu chuẩn quản lý chất lượng khám chữa bệnh như ISO, JCI, TQM.  

Việc củng cố tổ chức y tế tuyến huyện và công tác quy hoạch hệ thống bệnh viện 
được chú trọng. Đến cuối năm 2011, 91,3% bệnh viện tuyến huyện đã được phân bổ vốn đầu 
tư từ nguồn trái phiếu chính phủ, trong đó 147 bệnh viện huyện và 46 phòng khám đa khoa 
khu vực đã được xây dựng và đưa vào sử dụng; 275 bệnh viện và 60 phòng khám đa khoa 
khu vực dự kiến hoàn thành năm 2012; 51 bệnh viện đa khoa tỉnh, 48 bệnh viện chuyên khoa 
lao, 35 bệnh viện chuyên khoa tâm thần, 23 bệnh viện chuyên khoa nhi/sản nhi, 5 bệnh viện, 
trung tâm ung bướu được đầu tư theo Quyết định 930/QĐ-TTg. Năm 2011 có 133 bệnh viện 
tư nhân (thêm 31 bệnh viện), với tổng số trên 6000 giường bệnh. 

Việc đăng ký, cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề đang được triển khai từng bước 
theo Nghị định 87/2011/NĐ-CP và Thông tư 41/2011/TT-BYT. Một số văn bản hướng dẫn 
chuyên môn đối với các cơ sở y tế có giường bệnh được bổ sung, cập nhật và ban hành mới.  

Dân số kế hoạch hóa gia đình và CSSK sinh sản 

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã đạt nhiều thành tựu: duy trì được xu thế 
giảm sinh một cách vững chắc và đạt mức sinh thay thế liên tục từ năm 2005 đến nay (tổng tỷ 
suất sinh năm 2011 là 1,99 con/phụ nữ so với 2,72 con/phụ nữ năm 1999). Đề án Tư vấn và 
chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng được mở rộng tại 23 tỉnh, thành phố có tỷ lệ 
người cao tuổi cao. 

Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vẫn tiếp tục được triển khai đồng bộ, 
toàn diện. Năm 2011, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm 0,7 điểm 
phần trăm so với năm 2010, còn 16,8% và giảm đều ở tất cả 6 vùng. Năm 2011 tỷ lệ suy dinh 
dưỡng thể thấp còi ở trẻ em là 27,5%, giảm 1,8 điểm phần trăm so với năm 2010. Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011–2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030.  
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Mạng lưới cung cấp dịch vụ CSSK sinh sản ngày càng được củng cố. Dịch vụ làm mẹ 
an toàn được thực hiện rộng rãi. Tỷ lệ quản lý các bà mẹ có thai chung toàn quốc đạt 95% 
(2010) tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm 2009. Năm 2010, tỷ lệ phụ nữ đẻ do cán bộ được 
đào tạo hỗ trợ trung bình cả nước đạt 95,7%, tăng so với năm 2009. 

Những khó khăn, hạn chế. Hoạt động giám sát trong lĩnh vực YTDP chưa được thực 
hiện thường xuyên. Hoạt động phòng và quản lý bệnh không lây nhiễm chưa sâu rộng, mạnh 
mẽ. Phối hợp liên ngành trong xây dựng chính sách và triển khai các hoạt động YTDP chưa 
chặt chẽ. Đầu tư cho y tế cơ sở vẫn còn rất hạn chế cả về kinh phí hoạt động, nhân lực y tế, 
TTB...  

Tình trạng quá tải bệnh viện đang diễn ra tương đối trầm trọng ở tất cả các tuyến bệnh 
viện. Công suất sử dụng giường bệnh đã tăng gần đây và còn ở mức cao ở các bệnh viện 
trung ương, như Bệnh viện K (172%); Bệnh viện Bạch Mai (168%); Bệnh viện Chợ Rẫy 
(139%); Bệnh viện Nhi trung ương (119%); Bệnh viện Bệnh nhiệt đới: 124% [91].  

Chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Còn chậm cập nhật, 
bổ sung các hướng dẫn điều trị, quy trình kỹ thuật, phân tuyến kỹ thuật… Chưa thực hiện 
phân hạng được bệnh viện trên toàn hệ thống. Chưa đánh giá được việc triển khai Thông tư 
03 về mô hình tổ chức y tế trên địa bàn huyện. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh 
đang gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an sinh xã hội trong 10–20 năm tới. Nguy cơ 
tăng dân số vẫn còn rất cao. Tình trạng nạo phá thai không an toàn vẫn còn phổ biến, đặc biệt 
tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên. Tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em vẫn còn có 
sự khác biệt lớn giữa các vùng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em vẫn ở mức rất cao 
(27,5% năm 2011). Chất lượng chăm sóc thai nghén trong thời kỳ mang thai còn hạn chế. Tỷ 
suất mắc tai biến sản khoa năm 2010 là 2,8‰, cao hơn 6 phần 10 000 so với năm 2009, có xu 
hướng tăng đối với nhiễm trùng và sản giật.  

Tài chính y tế 

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh công lập được ban hành ngày 15/10/2012. Trong năm 2012, khung giá 
một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 
đã được ban hành (Thông tư 14/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 29//2/2012), trong đó đã quy 
định mức tối đa khung giá 447 dịch vụ KCB thay thế khung giá viện phí ban hành theo Thông 
tư 14/1995 và 80 dịch vụ theo Thông tư 03/2006.  

Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2011 là 64,9%, tăng thêm 4,9 điểm phần trăm so với năm 
2010. Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT 
được ban hành là công cụ pháp lý để bảo đảm sự tuân thủ đóng BHYT ở nhóm đối tượng bắt 
buộc. Quyết định số 797/2012/QĐ-TTg nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc 
hộ gia đình cận nghèo lên 70% mệnh giá sẽ thúc đẩy tăng tỷ lệ bao phủ BHYT ở nhóm đối 
tượng này. Một số đối tượng khác được bổ sung vào nhóm được NSNN hỗ trợ BHYT như 
người mắc bệnh nặng gặp khó khăn do chi phí cao. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng 
cường rà soát, phối hợp liên ngành đảm bảo cấp thẻ BHYT cho 100% cho trẻ em dưới 6 tuổi. 
Tháng 9/2012, Bộ Y tế đã trình Chính phủ Dự thảo Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân 
giai đoạn 2012–2015 và 2020.  

Tỷ lệ chi NSNN cho y tế so với tổng chi thường xuyên của NSNN gia tăng: 9,1% năm 
2011 so với 8,7% năm 2010 và dự tính đạt 9,4% năm 2012. Tỷ lệ gia tăng mức chi NSNN 
cho y tế năm 2011 so với năm 2010 là 33,2%, cao hơn mức tăng chi trung bình của NSNN 
năm 2011 là 27,6%. Tỷ trọng chi cho y tế dự phòng, y tế công cộng trong tổng chi từ NSNN 
cho y tế đạt 38,6%, trong đó tại tuyến trung ương là 56,7% và tuyến địa phương là 34,2%. 
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Đến tháng 6/2012, đã có 592 bệnh viện được phân bổ vốn trái phiếu chính phủ. Bộ Y tế tiếp 
tục huy động và triển khai có hiệu quả các dự án viện trợ nước ngoài, chủ động điều phối các 
nguồn viện trợ nước ngoài, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các tổ chức phi chính 
phủ.  

Các hoạt động nhằm đổi mới phương thức chi trả dịch vụ y tế được tiếp tục triển khai 
và nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển 
châu Á, AusAID, Quỹ Rockefeller… Năm 2011, có 59/63 tỉnh triển khai thực hiện thanh toán 
theo định suất, với tổng số cơ sở KCB theo định suất là 786/1951 (đạt 40,3%), trong đó tuyến 
huyện đạt 51,9%, tuyến tỉnh đạt 14% các cơ sở KCB theo tuyến. Tỷ lệ áp dụng phương thức 
thanh toán theo định suất vượt 10,2 điểm phần trăm so với chỉ tiêu quy định tại Thông tư liên 
Bộ số 09/2009/TTLT-BYT-BTC. Phương thức thanh toán theo trường hợp bệnh tiếp tục được 
nghiên cứu, mở rộng tới 24 trường hợp bệnh trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực hệ 
thống y tế do Ngân hàng Phát triển Châu Á và AusAID tài trợ. Phương thức cấp tài chính dựa 
trên kết quả hoạt động được thí điểm tại một số tỉnh thuộc Dự án hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ do 
Ngân hàng Thế giới tài trợ vốn vay.  

Khó khăn, hạn chế. Năm 2012, Việt Nam gặp nhiều khó khăn về kinh tế vĩ mô, Chính 
phủ thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt để thực hiện mục tiêu giảm bội chi ngân sách nhà 
nước xuống dưới 4,8% GDP. Ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế năm 2012 chưa đáp ứng 
nhu cầu và việc thông báo vốn năm 2012 quá chậm, nên việc triển khai nhiệm vụ, dự toán rất 
khó khăn. Việc thực hiện đầu tư trái phiếu cho y tế, nhiều bệnh viện chưa được cấp đủ vốn, 
ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, hiệu quả hoạt động.  

Khung giá dịch vụ KCB mới được ban hành vẫn theo nguyên tắc tính một phần chi 
phí (chỉ bao gồm 3 trong 7 yếu tố cấu thành chi phí dịch vụ bệnh viện), mặt khác, chưa bao 
phủ toàn bộ các dịch vụ đang được bệnh viện cung cấp. Phương thức thanh toán “phí theo 
dịch vụ” còn phổ biến, tạo động cơ cung cấp dịch vụ không cần thiết.  

Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2011 chỉ tăng 4,9 điểm phần trăm so với năm 2010. Việc 
tiếp tục mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT gặp nhiều khó khăn. Dự kiến tỷ lệ bao phủ BHYT chỉ ở 
mức 70% dân số năm 2015 và 80% dân số năm 2020 [19]. Việc tăng cường phạm vi và chất 
lượng dịch vụ y tế và giảm mức chi tiền túi của người tham gia BHYT còn là một thách thức 
lớn, nhất là tại tuyến y tế cơ sở và vùng sâu, vùng xa.  

Chưa có kế hoạch tổng thể hoặc đề án thực hiện đổi mới phương thức thanh toán dịch 
vụ y tế. Cơ sở tính toán định suất chưa bảo đảm hoàn trả chi phí cung cấp dịch vụ. Thiết kế 
định suất chưa phù hợp, chưa đánh giá được tác động tới chất lượng dịch vụ y tế. Còn thiếu 
các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện thanh toán theo trường hợp bệnh, bao gồm bộ dữ 
liệu tối thiểu về lâm sàng và tài chính trong khám chữa bệnh nội trú.  

Còn có những hạn chế trong công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chương 
trình có sử dụng ngân sách nhà nước, như chương trình đầu tư từ trái phiếu chính phủ, thực 
hiện hỗ trợ phí BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.  

Nhân lực y tế 

Số lượng và chất lượng nhân lực y tế tiếp tục được cải thiện. Số bác sĩ trên 1 vạn dân 
tăng từ 6,59 năm 2009 lên 7,20 năm 2010. Năm 2011, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 72%, tỷ 
lệ trạm y tế xã có hộ sinh/y sĩ sản nhi đạt trên 95%. Đã ban hành chế độ phụ cấp ưu đãi theo 
nghề cũng như một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức viên chức trong các cơ sở y 
tế công lập. 

Chất lượng đào tạo nhân lực y tế được chú trọng hơn thông qua việc thực hiện các 
nhóm giải pháp đã được nêu trong Quyết định 579/QĐ-TTg, ngày 19/04/2011, của Thủ tướng 
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Chính phủ, cũng như Quy hoạch phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012–2020 mới được Bộ 
trưởng Y tế phê duyệt năm 2012.  

Khó khăn, hạn chế. Việc mở rộng các hình thức đào tạo và đánh giá hiệu quả của các 
hình thức đào tạo, đặc biệt là hình thức đào tạo nhân lực cho vùng miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, còn nhiều bất cập. Tình trạng khó thu hút và duy trì cán bộ y tế làm việc ở tuyến y tế cơ 
sở, đặc biệt ở khu vực khó khăn và một số chuyên khoa, vẫn còn rất nặng nề.  

Chất lượng đào tạo chưa tương xứng với trình độ phát triển của kỹ thuật và nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năng lực thực hành của sinh viên sau khi ra trường còn khá hạn 
chế. Đào tạo liên tục vẫn chưa được chú trọng. Chưa có hệ thống kiểm định trong các trường 
đào tạo y khoa. NSNN đầu tư cho đào tạo nhân lực còn rất hạn hẹp. Chưa có kế hoạch dài 
hạn mang tính tổng thể về đổi mới toàn diện công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế.  

Dược và trang thiết bị y tế 

Sản xuất thuốc trong nước hiện đáp ứng 47% nhu cầu về thuốc của người dân (về giá 
trị sử dụng). Mạng lưới bán lẻ rộng khắp, với dân số bình quân trên 1 cơ sở bán lẻ thuốc là 
2000 người. Nhu cầu sử dung vắc-xin được đáp ứng từ nguồn sản xuất trong nước và nhập 
khẩu. Dự thảo danh mục thuốc thiết yếu lần thứ VI đang được hoàn thiện để ban hành. Dự 
thảo Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm 
nhìn đến năm 2030 đã hoàn thành, chờ phê duyệt của Thủ tướng.  

Để quản lý chất lượng thuốc, đã triển khai thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt 
trong tất cả các khâu sản xuất, cung ứng, lưu thông thuốc. Đến nay 100% doanh nghiệp sản 
xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo của WHO; 100% cơ sở kiểm 
nghiệm thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GLP theo khuyến cáo của WHO hoặc ISO 17025. 
Việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc của các viện kiểm nghiệm và các trung tâm đã được 
thực hiện thường xuyên hơn. 

Phát triển đông dược và dược liệu được đẩy mạnh. Danh mục 40 dược liệu có tiềm 
năng khai khác và phát triển thị trường đã được Bộ Y tế ban hành. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban 
hành Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 24/02/2012 về việc tăng cường quản lý cung ứng, sử dụng 
dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 
cổ truyền; đã xây dựng 12 đề án để triển khai Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát 
triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020; chỉ đạo tiến hành công tác kiểm tra chất 
lượng dược liệu tại một số địa phương.  

Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ chính 
sách thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất TTB y tế trong nước và quy định việc cấp giấy 
phép lưu hành và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm trang thiết bị y tế sản 
xuất tại Việt Nam. 

Những khó khăn, hạn chế. Năng lực sản xuất các thuốc chuyên khoa trong nước còn 
hạn chế. Đấu thầu thuốc trong các bệnh viện vẫn còn nhiều điểm không phù hợp. Việc kiểm 
soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu và thuốc làm từ dược liệu gặp nhiều khó khăn. Còn 
phổ biến tình trạng sử dụng kháng sinh (50% đơn thuốc ngoại trú, tại tuyến huyện lên tới 
60%); bán thuốc không có đơn (40%). Kiểm soát và điều tiết của nhà nước về mua sắm và sử 
dụng TTB y tế ở các cơ sở y tế công lập còn hạn chế. Việc quản lý giá TTB y tế thiếu các quy 
định cụ thể. Chưa triển khai được hoạt động “Đánh giá công nghệ y tế”. 

Thông tin y tế 

Chiến lược thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 đã được Thủ tướng Chính phủ 
ký quyết định ban hành. Bộ Y tế đã khảo sát tình hình nhân lực thống kê y tế và có kế hoạch 
thực hiện chiến lược phát triển thống kê của ngành y tế. Các chỉ số cơ bản liên quan đến các 
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lĩnh vực như KCB, YTDP, các chương trình mục tiêu quốc gia... đã được rà soát, từ đó xây 
dựng hệ thống chỉ số cơ bản ngành y tế và trình lãnh đạo Bộ ký ban hành. Cục Quản lý KCB 
đã có văn bản hướng dẫn biểu mẫu thu thập thông tin đối với cơ sở KCB tư nhân. Bộ Y tế 
hiện đang thu thập khoảng 127 chỉ tiêu, bao gồm: Chỉ tiêu phản ảnh tình hình sức khỏe nhân 
dân và chỉ tiêu hoạt động của các lĩnh vực y tế. Đã rà soát sổ sách, biểu mẫu báo cáo của các 
vụ, cục, chương trình quốc gia và các biểu mẫu tại địa phương để đề xuất việc phối hợp, lồng 
ghép, cung cấp và trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong ngành y tế và giữa ngành y tế với 
các bộ/ngành liên quan. Để cung cấp thông tin thống kê cho các chỉ tiêu thống kê quốc gia,54 
gần đây, Bộ Y tế đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các cuộc điều 
tra thống kê, gồm: Điều tra cơ sở và nhân lực ngành y tế; điều tra HIV/AIDS; điều tra dinh 
dưỡng; điều tra y tế quốc gia; điều tra nhân khẩu học và sức khỏe.55  

Hình thức phổ biến thông tin thông thường là xuất bản Niên giám thống kê y tế hằng 
năm. Thông tin về dịch vụ công, thông tin về sức khỏe được công bố rộng rãi. Báo cáo JAHR 
hằng năm cũng là một kênh thông tin toàn diện về hệ thống y tế.  

Những khó khăn, hạn chế. Chưa có kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin y 
tế. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin y tế ở các cấp còn hạn chế. Bộ dữ liệu cơ bản sử 
dụng mã quốc tế ICD10 và mã dịch vụ ICD9-CM chưa được triển khai đồng bộ tại tất cả cơ 
sở khám chữa bệnh. Dữ liệu của các chương trình mục tiêu quốc gia và y tế dự phòng thường 
không sẵn có hoặc ít khi tiếp cận được. Thiếu cơ sở dữ liệu về y tế tư nhân. Chưa có hệ thống 
phản hồi về chất lượng thông tin y tế. 

Quản lý nhà nước  

Đã chú trọng cải thiện năng lực xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch. Một số văn bản chính sách mang tính định hướng cho sự phát triển và quản lý điều 
hành của toàn ngành (các quy hoạch, chiến lược, v.v.) đã được ban hành. Chiến lược bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã hoàn thành chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2012/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bộ Y tế đã tổ chức một số khóa học nâng cao năng lực 
quản lý, lập kế hoạch cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của Bộ và một số tỉnh (Flagship 
course) do Ngân hàng thế giới, Atlantic Philanthropies và Quỹ Rockefeller tài trợ; xây dựng 
và triển khai thí điểm công cụ đánh giá kế hoạch y tế tuyến tỉnh hằng năm. Đã chú trọng tăng 
cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng và triển 
khai kế hoạch y tế: tổ chức các hội thảo, tham vấn các bên liên quan, đăng dự thảo văn bản 
trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế... 

Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn quốc gia chẩn đoán và điều trị một số bệnh;  44 bộ 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát được tăng cường. Bộ Y tế có Thanh tra chuyên ngành đối với hầu hết các lĩnh vực: 
dân số, dược, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, vệ sinh môi 
trường.56  

 Những khó khăn, hạn chế. Chất lượng một số văn bản chính sách chiến lược còn hạn 
chế, thiếu nhất quán hoặc có điểm chưa phù hợp với thực tiễn, trong đó có nguyên nhân là hệ 
thống thông tin y tế yếu kém; năng lực quản lý, lập kế hoạch còn hạn chế, đặc biệt trong giám 
sát và đánh giá kết quả; phối hợp liên ngành trong xây dựng chính sách chưa thực sự hiệu 
quả, nhiều khi còn mang tính hình thức, thủ tục. Quản lý chất lượng dịch vụ y tế còn nhiều 
bất cập. Chưa thu hút được sự tham gia của các hiệp hội chuyên môn trong việc chuẩn hóa 

                                                
54

 Ban hành theo Quyết định số 43/2010-QĐ/TTg, ngày 2/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.. 
55

 Quyết định số 803/QĐ-TTg, ngày 28/6/2012, của Thủ tướng Chính phủ. 
56

 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ. 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

144 

chất lượng chăm sóc y tế. Thiếu sự kết nối mang tính hệ thống giữa các tuyến y tế trong điều 
trị. Chưa có cơ chế khuyến khích lồng ghép, kết nối giữa dự phòng, điều trị và phục hồi chức 
năng. Xã hội hóa còn nhiều vấn đề như việc tăng chỉ định xét nghiệm không cần thiết để tận 
thu cho các Dự án xã hội hóa về trang thiết bị chẩn đoán của bệnh viện. Sự phát triển của y tế 
tư nhân còn nhiều mặt hạn chế. Bộ máy tổ chức và nhân lực cho thanh tra chuyên ngành chưa 
thực sự đáp ứng nhu cầu. Thiếu hệ thống giám sát mang tính chất dự phòng, nên thanh tra 
chủ yếu được tiến hành khi vụ việc đã xảy ra.  

2.2 Nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế năm 2012 

Nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2012 là ưu 
tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, duy trì 
tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế; tích 
cực triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược.57 Để thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, vừa bảo đảm giải 
quyết những khó khăn trước mắt, vừa tạo nguồn lực cần thiết để bảo đảm an sinh xã hội, phúc 
lợi xã hội, trong năm 2012 ngành y tế cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây.  

 Kiện toàn và củng cố y tế cơ sở, mạng lưới y tế dự phòng và triển khai hiệu quả các 
chương trình mục tiêu y tế quốc gia, triển khai thực hiện Đề án Phát triển y tế nông 
thôn và áp dụng Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011–2020.  

 Thực hiện quyết liệt các giải pháp để từng bước giảm quá tải bệnh viện. Nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hợp lý thuốc và trang thiết bị kỹ thuật cao, kết 
hợp y học cổ truyền trong điều trị bệnh. Nghiên cứu, cập nhật và tổ chức thực hiện tốt 
công tác quy hoạch hệ thống bệnh viện, các cơ sở khám bệnh.  

 Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính 
trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gắn với lộ trình tiến tới BHYT toàn dân; điều 
chỉnh khung giá viện phí đi đôi với nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng mức hỗ trợ cho 
các nhóm đối tượng tham gia BHYT. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công 
tác chăm sóc sửa khỏe nhân dân. 

 Tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập và mở rộng các 
hình thức đào tạo, tiếp tục mở rộng hình thức luân phiên cán bộ từ tuyến trên về tuyến 
dưới.  

 Bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu phục vụ công tác điều trị. Quản lý minh bạch và 
hiệu quả việc điều chỉnh giá thuốc chữa bệnh.  

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số hợp lý, giảm mạnh 
chênh lệch giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số. 

 Tăng cường giáo dục y đức, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc hoàn thiện các chế độ, chính sách cho cán 
bộ, công chức, viên chức ngành y tế. 

3. Đánh giá khái quát về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh  

Cho đến nay, chưa có tài liệu nào đánh giá toàn diện và đầy đủ về chất lượng dịch vụ 
KCB ở Việt Nam. Chất lượng dịch vụ KCB là một vấn đề khá rộng và phức tạp, song hiện 
                                                
57

 Thông báo số 62/TB-VPCP, ngày 27/2/2012, của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, Lễ kỷ niệm 57 năm Ngày Thầy thuốc Việt 
Nam, sơ kết một năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành y tế. 
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nay ở Việt Nam vẫn chưa có các tiêu chí đánh giá thống nhất. Để đánh giá khái quát về chất 
lượng dịch vụ KCB, chúng tôi đã dựa vào các yếu tố bảo đảm chất lượng được khuyến cáo 
cho các nước đang phát triển, bao gồm: năng lực kỹ thuật, tiếp cận dịch vụ, hiệu quả, đạo đức 
nghề nghiệp, hiệu suất, tính liên tục, an toàn, tiện nghi [36]. 

Năng lực kỹ thuật tuy có nhiều tiến bộ, nhưng còn hạn chế ở các cơ sở KCB tuyến 
dưới. Đây đang là một nguyên nhân của tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối, ở một 
số chuyên khoa hiện nay. 

Tiếp cận dịch vụ. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của nhân dân được tăng lên rõ rệt 
thông qua các chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo; phát triển 
mạng lưới y tế cơ sở. Năm 2011, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 64,9% dân số, các bệnh viện đã 
khám và điều trị ngoại trú hơn 129,57 triệu lượt người bệnh, tăng 6,7% so với năm 2010. Số 
bệnh nhân nộp viện phí trực tiếp giảm 7,1% và thanh toán qua BHYT tăng từ 48,6% lên 
52,9%. 

Hiệu quả cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh. Đã có hàng nghìn hướng dẫn quy trình 
kỹ thuật, hàng trăm hướng dẫn điều trị được ban hành. Tuy vậy, việc cập nhật các hướng dẫn 
còn hạn chế. Chưa có cơ chế kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ hướng dẫn từ các cơ quan đánh 
giá từ bên ngoài. Tình hình lạm dụng thuốc, lạm dụng kỹ thuật, xét nghiệm còn là vấn đề 
đáng quan tâm.  

Đạo đức nghề nghiệp. Bộ Y tế đã ban hành 12 điều quy định về y đức và quy định về 
quy tắc ứng xử. Báo chí và dư luận xã hội thường chỉ trích, phê phán những hiện tượng, sự 
việc vi phạm y đức và ứng xử kém của nhân viên y tế, như thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, cáu gắt 
khi tiếp xúc với người bệnh; việc nhận phong bì của người bệnh; “bắt tay” với nhà thuốc để 
kê đơn trục lợi. Chưa có đánh giá về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bệnh. 

Hiệu suất. Thực trạng quá tải ở tuyến trên, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nhẹ, 
hoàn toàn có thể chữa trị ở tuyến y tế cơ sở, gây ra sự tốn kém, lãng phí cho người bệnh và 
cho xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Do chưa có đánh giá công nghệ y tế nên chưa 
loại bỏ được một số thuốc kém tác dụng hoặc các kỹ thuật hay công nghệ không mang lại 
hiệu quả gây lãng phí. Tình trạng lạm dụng kỹ thuật và không công nhận kết quả xét nghiệm 
giữa các bệnh viện, gây tốn kém cho người bệnh. 

Tính liên tục. Chương trình phòng chống lao quốc gia được bắt đầu từ năm 1995 và 
một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về y tế gần đây, như Dự án mục tiêu 
phòng chống bệnh đái tháo đường (từ năm 2010); Dự án mục tiêu phòng chống bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính và hen phế quản tại các tuyến y tế (năm 2011) đã kết nối được các tuyến 
trong chẩn đoán, điều trị, tư vấn và theo dõi người bệnh, tăng cường tính liên tục trong chăm 
sóc, giảm chi phí kèm theo cho người bệnh và là giải pháp tốt để tăng cường năng lực chuyên 
môn cho tuyến dưới.  

Tuy vậy, do bị tác động mạnh bởi cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 43 và một số 
thay đổi tổ chức của y tế tuyến huyện, tính liên tục giữa các tuyến và sự phối hợp giữa dự 
phòng và điều trị đang bị ảnh hưởng. Một số dự án mục tiêu phòng chống bệnh không lây 
nhiễm được triển khai từ năm 2002, trở thành Chương trình mục tiêu y tế quốc gia từ những 
năm 2007, 2008, nhưng vẫn ở phạm vi hẹp do nguồn lực còn hạn chế. 

An toàn trong y tế. Vấn đề an toàn trong y tế đã được đề cập trong nhiều văn bản pháp 
quy, nhưng chưa có hướng dẫn toàn diện và tổng thể về an toàn người bệnh. Việc áp dụng 
bảng kiểm an toàn phẫu thuật của WHO mới thực hiện thí điểm. Tiêm an toàn, sử dụng kháng 
sinh dự phòng, phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ… đang cần có hướng dẫn cập nhật với các 
bằng chứng mới nhất. Ngoài hệ thống theo dõi phản ứng có hại của thuốc, hiện nay chưa có 
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hệ thống báo cáo sai sót, sự cố tự nguyện hoạt động hiệu quả. Chưa có chương trình đào tạo 
liên tục về an toàn người bệnh. 

Tiện nghi cho người bệnh. Tiện nghi cho người bệnh khi đi KCB tại bệnh viện chưa 
được chú trọng, nhất là ở các bệnh viện công lập. Tiện nghi của buồng bệnh và các điều kiện 
vệ sinh ở nhiều bệnh viện chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người bệnh. 

4. Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh  

Điều tiết và đánh giá chất lượng từ bên ngoài, hay quản lý chất lượng vĩ mô, một 
trong bốn nhóm giải pháp đặc thù nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế [27], bao gồm việc 
ban hành khung pháp lý, tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra, đánh giá việc thực 
hiện từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ liên quan đối với ba 
nhóm yếu tố đầu vào của chất lượng dịch vụ, đó là: (i) các tổ chức/cơ sở cung ứng dịch vụ 
khám chữa bệnh; (ii) cán bộ chuyên môn/người hành nghề cung ứng dịch vụ y tế và việc đào 
tạo họ; (iii) dược, trang thiết bị, công nghệ và cơ sở hạ tầng y tế.  

Khung pháp lý để quản lý, điều tiết vĩ mô đối với chất lượng dịch vụ KCB đang được 
hình thành. Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội ban hành năm 2009, lần đầu tiên đưa 
ra những quy định về đảm bảo chất lượng hoàn toàn mới ở Việt Nam, bao gồm các quy định 
về điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở KCB; quy định chuyên 
môn kỹ thuật trong KCB; áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong KCB; sai sót chuyên 
môn kỹ thuật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp trong KCB; điều kiện bảo đảm công 
tác KCB. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.  

Khung pháp lý và công tác điều tiết, giám sát đối với các tổ chức/cơ sở cung 
ứng dịch vụ khám chữa bệnh  

Cấp giấy phép hoạt động (licensing)  

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho việc cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 
KCB đã được ban hành, gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã có các quy định về điều kiện 
hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều kiện cấp giấy phép hoạt động, về thẩm 
quyền, hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh. Nghị định số 87/2011/NĐ-CP đã quy định lộ trình cấp giấy phép hoạt 
động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Thông tư số 41/2011/TT-BYT 
ngày 14 tháng 11 năm 2011của Bộ Y tế đã hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.  

Tuy nhiên, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa 
đề cập tới thời hạn của giấy phép – điều kiện quan trọng để duy trì chất lượng của cơ sở 
KCB. Một hạn chế khác là bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các cơ sở KCB chưa được ban 
hành. Việc bảo đảm tính nghiêm túc, minh bạch, phòng ngừa nguy cơ cấp phép theo kiểu 
hình thức, gây lãng phí công sức và thời gian, cũng cần được đặt ra trong quá trình thực hiện. 

Quy chuẩn kỹ thuật đối với các loại dịch vụ có nguy cơ cao đối với sức khoẻ  

An toàn bức xạ trong y tế. Các quy định pháp lý liên quan đến an toàn bức xạ trong y 
tế đã được ban hành khá đầy đủ. Đó là Luật Năng lượng nguyên tử 2008; Nghị định số 
07/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 2237/1999/BKHCNMT-BYT; Nghị 
định số 111/2009/NĐ-CP; Quyết định số 1958/QĐ-TTg. Tuy nhiên, công tác giám sát và 
thực thi các quy định pháp lý về an toàn bức xạ trong y tế còn nhiều hạn chế.  
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Quản lý chất thải và an toàn môi trường trong các cơ sở y tế. Khung pháp lý để quản 
lý chất thải và an toàn môi trường trong các cơ sở y tế khá đầy đủ. Bộ Y tế đã thành lập Cục 
Quản lý Môi trường y tế. Công tác quản lý chất thải bệnh viện được Bộ Y tế, Sở Y tế, liên 
ngành Y tế - Môi trường - Công an kiểm tra đánh giá hằng năm.  

Thực trạng quản lý chất thải và an toàn môi trường y tế còn nhiều bất cập. Mới có 
50% bệnh viện bảo đảm phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn đúng quy định. 35% 
bệnh viện có lò đốt chất thải y tế, nhưng công suất và công nghệ vận hành chưa hợp lý. Năm 
2011 còn 835 bệnh viện cần phải sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. 

Đánh giá và chứng nhận chất lượng (accreditation) 

Đánh giá và chứng nhận chất lượng là giải pháp khuyến khích các cơ sở KCB duy trì 
và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB. Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định về “Chứng 
nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” (Điều 50) và “Các tổ chức chứng nhận 
chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” (Điều 51). Nghị định số 87/2011/NĐ-CP đã 
quy định và hướng dẫn chi tiết về việc triển khai thực hiện chứng nhận chất lượng.  

Tuy nhiên, hoạt động đánh giá và chứng nhận chất lượng đối với cơ sở KCB chưa 
được triển khai thực hiện, chủ yếu là do thiếu tiêu chuẩn quản lý chất lượng; thiếu tổ chức 
chứng nhận chất lượng; thiếu yếu tố khuyến khích các cơ sở KCB đăng ký đánh giá và công 
nhận chất lượng. Công nhận chất lượng chỉ có thể đạt được mục tiêu đảm bảo duy trì và nâng 
cao chất lượng khi được tổ chức thực hiện trong một môi trường minh bạch, có trách nhiệm.  

Đo lường chất lượng và chỉ số đánh giá chất lượng cơ sở KCB 

Đã thực hiện việc đánh giá chất lượng các bệnh viện toàn quốc hằng năm, thông qua 
việc sử dụng Bảng kiểm tra bệnh viện. Bảng kiểm tra bệnh viện được xây dựng chi tiết, tập 
hợp các chỉ số định lượng và định tính, được lượng hoá bằng cách cho điểm, nhằm mục đích 
đánh giá toàn diện, phân loại bệnh viện và thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Bộ Y tế đã 
có quy định về sử dụng bảng phân loại bệnh quốc tế và một số bệnh viện đã sử dụng bảng mã 
phân loại bệnh quốc tế ICD cho người bệnh điều trị nội trú. Quản lý bệnh án điện tử và kê 
đơn thuốc trên máy tính cũng đã được thực hiện tại một số bệnh viện.  

Việt Nam chưa có bộ công cụ/chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ KCB. Một số chỉ số 
đầu ra như tỷ suất tử vong, ngày điều trị trung bình, chưa được tập hợp theo nhóm bệnh nên 
chưa thể sử dụng để đánh giá chất lượng điều trị. Một số chỉ số chất lượng, như: tỷ lệ nhiễm 
khuẩn bệnh viện, tử vong trong 24 giờ nhập viện, tỷ lệ tái nhập viện trong 48 giờ, v.v., chưa 
được thống kê, phân tích và đánh giá.  

Đánh giá bệnh viện định kỳ hằng năm ở nước ta theo bảng kiểm tra bệnh viện tuy có 
nhiều tác dụng tốt, nhưng chưa phải là phương pháp đánh giá chuyên sâu về chất lượng KCB. 
Những tính chất cơ bản của chất lượng KCB, như tính hiệu quả, tính hiệu suất, an toàn, công 
bằng, tiếp cận, lấy người bệnh là trung tâm, chăm sóc liên tục… chưa được nhìn nhận đầy đủ 
khi xây dựng công cụ đánh giá chất lượng cơ sở KCB. Phân loại bệnh quốc tế ICD mới được 
sử dụng trong phạm vi hẹp và chưa được quan tâm thích đáng, thiếu sự kiểm tra, giám sát 
trong nội bộ cũng như từ phía cơ quan quản lý.  

Tổ chức mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB  

Luật và các văn bản dưới Luật không quy định về thiết kế của mạng lưới cung ứng 
dịch vụ KCB. Luật Khám bệnh, chữa bệnh có liệt kê các hình thức tổ chức của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh (Điều 41, Luật Khám bệnh, chữa bệnh), nhưng không quy định mối quan hệ 
giữa các hình thức tổ chức này trong mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB, trong khi các văn 
bản dưới Luật chưa làm rõ các mối quan hệ này. Luật Khám bệnh, chữa bệnh thiếu các quy 
định đảm bảo tính liên tục trong chăm sóc y tế. Thiếu quy định pháp lý về việc quản lý, chia 
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sẻ thông tin về chăm sóc, điều trị người bệnh giữa các tuyến điều trị. Trong khi đó những quy 
định về tổ chức mạng lưới y tế cơ sở được ban hành trước Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã tạo 
ra sự chia tách hệ thống CSSK ở địa bàn huyện thành bệnh viện đa khoa huyện và trung tâm 
y tế, trong đó trạm y tế xã trực thuộc trung tâm y tế, đã làm mất đi ưu thế lồng ghép giữa dự 
phòng và điều trị trong mô hình một trung tâm y tế tuyến huyện được tổ chức trước đây.  

Theo quy định hiện hành, mạng lưới cung ứng dịch vụ đang được phân chia theo 4 
tuyến kỹ thuật, gắn liền với hệ thống hành chính. Tuyến trung ương thực hiện tất cả các kỹ 
thuật có trong danh mục, các tuyến tỉnh, huyện và xã được quy định thực hiện các kỹ thuật 
đơn giản hơn. Các cơ sở KCB có thể được triển khai thực hiện những kỹ thuật thuộc danh 
mục của tuyến trên, sau khi đã báo cáo cơ quan quản lý y tế xem xét, phê duyệt. Trường hợp 
kỹ thuật thuộc phạm vi phân tuyến của tuyến trung ương thì phải được Hội đồng của Bộ Y tế 
thẩm định phê duyệt.  

Gần đây, tính hệ thống của mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB bị suy giảm nghiêm 
trọng: người bệnh bỏ qua các cơ sở KCB tuyến dưới để KCB thông thường ở tuyến trên.58 
Một số cơ sở KCB tuyến dưới đã đầu tư cho các kỹ thuật của tuyến trên. Ngược lại, không ít 
bệnh viện tuyến trên sử dụng nguồn nhân lực chuyên khoa sâu và trang thiết bị hiện đại để 
khám và chữa các bệnh thông thường. Cả hai xu hướng đều dẫn tới lãng phí nguồn lực, giảm 
chất lượng KCB, đồng thời góp phần tạo ra sự quá tải ở tuyến trên. 

Tình trạng quá tải những năm gần đây là phổ biến ở các bệnh viện tuyến trên, có tác 
động bất lợi tới chất lượng KCB. Ngoài nguyên nhân do sự phá vỡ tuyến kỹ thuật, một số 
chính sách khác cũng góp phần tăng thêm mức độ quá tải, như chính sách tự chủ bệnh viện 
theo Nghị định 43, sức ép phải tăng nguồn thu để bù lại phần thiếu hụt ngân sách và để trả 
lương và thu nhập tăng thêm cho cán bộ, chính sách chi trả một phần cho người bệnh có 
BHYT khi khám chữa bệnh vượt tuyến.  

Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong quản lý chất lượng KCB 

Bộ Y tế. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 đã quy định rõ vai trò và trách nhiệm của 
Bộ Y tế trong nhiều hoạt động quản lý liên quan tới chất lượng KCB. Cục Quản lý KCB được 
giao một số nhiệm vụ về quản lý chất lượng dịch vụ y tế, như: xây dựng trình cấp có thẩm 
quyền công bố tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên 
môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về KCB, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y 
khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, 
thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở KCB; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ 
chức thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia… 

Các sở y tế. Thẩm quyền và trách nhiệm của Sở Y tế trong đảm bảo chất lượng dịch 
vụ KCB của các cơ sở KCB bao gồm: Chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở 
KCB trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ Y tế và thuộc các bộ khác. Cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở KCB trên địa bàn, trừ trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, 
bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 
trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở KCB.  

Cơ quan BHXH. Tổ chức BHYT có trách nhiệm “Kiểm tra chất lượng khám bệnh, 
chữa bệnh; giám định bảo hiểm y tế” (Điều 41 Luật BHYT); “Kiểm tra, đánh giá việc chỉ 
định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh” 
(Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC). 
                                                
58

 66% số người bệnh nhập viện tại bệnh viện Phụ sản Trung ương với chẩn đoán là các bệnh có thể điều trị 
được ở bệnh viện tuyến dưới.  
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Các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Tất cả các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực 
y tế ở Việt Nam đều không tham gia trực tiếp vào công tác theo dõi, giám sát đảm bảo chất 
lượng dịch vụ KCB. Điều lệ hoạt động của các hội, kể cả Điều lệ của Tổng hội Y học Việt 
Nam đều không đề cập tới chức năng, quyền hạn liên quan tới chất lượng dịch vụ y tế. 

Năng lực xây dựng, hoàn thiện các chính sách, quy định về quản lý, điều tiết và kiểm 
tra, giám sát, đánh giá chất lượng KCB của cơ quan quản lý nhà nước về y tế còn hạn chế. 
Vai trò của các hội nghề nghiệp trong công tác đảm bảo chất lượng dịch vụ KCB chưa được 
nhìn nhận và phát huy; năng lực của các tổ chức này trong tham gia đảm bảo chất lượng cũng 
chưa được đánh giá. Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHYT) vừa thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu 
đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn phù hợp và thiếu công cụ cần thiết trong giám sát 
chất lượng dịch vụ KCB. 

Các vấn đề ưu tiên trong quản lý, điều tiết vĩ mô đối với các tổ chức/cơ sở cung ứng 
dịch vụ khám chữa bệnh đã được xác định, bao gồm: 

 Cấp phép hoạt động không thời hạn cho cơ sở KCB. 

 Thiếu công cụ/bộ chỉ số đo lường chuyên biệt chất lượng cơ sở KCB. 

 Thiếu cơ chế khuyến khích tham gia chứng nhận chất lượng. 

 Chất lượng KCB bị ảnh hưởng do quá tải ở tuyến trên và mất tính liên tục trong 
CSSK. 

 Hạn chế trong công tác theo dõi, giám sát đảm bảo chất lượng KCB.  

Khung pháp lý và công tác quản lý đối với người hành nghề y tế 

Công tác quản lý, điều tiết vĩ mô để bảo đảm cho đội ngũ đông đảo cán bộ y tế có đủ 
năng lực chuyên môn và các chuẩn mực nghề nghiệp và xã hội, nhằm bảo đảm chất lượng 
dịch vụ KCB, được đánh giá khái quát như sau.  

Ban hành các quy định, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của người hành nghề y tế. 
Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành y tế, bao gồm các ngạch công chức cho bác sĩ, 
y sĩ, y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên y, dược sĩ, kỹ thuật viên dược, dược tá, nhân 
viên y tế, y công, lương y đã được ban hành từ năm 1993.59 Những năm gần đây, tiêu chuẩn 
nghiệp vụ một số chuyên ngành đã được xây dựng lại, xây dựng mới (điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y học và y tế công cộng). Quy chế bệnh viện không quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, 
nhưng có đề cập tới nhiệm vụ của cán bộ của từng loại khoa phòng của bệnh viện. 

Chưa có văn bản quy định cán bộ quản lý bệnh viện phải được đào tạo về quản lý chất 
lượng, nhưng chương trình thạc sĩ quản lý bệnh viện có các nội dung liên quan đến quản lý 
bệnh viện và quản lý chất lượng bệnh viện. 

Đào tạo liên tục và kiểm tra, đánh giá chuyên môn. Thông tư 07/2008/TT-BYT của 
Bộ Y tế đã quy định học tập liên tục của cán bộ y tế. Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định 
đào tạo, đào tạo lại và cập nhật kiến thức y khoa liên tục là một trong các quyền và nghĩa vụ 
của người hành nghề (Điều 29 và Điều 33); Bộ Y tế có nhiệm vụ “Tổ chức đào tạo, đào tạo 
liên tục, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; hướng dẫn việc luân phiên người hành nghề” 
(Điều 5). Chỉ đạo tuyến với mục tiêu hỗ trợ cải thiện năng lực cung cấp dịch vụ y tế cho 
tuyến dưới được coi là nhiệm vụ chính thức của các bệnh viện, viện đầu ngành. Những người 
làm việc trong hệ thống y tế công lập muốn được nâng ngạch chuyên môn sẽ phải tham gia 
các kỳ thi bao gồm các nội dung chuyên môn, ngoại ngữ, tin học.  

                                                
59

 Quyết định số 415/TCCB-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Chính phủ. 
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Quản lý phát triển nhân lực y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế đã phê duyệt Quy hoạch phát 
triển nhân lực y tế, trong đó có các giải pháp quản lý nhà nước, cải thiện các chế độ sử dụng, 
duy trì nhân lực y tế, nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo. Các quy định về công tác 
tuyển dụng, sử dụng nhân lực y tế, phụ cấp nghề nghiệp, chế độ ưu đãi cho nhân lực của các 
lĩnh vực khó khăn và vùng khó khăn. 

Quy định về kiểm định và công nhận chất lượng (accreditation) chung cho tất cả các 
loại trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã được ban hành và triển khai. Bộ Y tế đã ban hành 
tiêu chuẩn chuyên môn đào tạo các ngành điều dưỡng, hộ sinh cao đẳng và trung cấp, dược sĩ 
trung cấp, y sĩ, kỹ thuật viên y trung cấp. Tám trường đại học y trong cả nước đã xây dựng 
quyển “Kiến thức - thái độ - kỹ năng cần đạt được khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa". Tuy nhiên 
mức độ áp dụng còn rất hạn chế. 

Khó khăn, bất cập 

Các tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngạch viên chức như bác sĩ, dược sĩ, y sĩ được xây 
dựng từ năm 1993 không còn phù hợp và chưa được cập nhật. Các cơ sở y tế chưa xây dựng 
bản mô tả nhiệm vụ cụ thể cho các vị trí việc làm. Việc tuyển dụng và nâng ngạch bậc được 
căn cứ vào kết quả các kỳ thi, tuy nhiên, các kỳ thi này vẫn là thi lý thuyết, chưa có kiểm tra 
thực hành. Các bệnh viện chưa tiến hành đánh giá thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ. 
Công tác kiểm tra bệnh viện do Bộ Y tế quy định chưa có nội dung nào liên quan đến đánh 
giá chuyên môn của nhân viên y tế. 

Các quy định về đào tạo sau tốt nghiệp và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế chưa đầy 
đủ. Ngành y tế chưa quy định đào tạo thực hành sau tốt nghiệp hay phân công hướng dẫn, 
giúp đỡ nhân viên mới ra trường. Nhiều cơ sở KCB tuyến tỉnh, huyện chưa đủ điều kiện để 
làm nơi học tập, phát triển nghề nghiệp cho nhân viên y tế.  

Công tác đào tạo liên tục chưa được đưa vào kế hoạch hằng năm của nhiều cơ sở y tế. 
Hình thức đào tạo liên tục đề ra chưa phù hợp với nhiều vị trí công tác. Còn có khó khăn 
trong việc xây dựng các chương trình đào tạo liên tục phù hợp với các nghề nghiệp và vị trí 
công tác. Công tác chỉ đạo tuyến ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Chưa có cơ chế, quy 
định rõ ràng về việc các chuyên khoa đầu ngành giúp đỡ các tuyến như thế nào. Chưa có bộ 
chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc để làm cơ sở đánh giá chất lượng chuyên môn 
của đội ngũ nhân lực y tế. Các kế hoạch phát triển nhân lực của các cơ sở y tế chưa chú trọng 
đề ra các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Việc tuân thủ phân tuyến kỹ 
thuật chưa tốt. Các cơ sở y tế đều cố gắng đầu tư áp dụng các kỹ thuật cao để tăng thu nhập, 
công tác khám chữa bệnh ban đầu không được ưu tiên. Tình trạng này làm ảnh hưởng đến 
chiến lược đào tạo cán bộ cho tuyến dưới. Các quy định về năng lực của cán bộ quản lý các 
cơ sở y tế tập trung chủ yếu vào tiêu chuẩn chuyên môn, bằng cấp, chưa có các tiêu chuẩn về 
năng lực quản lý, đặc biệt là quản lý chất lượng.  

Chưa thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo nhân lực y tế. Chất 
lượng đào tạo nói chung đang có nhiều vấn đề do số lượng sinh viên tăng lên trong khi số 
lượng bệnh viện thực hành và đội ngũ giáo viên tăng không đáng kể, chương trình giáo dục 
không được đổi mới.  

Các quy định về y đức cho nhân viên y tế đã được ban hành, song giữa quy định và 
thực hành còn có một khoảng cách. Chưa có cơ chế mang tính hỗ trợ tích cực để cho nhân 
viên y tế có thể học hỏi, rút kinh nghiệm qua các sai sót.  

Các vấn đề ưu tiên trong quản lý, điều tiết vĩ mô đối với người hành nghề được xác 
định, bao gồm: 

 Chưa có chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản cho hầu hết các loại hình nhân lực y tế.  



Chương 8:Kết luận 

151 

 Chưa có hệ thống kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo khối ngành sức 
khỏe, trong khi chất lượng đào tạo còn thấp và khác nhau giữa các cơ sở đào tạo. 

 Công tác đào tạo liên tục còn nhiều hạn chế, chưa có kế hoạch chiến lược và quy định 
về giám sát, đánh giá thực hiện đào tạo liên tục.  

 Chất lượng nhân lực y tế (đặc biệt là bác sĩ) của tuyến dưới còn rất thấp.  

 Chưa có sự tham gia của hầu hết các hội nghề nghiệp vào công tác đảm bảo chất 
lượng nhân lực y tế cả về chuyên môn và y đức.  

Khung pháp lý và công tác quản lý đối với dược, trang thiết bị và cơ sở hạ 
tầng y tế 

Lĩnh vực dược, sinh phẩm 

Ngành y tế đã có một hệ thống văn bản pháp quy bao phủ hầu hết các vấn đề trong 
quản lý dược, sinh phẩm y tế. Luật Dược được ban hành năm 2005 đang được nghiên cứu đề 
nghị Quốc hội chỉnh sửa. Đã có các quy định bắt buộc toàn bộ các cơ sở sản xuất tân dược 
phải đạt tiêu chuẩn GMP và khuyến khích các nhà thuốc phải đạt tiêu chuẩn GPP. Đã ban 
hành các quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt bảo quản thuốc, hướng dẫn 
sản xuất gia công thuốc, hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc 
trực tiếp với thuốc. Đã có nhiều quy định về quản lý giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc và 
sử dụng thuốc.  

Bộ Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành cho các vắc-xin, sinh phẩm y tế sản xuất trong 
nước và nước ngoài; ban hành các quy định về đảm bảo an toàn truyền máu và các chế phẩm 
máu ở các tuyến.  

Khó khăn, hạn chế chủ yếu là chưa thực hiện tốt công tác triển khai và giám sát thực 
hiện các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng thuốc, quản lý sản xuất và kinh doanh dược 
phẩm, v.v. còn nhiều hạn chế.  

Lực lượng thanh tra, kiểm tra về chất lượng thuốc rất mỏng. Vẫn còn thuốc giả, kém 
chất lượng lưu thông và đến tay người tiêu dùng. Chưa có tổ chức liên bộ thực hiện kiểm soát 
thuốc giả, kém chất lượng. Kiểm tra chất lượng các thuốc đông y, gia truyền chưa được chặt 
chẽ. Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong việc giám sát sử dụng thuốc trong các 
bệnh viện còn hạn chế. Chương trình giám sát sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh chưa 
hoạt động do không có kinh phí. Nhân lực dược chưa đáp ứng được nhu cầu của mạng lưới 
lưu thông phân phối thuốc. Thiếu nguồn lực cho hoạt động an toàn truyền máu. 

Lĩnh vực trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

Danh mục Tiêu chuẩn ngành và Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam về Thiết bị y tế 
đã được ban hành, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, đầu tư khai thác sử dụng và 
quản lý. Danh mục TTB y tế thiết yếu phục vụ dự án xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa 
khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, phòng khám đa khoa khu vực đã được 
xây dựng và ban hành. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm 
và TTB y tế đã được ban hành. Dự kiến sẽ xây dựng Nghị định về quản lý TTB y tế. Công tác 
kiểm tra chất lượng TTB y tế được giao cho Viện Trang thiết bị và công trình y tế. Ba trung 
tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học đặt tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập và được giao 
nhiệm vụ kiểm chuẩn và cấp chứng chứng chỉ đảm bảo chất lượng các xét nghiệm y học của 
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toàn bộ các cơ sở y tế trong cả nước. Các quy định về thử lâm sàng TTB y tế đã được Bộ Y tế 
ban hành.60  

Các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam về cơ sở hạ tầng y tế và quy trình quản lý 
các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước đã được ban hành.  

Khó khăn, bất cập. Hệ thống văn bản pháp quy TTB và cơ sở hạ tầng y tế chưa hoàn 
chỉnh. Chưa có tổ chức làm nhiệm vụ quản lý/điều tiết về TTB và công trình y tế ở các sở y 
tế. Nhiều bệnh viện tỉnh chưa có phòng quản lý vật tư – thiết bị y tế. Chưa có sự phối hợp 
chặt chẽ của cơ quan quản lý chuyên môn như Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Y tế dự 
phòng trong quản lý TTB y tế ở cấp vĩ mô. Hiệu quả đầu tư, sử dụng TTB và cơ sở hạ tầng y 
tế còn thấp và chưa được đánh giá, theo dõi một cách hệ thống. Hình thức liên doanh, liên kết 
đầu tư TTB tại bệnh viện có thể dẫn tới lạm dụng dịch vụ nếu không có cơ chế kiểm soát tốt. 
Một số cơ sở y tế được đầu tư thiết bị hiện đại, nhưng không có người sử dụng và bảo quản, 
hoặc không sử dụng hết các tính năng của thiết bị. Chưa có số liệu theo dõi, đánh giá việc 
thực hiện các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn Việt Nam về TTB y tế và cơ sở hạ tầng y tế. 

Trang thiết bị y tế tại các bệnh viện huyện mới đạt từ 30–50%, có huyện chỉ đạt 20% 
so với danh mục của Bộ Y tế. Nhiều bệnh viện còn thiếu thiết bị cần thiết để chẩn đoán, cấp 
cứu và điều trị. Công tác kiểm định và hiệu chuẩn TTB y tế gặp nhiều khó khăn. Hầu hết 
TTB y tế đang sử dụng tại các cơ sở y tế chưa được định kỳ kiểm chuẩn, bảo dưỡng và sửa 
chữa, không đủ nguồn vốn để đầu tư và đổi mới, nhiều địa phương không có đủ kinh phí để 
mua vật tư tiêu hao và bảo trì, bảo dưỡng. Hiệu quả ứng dụng công nghệ y tế về mặt y học, 
xã hội, đạo đức, kinh tế vẫn chưa được đánh giá một cách khoa học. Cơ sở hạ tầng ở nhiều 
nơi chất lượng kém, nhanh xuống cấp, chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật. Chưa có 
chiến lược phát triển TTB và cơ sở hạ tầng y tế dựa trên các bằng chứng khoa học. 

Các vấn đề ưu tiên trong quản lý, điều tiết vĩ mô đối với dược, TTB và cơ sở hạ tầng 
y tế được xác định, bao gồm: 

 Chưa triển khai và giám sát thực hiện tốt các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng 
thuốc, quản lý sản xuất và kinh doanh dược phẩm. 

 Vẫn còn tình trạng thuốc giả, kém chất lượng lưu thông và đến tay người tiêu dùng. 

 Công tác giám sát, theo dõi về sử dụng thuốc an toàn hợp lý chưa được thực hiện tốt.  

 Hệ thống quản lý TTB y tế và cơ sở hạ tầng y tế còn yếu. Chưa có hệ thống kiểm soát 
TTB y tế cho bệnh viện và trên thị trường. 

 Chưa có Luật về TTB y tế. Chưa có chiến lược quốc gia về TTB y tế. 

 Chưa triển khai các đánh giá công nghệ y tế toàn diện, trong khi hiệu quả đầu tư TTB 
y tế, cơ sở hạ tầng được đánh giá là còn thấp.  

 Thiếu cơ sở dữ liệu về TTB y tế và cơ sở hạ tầng y tế.  

5. Quản lý chất lượng dịch vụ tại cơ sở khám chữa bệnh  

Quản lý chất lượng dịch vụ KCB tại cơ sở khám chữa bệnh, hay quản lý chất lượng 
tại chỗ (local quality management), bao gồm việc tuân thủ và thực hiện các quy định, chuẩn 
mực và hướng dẫn chuyên môn; áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp quản lý chất lượng 
và xây dựng các tổ chức quản lý chất lượng ở bệnh viện.  

                                                
60

 Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
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Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về an toàn, chăm sóc người bệnh  

An toàn phẫu thuật được thực hiện theo quy chế công tác của Khoa Phẫu thuật - Gây 
mê hồi sức và một số quy định trong Quy chế bệnh viện. Năm 2011, đã triển khai áp dụng 
Bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại 5 bệnh viện điểm để chuẩn bị áp dụng trong cả nước. Điều 
hạn chế là chưa có hướng dẫn toàn diện và tổng thể về an toàn phẫu thuật. Bảng kiểm an toàn 
phẫu thuật của WHO chưa được áp dụng rộng. Chưa có hệ thống báo cáo sai sót, sự cố tự 
nguyện, cũng chưa có khuyến cáo phòng ngừa sai sót, sự cố một cách có hệ thống.  

An toàn truyền máu được thực hiện theo Quy chế truyền máu của Bộ Y tế. Vẫn còn 
xảy ra tai biến do truyền nhầm nhóm máu và chưa có số liệu báo cáo về các tai biến khác như 
lây nhiễm HIV hay bệnh truyền nhiễm qua đường máu do truyền máu. 

An toàn tiêm, truyền. Từ 2001, Hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát động phong trào 
tiêm an toàn trong toàn quốc. Bộ Y tế chuẩn bị ban hành tài liệu hướng dẫn tiêm an toàn. Một 
bộ phận nhân viên y tế (55%) chưa cập nhật kiến thức về tiêm an toàn; còn tình trạng chưa 
tuân thủ quy trình kỹ thuật và các thao tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành tiêm, chưa 
báo cáo và theo dõi rủi ro do vật sắc nhọn (87,7%).  

An toàn sử dụng thuốc. Các quy định về an toàn sử dụng thuốc được quy định ở nhiều 
văn bản khác nhau. Thông tư số 07/2011/TT-BYT quy định rất cụ thể về dùng thuốc và theo 
dõi dùng thuốc cho người bệnh. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng của dược sĩ lâm sàng tư 
vấn cho bác sĩ trong sử dụng thuốc còn hạn chế. Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị tại 
các bệnh viện không đồng đều. Các công cụ hỗ trợ cho sử dụng thuốc an toàn mới được triển 
khai ở một số cơ sở. Chưa thực hiện tốt cơ chế kiểm soát việc kê đơn thuốc, hiện tượng lạm 
dụng thuốc có xu hướng tăng do tác động của cơ chế thị trường và cơ chế thu phí dịch vụ. 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và cơ sở y tế được thực hiện theo Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh 2009; Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009. Bộ Y tế đã ban hành 
Kế hoạch quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn giai đoạn 2012–2015; đang xây dựng 6 hướng 
dẫn quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn. Cục Quản lý KCB là cơ quan đầu mối hướng dẫn, 
kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn quốc gia. Theo quy định, tại các bệnh viện phải 
thiết lập Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và mạng lưới Kiểm 
soát nhiễm khuẩn. Cứ 150 giường bệnh có ít nhất một cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ 
kiểm tra, kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Tuy nhiên, nguồn lực cho công tác kiểm soát 
nhiễm khuẩn còn hạn chế. Thiếu nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, vật tư, 
hóa chất cho kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhiều lãnh đạo cơ sở KCB chưa thực sự quan tâm đến 
công tác này.  

Chất lượng Labo và xét nghiệm đã từng bước được quan tâm chỉ đạo từ Bộ Y tế với 
sự hỗ trợ của một số tổ chức nước ngoài (CDC, WHO). Chất lượng phòng xét nghiệm y học 
được phát triển theo hướng đạt chuẩn ISO 15189 với những ưu thế và được nhiều phòng xét 
nghiệm quan tâm. Các chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm khác như WHO, JCI, Thái Lan 
cũng đang được nghiên cứu áp dụng. Các quy định về an toàn sinh học phòng xét nghiệm đã 
được ban hành và áp dụng. Hạn chế, bất cập: Thiếu văn bản hướng dẫn và quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về phòng xét nghiệm y học. Xu hướng lạm dụng xét nghiệm, không công nhận 
kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm xảy ra không đơn thuần vì lý do kỹ thuật mà 
còn do động cơ chạy theo lợi ích kinh tế. 

Thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề y đi đôi với 
đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động KCB đang được triển khai ở hầu hết các bệnh viện, 
với nhiều hình thức khác nhau. Nhiều tấm gương tiêu biểu về y đức đã được giới thiệu. Ngày 
càng có nhiều bệnh viện thực hiện khẩu hiệu "nói không với phong bì", phê phán thái độ 
thiếu ân cần, lịch sự trong giao tiếp và ứng xử với bệnh nhân… 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

154 

 Một bộ phận không nhỏ nhân viên y tế chưa nhận thức được đạo đức nghề nghiệp, sự 
tận tâm, ân cần của thầy thuốc có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả điều trị bệnh nhân. Báo chí 
và dư luận xã hội chỉ trích, phê phán những hiện tượng vi phạm y đức và ứng xử kém, thái độ 
thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí cáu gắt khi tiếp xúc với người bệnh của nhân viên y tế. Còn tồn tại 
một số hiện tương tiêu cực của nhân viên y tế, như nhận phong bì, “bắt tay” với nhà thuốc để 
kê đơn trục lợi; thậm chí tham ô thuốc BHYT…  

Chính sách về điều dưỡng đã có nhiều đổi mới. Hội Điều dưỡng Việt Nam đã xây 
dựng Bộ Tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh và đang được triển khai thí điểm. Tổ chức chăm 
sóc người bệnh tại bệnh viện thực hiện cả bốn mô hình, trong đó mô hình phân công chăm 
sóc theo nhóm chiếm ưu thế (83%). Hầu hết các bệnh viện tổ chức thường trực 24/24 giờ.  

Vai trò của điều dưỡng chưa được đánh giá đúng. Tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ thấp, hơn 
50% điều dưỡng trưởng chưa đạt chuẩn về chuyên môn và quản lý. Tính chuyên nghiệp trong 
thực hành nghề điều dưỡng còn yếu, chưa xóa bỏ được sự tự ti, mất nhiều thời gian cho công 
việc hành chính, ít thời gian chăm sóc người bệnh. Người nhà bệnh nhân trực tiếp thuê người 
trợ giúp chăm sóc người bệnh còn phổ biến. Tại nhiều bệnh viện người bệnh phải nằm ghép, 
ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc. Sự quá tải trong chăm sóc ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Ban ngày 1 điều dưỡng chăm sóc trung bình 6,5 
người bệnh, ban đêm - 23,8 người. 

Chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện thực hiện theo Thông tư số 08/2011/TT-BYT của 
Bộ Y tế. Các bệnh viện phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm hiện hành. Tuy 
nhiên, việc bảo đảm dinh dưỡng cho người bệnh tại bệnh viện hiện nay còn gặp nhiều khó 
khăn. Công tác dinh dưỡng lâm sàng chưa được coi trọng. Kết quả điều tra năm 2010 cho 
thấy chỉ có 71,8% bệnh viện tuyến tỉnh, 40,8% bệnh viện huyện có khoa dinh dưỡng hoặc bộ 
phận dinh dưỡng. Cung cấp dinh dưỡng trong điều trị người bệnh chưa được đánh giá đúng 
mức trong điều trị hồi sức cấp cứu. Cán bộ dinh dưỡng, tiết chế tại các bệnh viện còn rất 
thiếu và chưa được đào tạo đáng kể và công việc này không có sức thu hút. 

Áp dụng các phương pháp và công cụ quản lý và cải thiện chất lượng  

Đã có một số bệnh viện đi tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp cải thiện 
chất lượng, như áp dụng mô hình quản lý chất lượng đồng bộ (Total Quality Managerment - 
TQM), chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act), xây dựng hệ thống chất lượng theo ISO 9001 
với các KPI (Key Performance Indicators). Mô hình quản lý chất lượng được quan tâm nhiều 
là ISO 9001, TQM. Một số bệnh viện, đặc biệt là khối bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài và 
bệnh viện tư nhân đã bắt đầu quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài theo mô hình 
đánh giá và công nhận chất lượng. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh viện áp dụng chu trình PDCA trong 
cải tiến chất lượng còn rất hạn chế. Khoảng 38% số cán bộ quản lý chủ chốt của bệnh viện 
chưa biết hoặc biết mà không áp dụng chu trình PDCA. Có 19 bệnh viện (42,2%) đã áp dụng 
ít nhất 1 mô hình quản lý chất lượng, 18 bệnh viện áp dụng ISO 9001; 5 bệnh viện (11,1%) 
đã đạt ISO 14001, 5 bệnh viện đạt ISO 15189, 3 (6,6%) đã áp dụng TQM, 4 bệnh viện (8,8%) 
đã áp dụng kiểm định chất lượng bệnh viện (hospital accreditation). 17 bệnh viện (37,7%) có 
nhân viên phụ trách về quản lý chất lượng; có 12 bệnh viện đã có đơn vị quản lý chất lượng; 
nhưng chỉ có 3 bệnh viện có nhân viên chuyên trách làm việc toàn thời gian [66].  

Áp dụng các phương pháp và mô hình quản lý chất lượng của bệnh viện cần được tiến 
hành song song với xây dựng “văn hóa chất lượng”, bảo đảm cho cải thiện chất lượng trở 
thành một quá trình bền vững, với sự tham gia của tất cả mọi thành viên của bệnh viện. Từ 
lâu, ngành y tế đã có những hoạt động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thầy 
thuốc và các cơ sở KCB, dựa trên việc đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức, như các cuộc vận 
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động thực hiện 12 điều y đức; thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn 
vị sự nghiệp y tế”, đẩy lùi các tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng KCB.  

Sự thiếu thống nhất hoặc sai lệch trong quan niệm về các giá trị chất lượng đang là 
một trở ngại cho việc xây dựng văn hoá chất lượng đích thực trong bệnh viện. Văn hóa chất 
lượng chưa thể hiện rõ trong điều lệ, tôn chỉ, mục đích hoạt động của các cơ sở KCB, các hội 
nghề nghiệp. Những người làm việc trong bệnh viện, ở cương vị bác sĩ, điều dưỡng, cũng 
như làm công tác quản lý, hầu như đều chưa được đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng 
dịch vụ KCB. Việc xây dựng cái cốt lõi nhất của văn hóa chất lượng là nhận thức, niềm tin, 
sự đồng lòng đoàn kết, các giá trị… còn rất hạn chế, trong khi những động cơ vì lợi ích trước 
mắt cũng phần nào làm cho một số cơ sở KCB chưa đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu, và 
nhiều biểu hiện tiêu cực chậm được khắc phục. “Văn hóa học tập từ sai sót” cũng là một cách 
đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhưng các cơ sở y tế thường nặng về quy trách nhiệm cá 
nhân, chưa nhìn nhận từ góc độ hệ thống. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng. Hầu hết các cơ sở KCB đã 
sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản lý, như: quản lý nhân sự, vật tư, tài chính, quản 
lý công văn. Tuy nhiên ít cơ sở áp dụng phần mềm trong quản lý chuyên môn, lâm sàng. 
Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đã kết nối mạng Telemedicine với các bệnh viện vệ tinh để 
phục vụ công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và hội chẩn, tư vấn những trường hợp khó. Bệnh viện 
Nhi đồng 1, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý dược, quản lý kho y dụng cụ, trả kết quả 
xét nghiệm qua mạng, quản lý thủ thuật, phẫu thuật, quản lý nhân sự, quản lý học hỏi liên tục, 
quản lý tài chính, tiếp nhận, kê đơn, mua thuốc qua mạng. Một số thử nghiệm về chẩn đoán 
trực tuyến từ xa đã được tiến hành. Tuy nhiên các phần mềm nhắc nhở cán bộ y tế khi kê đơn 
thuốc chống tương tác, nhắc quy trình chuyên môn theo dạng bảng điểm trên máy vẫn ít được 
thực hiện. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh ứng dụng thẻ bệnh nhân. Bộ 
Y tế đang triển khai một số dự án ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có dự án quản lý 
bệnh nhân sử dụng công nghệ Smartcard với mã bệnh nhân thống nhất. 

Việc đầu tư cho công nghệ thông tin y tế còn manh mún, dàn trải; thiết kế tổng thể 
ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở y tế còn thiếu hoặc chất lượng không cao; Việc 
nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo tin học y tế trong những nǎm qua vẫn chưa đáp ứng được 
nhu cầu; Nhiều công ty phần mềm tham gia xây dựng hệ thống quản lý bệnh viện nhưng 
không thành công vì thiếu kiến thức chuyên môn y tế. Nhiều bệnh viện đã ứng dụng công 
nghệ thông tin nhưng thất bại do phần mềm không đáp ứng được yêu cầu thực tế, nên nghi 
ngờ về khả năng của công nghệ thông tin trong y tế.  

Cải cách hành chính và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Thực hiện Chương 
trình 527/CTr-BYT nhiều bệnh viện đã cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà trong tiếp 
đón và phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, cải cách hành chính ở các bệnh viện vẫn chưa thực sự 
triển khai một cách đồng bộ. Đối với người bệnh có BHYT, vẫn còn nhiều thủ tục hành chính 
ở tất cả các khâu: chuyển viện, khám bệnh, chữa bệnh theo đơn vị đăng ký KCB ban đầu, 
thanh toán đồng chi trả. 

Xây dựng các tổ chức quản lý chất lượng dịch vụ trong bệnh viện  

Tại các bệnh viện hiện nay có một số hội đồng có liên quan trực tiếp đến chất lượng 
dịch vụ. như Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn và Hội đồng Điều 
dưỡng. Hội đồng thuốc và điều trị làm nhiệm vụ tư vấn thường xuyên cho giám đốc bệnh 
viện về cung ứng sử dụng thuốc an toàn hợp lý và hiệu quả; cụ thể hoá các phác đồ điều trị 
phù hợp với điều kiện bệnh viện. Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn có nhiệm vụ tư vấn cho 
giám đốc bệnh viện xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định kỹ thuật chuyên môn về kiểm 
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soát nhiễm khuẩn phù hợp với quy định của Bộ Y tế… . Hội đồng Điều dưỡng có nhiệm vụ 
tư vấn cho giám đốc bệnh viện về kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện và 
sửa đổi, bổ sung các quy định kỹ thuật về chăm sóc điều dưỡng phù hợp với quy định của Bộ 
Y tế và đặc điểm của từng chuyên khoa. 

Tuy nhiên, tại các bệnh viện chưa có tổ chức nào chính thức đảm nhiệm các vấn đề an 
toàn người bệnh, triển khai các phương pháp chất lượng trong cải tiến chất lượng bệnh viện. 
Một số ít bệnh viện đã thành lập Hội đồng quản lý chất lượng (Bệnh viện Nhi đồng 1), Phòng 
quản lý chất lượng bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Pháp-Việt), Đơn vị 
quản lý nguy cơ (Bệnh viện Chợ Rẫy) hoạt động có hiệu quả, nhưng chưa có quy định pháp 
lý cho các tổ chức này. Chưa tổ chức các nhóm làm việc để giải quyết một số vấn đề chất 
lượng liên quan đến nhiều bộ phận, khoa, phòng, đơn vị trong bệnh viện.  

Các vấn đề ưu tiên trong quản lý chất lượng dịch vụ KCB tại cơ sở khám chữa bệnh 
đã được xác định, bao gồm: 

 Cơ chế, tổ chức và nguồn lực thực hiện quản lý chất lượng tại bệnh viện chưa hoàn 
chỉnh: Chưa có kế hoạch/chương trình tổng thể để định hướng các cơ sở y tế thực hiện 
các biện pháp bảo đảm chất lượng hiệu quả nhất. Chưa có tổ chức chứng nhận chất 
lượng KCB. Chưa có quy định rõ ràng và hỗ trợ để áp dụng các phương pháp, mô 
hình và công cụ chất lượng trong cải tiến chất lượng bệnh viện. Tổ chức hệ thống chất 
lượng trong bệnh viện chưa hoàn thiện, chưa có bộ phận chuyên trách về chất lượng 
và an toàn người bệnh. Thiếu cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng. Hầu hết các 
bệnh viện chưa tự xây dựng hướng dẫn điều trị, hướng dẫn quy trình chuyên môn.  

 Ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm và chưa đạt kết quả mong muốn. Đầu tư cho 
công nghệt hông tin còn manh mún. Nhân lực về công nghệ thông tin tại cơ sở KCB 
còn thiếu. Thiếu cơ chế khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin y tế.  

 Hệ thống thông tin trong bệnh viện chưa phục vụ hiệu quả quản lý chất lượng. Chưa 
có hệ thống báo cáo sai sót. Chưa có hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện. Thiếu 
cơ chế giám sát kê đơn thuốc. Chưa có bộ tiêu chuẩn chất lượng để đo lường cải tiến 
chất lượng. 

 Các quy định, phương pháp quản lý chất lượng chưa được thực hiện đầy đủ. Chương 
trình an toàn người bệnh mới triển khai thí điểm. Các quy định về an toàn truyền máu 
thực thi chưa đầy đủ. Kiểm soát nhiễm khuẩn còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống quản 
lý chất lượng labo xét nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu. Phong trào tiêm an toàn toàn 
quốc chưa phát huy hiệu quả. Thiếu nguồn tài chính để chăm sóc toàn diện người 
bệnh, bao gồm cả dinh dưỡng trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Thiếu cơ chế giám 
sát theo dõi công tác chăm sóc người bệnh. Ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh 
chưa tạo được sự hài lòng đối với người bệnh. 

6. Phát huy vai trò của cộng đồng và của người bệnh trong cải 
thiện chất lượng dịch vụ  

Theo WHO, lấy bệnh nhân là trung tâm với sự tham gia của cộng đồng vừa là mục 
tiêu, vừa là một trong bốn phương pháp tiếp cận cơ bản nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y 
tế. Trải nghiệm của người bệnh chính là thước đo chất lượng dịch vụ KCB mà họ đã nhận 
được. Mặt khác người bệnh có một vai trò rất quan trọng đối với việc cải thiện chất lượng 
dịch vụ qua việc bày tỏ các ý kiến của họ về chất lượng dịch vụ mà họ được nhận. Vì vậy, 
cần phải thiết lập các hình thức, cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa các nhà cung ứng dịch vụ với 
người sử dụng dịch vụ.  
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Các quy định về quyền và trách nhiệm của người bệnh  

Đã có một số quy định vai trò và phương thức cho người bệnh và cộng đồng tham gia 
vào cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, như Quy chế bệnh viện (1997), trong đó quy định về 
thành lập Hội đồng người bệnh là hình thức tổ chức đại diện cho người bệnh phản ánh, góp ý 
kiến về tổ chức, tình hình KCB và chăm sóc của bệnh viện; Công văn 4969/YT-ĐTr (2004) 
chỉ đạo thiết lập đường dây nóng trong bệnh viện giúp lãnh đạo các bệnh viện công lập nắm 
bắt được các ý kiến phản hồi của người sử dụng dịch vụ; Quy chế giải quyết khiếu nại trong 
lĩnh vực y tế, quy định thăm dò sự hài lòng của người bệnh trong kiểm tra bệnh viện hằng 
năm;61 quy định về chế độ giao tiếp, trong đó các bác sĩ phải lắng nghe lời kể của người bệnh 
và ân cần giải thích cho người bệnh;62 Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị 
sự nghiệp y tế;63 thực hiện khẩu hiệu “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm 
sóc tận tình, người bệnh về, dặn dò chu đáo”. Quyền và nghĩa vụ của người bệnh đã được 
quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2009).  

Các cơ chế tạo điều kiện cho người bệnh tham gia đánh giá về các dịch vụ y tế 

Các quy định về thông tin phản hồi của người bệnh được thực hiện trong các bệnh 
viện, có thể thông qua Hội đồng người bệnh, hoặc qua đường dây nóng mà các bệnh viện đã 
công bố. Bệnh viện có một số điện thoại có người trực 24/24 giờ để tiếp nhận ý kiến phản hồi 
từ người bệnh. Hộp thư góp ý cũng được áp dụng ở hầu hết các bệnh viện công lập. Theo quy 
định kiểm tra bệnh viện, hằng năm các bệnh viện đều phải thực hiện điều tra đánh giá về mức 
độ hài lòng của người bệnh đối với thái độ phục vụ, thời gian chờ đợi, thủ tục hành chính, 
hướng dẫn sử dụng thuốc. 

Mặc dù đã nhiều quy định khá cụ thể, nhưng còn thiếu các quy định và cơ chế giám 
sát có hiệu quả việc thực hiện. Việc theo dõi, tổng hợp các thông tin phản hồi và sử dụng 
trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ chưa được đánh giá. Tiếng nói của cộng đồng, của 
người bệnh trong việc xây dựng kế hoạch y tế ở địa phương cũng như trong cải thiện chất 
lượng bệnh viện vẫn còn rất hạn chế. Các thông tin về sự hài lòng của người bệnh chỉ giúp 
cho các bệnh viện cải thiện quản lý, ít có cơ sở để cải thiện chất lượng dịch vụ lâm sàng.  

Giám sát, thu thập và đo lường các thông tin, trải nghiệm về dịch vụ từ phía 
người bệnh 

Hiện nay hệ thống thông tin quản lý y tế ở các bệnh viện tập trung vào quản lý tài 
chính và nhân sự. Thiếu thông tin cấp người bệnh, bao gồm thông tin về tình trạng lâm sàng, 
kết quả cận lâm sàng và các can thiệp y tế và kết quả của sự can thiệp đó. Thống kê và báo 
cáo các trường hợp tử vong và tai biến diễn ra tại bệnh viện vẫn chưa đầy đủ và chưa được áp 
dụng trong việc cải thiện chất lượng. Quy trình thu thập và xử lý báo cáo phản ứng có hại của 
thuốc (ADR), trong đó có quy trình thu thập thông tin từ người bệnh về quá trình dùng thuốc 
và các phản ứng phụ của thuốc, đang được thực hiện. Tuy nhiên chưa có một báo cáo nghiên 
cứu nào đánh giá về việc thực hiện các quy định này trong các bệnh viện. Ngoài thống kê về 
phản ứng có hại của thuốc, cũng có các quy định về báo cáo tử vong tại bệnh viện, tai biến 
truyền máu, tai biến phẫu thuật, tai biến thủ thuật và tai biến khác. Tuy nhiên, thông tin chưa 
đầy đủ và ít được sử dụng để rút kinh nghiệm và cải thiện an toàn cho người bệnh. 

                                                
61

 Quyết định số 44/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
62

 Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT ngày 27/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế  
63

 Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
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Thông tin về chất lượng dịch vụ để người bệnh lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ 

Việt Nam chưa có quy định cụ thể về đánh giá và công bố chất lượng của cơ sở y tế. 
Trong khi đó báo chí (gồm cả đài phát thanh, truyền hình) có thể quảng cáo cho các cơ sở 
KCB mà không cần có chứng nhận chất lượng, đôi khi gây hiểu nhầm cho người dân. Báo chí 
cũng hay phản ánh một cách không đầy đủ về những ca tử vong hoặc tai biến của một số cơ 
sở KCB, gây xôn xao dư luận, không phù hợp mong muốn xây dựng hệ thống báo cáo sai sót, 
sự cố tự nguyện, nhằm tìm hiểu nguyên nhân mang tính hệ thống để đưa ra các giải pháp 
phòng ngừa. Xây dựng hệ thống công bố thông tin đầy đủ và khách quan làm căn cứ để người 
dân lựa chọn cơ sở cung ứng dịch vụ là rất cần thiết, song cũng là một việc hoàn toàn không 
dễ dàng.  

Các vấn đề ưu tiên trong việc phát huy vai trò của cộng đồng và của người bệnh 
trong cải thiện chất lượng dịch vụ đã được xác định, bao gồm:  

 Chưa thực hiện tốt quyền của người bệnh được thông tin đầy đủ về bệnh tật, về an 
toàn, về phương pháp điều trị. Thiếu các văn bản dưới Luật quy định về quyền và 
nghĩa vụ của cơ sở cung ứng dịch vụ với người bệnh.  

 Các cơ chế thu thập thông tin phản hồi của người bệnh hoạt động chưa hiệu quả. 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh chưa đề cập đến quyền của người bệnh được tham gia 
vào quá trình đánh giá chất lượng dịch vụ KCB.  

 Thông tin phản hồi từ người bệnh chưa được phân tích đầy đủ và sử dụng để cải thiện 
chất lượng dịch vụ.  

 Thiếu quy định về công bố thông tin về chất lượng cơ sở KCB.  

7. Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh  

Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế được coi là biện pháp tích cực để nâng cao hiệu suất 
sử dụng nguồn lực tài chính và đem lại chi phí – hiệu quả cao. Mặt khác, các công cụ tài 
chính, đặc biệt là phương thức chi trả cho bên cung ứng dịch vụ, có vai trò đặc biệt quan 
trọng khuyến khích, thúc đẩy cải thiện chất lượng dịch vụ KCB.  

Báo cáo đã phân tích các hình thức khuyến khích được lồng ghép trong các phương 
thức chi trả và ảnh hưởng của các hình thức này tới kết quả hoạt động và chất lượng dịch vụ 
của các cơ sở KCB.  

Kết quả đáng chú ý của quá trình đổi mới cơ chế tài chính y tế ở Việt Nam là các cơ 
sở cung ứng dịch vụ công lập không còn đồng thời thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ và 
chức năng chi trả cho dịch vụ. Cơ quan BHYT dần dần trở thành người chi trả/người mua 
dịch vụ chủ yếu. Đây là điều kiện quan trọng để bên chi trả có thể áp dụng các hình thức 
khuyến khích cho các hợp đồng với bên cung ứng dịch vụ.  

Các chính sách phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức y tế ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và chính sách tự chủ về tài chính đã đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu khắc phục dần tính bình quân trong chế độ thù lao, góp phần khuyến khích hiệu suất làm 
việc của cán bộ y tế.  

Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phát triển và chuyển giao kỹ thuật y tế liên tục được 
tăng cường, tạo tiền đề tích cực để cải thiện chất lượng dịch vụ KCB.  

Những nỗ lực điều chỉnh mức giá dịch vụ theo hướng khuyến khích KCB theo phân 
tuyến kỹ thuật phù hợp được hy vọng sẽ giúp cho cơ sở cung ứng dịch vụ có điều kiện tốt 
hơn để nâng cao chất lượng KCB. Kết quả ban đầu áp dụng các hình thức chi trả theo định 
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suất và chi trả trọn gói theo trường hợp bệnh có thể được coi là tiền đề cho việc triển khai các 
phương thức chi trả trên cơ sở kết quả và chất lượng dịch vụ.  

Khó khăn, hạn chế 

Còn thiếu các quy định cụ thể về đo lường, quản lý, giám sát, đánh giá và chi trả cho 
chất lượng dịch vụ. Phương thức phân bổ ngân sách cho các cơ sở KCB công lập chủ yếu vẫn 
dựa vào các yếu tố đầu vào, theo mục ngân sách.  

Tương quan giữa mức phí và chi phí dịch vụ chưa được giải quyết thỏa đáng. Khi 
mối quan hệ giữa mức phí và chi phí thực tế của bệnh viện chưa được hạch toán, phân định rõ 
ràng, các vấn đề liên quan đến chi trả cho chất lượng dịch vụ vì vậy chưa thể được giải quyết 
một cách hiệu quả.  

Cơ chế tạo thu nhập tăng thêm hiện nay chưa khuyến khích đội ngũ cán bộ y tế ở các 
cơ sở KCB làm việc hiệu quả, hướng đến chất lượng. Các hình thức “góp vốn – chia lãi” và 
thu phí trực tiếp từ dịch vụ để tạo thu nhập tăng thêm của nhân viên y tế ở các cơ sở KCB 
đang góp phần thúc đẩy cung ứng dịch vụ quá mức, đi ngược lại tiêu chí quan trọng của chất 
lượng dịch vụ y tế là bảo đảm hiệu suất sử dụng nguồn lực tài chính và đem lại chi phí – hiệu 
quả cao. Khuynh hướng tối đa hóa nguồn thu không có sự xem xét hài hòa với lợi ích của 
người sử dụng dịch vụ và lợi ích của cả hệ thống y tế cũng chính là rào cản lớn cho việc triển 
khai các chương trình đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB theo hướng hợp lý và minh 
bạch. 

Cơ chế tài chính y tế hiện nay chưa tạo động lực làm việc hiệu quả cho đội ngũ cán 
bộ y tế trên một số phương diện cơ bản. Tiền công cho cán bộ y tế quá thấp so với công việc 
đòi hỏi tay nghề cao và có nhiều nguy hiểm, rủi ro. Phụ cấp và các chế độ khuyến khích của 
Nhà nước mặc dù đã được cải thiện, song đang bị phần thu nhập tăng thêm thông qua cơ chế 
"xã hội hóa” làm lu mờ, giảm tác dụng khuyến khích.  

Phương thức chi trả theo khoán định suất hiện tại chưa có được những yếu tố khuyến 
khích phù hợp cho chất lượng khi mà tình trạng thâm hụt quỹ còn phổ biến đối với nhiều cơ 
sở dịch vụ, bệnh viện. Thiếu hụt quỹ và các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ đang là 
thực trạng phổ biến với rất nhiều cơ sở dịch vụ tham gia phương thức chi trả theo định suất.  

Việc nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả hợp lý nói chung và chi trả cho chất 
lượng dịch vụ nói riêng chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống thống kê báo cáo tại các cơ 
sở và các cấp quản lý chưa bảo đảm tính minh bạch và gây không ít khó khăn cho công tác 
giám sát, kiểm toán và nhất là giám sát, đánh giá chất lượng.  

Công tác quản lý và giám sát chi phí và chất lượng dịch vụ KCB bệnh viện của bên 
chi trả (BHYT) còn nhiều hạn chế, cả về cán bộ, kỹ thuật và hệ thống thông tin hỗ trợ.  

Những nhóm vấn đề cần ưu tiên giải quyết được xác định cho thời gian tới, bao gồm:  

 Khung chính sách chi trả dịch vụ KCB còn nhiều hạn chế xét từ góc độ khuyến khích 
nâng cao chất lượng dịch vụ KCB.  

 Cơ chế tài chính y tế hiện nay chưa tạo động lực làm việc hiệu quả cho đội ngũ cán bộ 
y tế ở các cơ sở KCB. 

 Thiếu các hình thức chi trả đồng bộ và hiệu quả để khuyến khích chất lượng và việc 
nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả hợp lý còn gặp nhiều khó khăn, tiến trình 
nghiên cứu áp dụng còn tiến triển rất chậm do cả những hạn chế về năng lực kỹ thuật 
cũng như mức độ đồng thuận về chính sách.  
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 Công tác quản lý, giám sát chi phí và chất lượng KCB còn hạn chế, chưa đáp ứng 
được yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính để nâng cao kết quả hoạt 
động cũng như chất lượng dịch vụ của hệ thống KCB. 
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Chương 9: Khuyến nghị 

Trên cơ sở cập nhật thực trạng hệ thống y tế và phân tích sâu các chuyên đề về chất 
lượng dịch vụ khám chữa bệnh, báo cáo khuyến nghị các giải pháp cho những vấn đề ưu tiên, 
nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch 5 năm và thực hiện các định 
hướng chính sách đã được xác định. 

1. Các định hướng chính sách chung liên quan đến tình trạng sức 
khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân  

1.1. Phòng chống các bệnh không lây nhiễm 

Dự phòng và kiểm soát bệnh không lây  

 Xây dựng hệ thống dự phòng và kiểm soát liên ngành cấp quốc gia đối với bệnh 
không lây nhiễm. Lồng ghép dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm trong kế 
hoạch phát triển y tế quốc gia. 

 Định hướng lại và phát triển hệ thống y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe cho bệnh mạn tính hiệu quả hơn và công bằng hơn.  

Giảm các yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh của bệnh không lây nhiễm 

 Các chiến lược cần có sự tham gia của khối nhà nước và tư nhân, của các ngành liên 
quan. Can thiệp có thể được thực hiện tại nhiều cơ sở như trường học, nơi làm việc, 
nhà dân và cộng đồng, nhằm làm giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm, 
như: hút thuốc lá, chế độ ăn không lành mạnh, kém hoạt động thể lực và lạm dụng 
rượu…  

 Thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, thực hiện các khuyến nghị liên quan 
đến chiến lược toàn cầu về chế độ ăn, hoạt động thể lực, thực hiện hiệu quả chính 
sách thai sản, các quy định cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ, Nghị định 21 nâng 
cao dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và các chiến lược liên quan khác thông qua 
việc ban hành chiến lược, chính sách và kế hoạch quốc gia và phân bổ kinh phí để 
thực hiện. 

 Tổ chức, thực hiện hiệu quả hơn các phong trào giáo dục sức khỏe cộng đồng để thay 
đổi hành vi liên quan đến sức khỏe như sử dụng thuốc lá, rượu, dinh dưỡng hợp lý, an 
toàn giao thông, an toàn tình dục, an toàn cho trẻ em, v.v. 

1.2. Cải thiện sức khỏe nhân dân ở các vùng khó khăn  

Giải quyết các vấn đề sức khỏe của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số 

 Tiếp tục ưu tiên phòng chống các bệnh nhiễm trùng, kí sinh trùng và suy dinh dưỡng. 
Triển khai rộng khắp và có hiệu quả các chương trình y tế công cộng, tập trung chủ 
yếu vào giải quyết các bệnh dịch truyền nhiễm.  

 Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em vùng sâu, vùng xa nhằm cải 
thiện tình trạng sức khoẻ đồng thời làm giảm tỷ số tử vong mẹ, tỷ suất tử vong trẻ em 
dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi và giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Rút kinh nghiệm từ các can 
thiệp của các tổ chức khác nhau có thành công trong việc giảm tử vong mẹ, sơ sinh, 
trẻ em, và giảm suy dinh dưỡng trẻ em hoặc các vấn đề sức khỏe ưu tiên khác nhằm 
nhanh tìm ra mô hình phù hợp để nhân rộng. 
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 Triển khai các hoạt động của Dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện dinh 
dưỡng. 

 Thực hiện chính sách về kế hoạch hóa gia đình, chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi. Lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình với nội 
dung tăng cường các hoạt động truyền thông và cung cấp 3 gói dịch vụ: Làm mẹ an 
toàn; Khám và điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản; đẩy mạnh cung cấp 
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở những tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu sinh 
sống...  

Tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ y tế cơ bản 

 Hoàn thiện, phê duyệt và thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc 
và Bộ Y tế nhiệm kỳ khóa XIII (2012–2016) nhằm làm tốt hơn công tác xây dựng, 
triển khai các chính sách y tế liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

 Tiếp tục ưu tiên đầu tư để củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

 Tăng cường chuyển giao các dịch vụ và kỹ thuật y tế từ tuyến trên xuống tuyến dưới 
theo đề án 1816.  

 Tăng cường đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ y tế cơ sở.  

 Tổ chức các đội y tế lưu động, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

 Thí điểm, đánh giá và nhân rộng các mô hình tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế (nhà 
chờ sinh đẻ, cung cấp viên sắt và axit folic miễn phí cho phụ nữ trong tuổi sinh đẻ, 
các nhóm hỗ trợ trong cộng đồng, khoản tiền khuyến khích có điều kiện, v.v. 

Giảm gánh nặng chi phí y tế cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số 

 Tăng cường NSNN cho y tế miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.  

 Phân bổ ngân sách ưu tiên cho vùng nghèo, phát triển BHYT...  

 Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cụ thể cho người nghèo và đồng bào dân tộc 
thiểu số (thẻ KCB miễn phí, thẻ BHYT cho người nghèo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, hỗ 
trợ đồng chi trả...).  

1.3. Đối phó với mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh mới nổi 

 Triển khai thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 
giai đoạn 2011–2020, tầm nhìn 2030, Kế hoạch y tế 5 năm 2011–2015 và Quy hoạch 
mạng lưới y tế các tuyến.  

 Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe. 

 Tăng cường sự phối hợp liên ngành, liên quốc gia để phát triển và thực hiện chiến 
lược y tế công cộng toàn diện, đa ngành, dài hạn. 

 Tiếp tục tăng cường đầu tư và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2012–2015, đặc biệt là các chương trình, dự án can thiệp liên quan đến CSSK sinh sản 
nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, suy dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em (đặc biệt thể 
thấp còi).  
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2. Các giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Kế 
hoạch 5 năm 

2.1. Cung ứng dịch vụ y tế 

Chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và 
Bao phủ y tế toàn dân 

Hoàn thiện chính sách, cơ chế giám sát và tổ chức thực hiện công tác CSSKBĐ, YTDP, 
các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tiến đến bao phủ y tế toàn dân. 

 Sớm trình Quy hoạch phát triển nhân lực y tế dự phòng để làm căn cứ cho việc lập kế 
hoạch phát triển nhân lực y tế dự phòng, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
mang tính dự phòng hiện nay. 

 Xây dựng hướng dẫn quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng và xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện cụ thể. 

 Xây dựng quy định và cơ chế giám sát định kỳ trong lĩnh vực YTDP.  

 Tăng cường triển khai và giám sát việc thực hiện Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 
đoạn 2011–2020. 

 Tiếp tục đầu tư cho y tế cơ sở, chú trọng đầu tư kinh phí theo đúng định hướng chỉ 
đạo của Nghị quyết 18 của Quốc hội về đầu tư cho hoạt động y tế dự phòng. Ưu tiên 
đầu tư để bảo đảm nguồn nước sạch và hố xí hợp vệ sinh tại trạm y tế chưa có các 
điều kiện vệ sinh cơ bản này. 

 Triển khai Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm và tăng cường giám sát việc thực 
hiện. 

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức của 
người dân. 

Khám, chữa bệnh 

Giải quyết tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chú trọng tới nhóm giải pháp nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện ở tuyến trên. 
Thiết lập hệ thống chuyển tuyến hiệu quả; điều chỉnh quy định phân tuyến kỹ thuật và 
thực hiện KCB phù hợp với tuyến chuyên môn, trước hết thông qua việc điều chỉnh 
Luật BHYT. Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ KCB tuyến cơ sở, tăng cường 
các hoạt động YTDP và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo tuyến 
và luân phiên, luân chuyển cán bộ, trong đó nghiên cứu và cải tiến phương thức thực 
hiện chuyển giao kỹ thuật có hiệu quả.  

 Thúc đẩy nhanh tiến độ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ Đề án giảm tải bệnh viện. 

 Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện và bộ tiêu 
chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Tiếp tục xây dựng và ban hành các hướng dẫn điều 
trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chuyên môn đối với các nhóm bệnh phổ biến, chi phí 
lớn và xây dựng cơ chế triển khai cập nhật, đánh giá việc thực hiện hướng dẫn chuyên 
môn.  

 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong khám chữa bệnh, đặc biệt chú ý đến việc 
hình thành các đơn vị quản lý chất lượng trong các cơ sở khám, chữa bệnh. 
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 Năm 2013, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống đăng ký, cấp chứng chỉ và cấp phép hành 
nghề KCB, đào tạo liên tục, phát triển chuyên môn liên tục theo hướng tiếp cận với 
quy tắc chung của thế giới. 

 Tăng cường quản lý, đổi mới cơ chế tài chính bệnh viện theo hướng tự chủ, công 
khai, minh bạch 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Hoàn thiện chính sách, cơ chế giám sát và tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ và 
CSSK sinh sản. 

 Xây dựng các kế hoạch hành động giai đoạn 2011–2015 và các dự án về lĩnh vực dân 
số, sức khỏe sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện 
Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và Chiến lược 
quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

 Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tăng cường 
giám sát việc triển khai xây dựng các bệnh viện sản-nhi tuyến tỉnh và ghép khoa sản, 
khoa nhi tại các bệnh viện đa khoa tỉnh và đa khoa huyện.  

 Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ DS-KHHGĐ và CSSK sinh 
sản. Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát về chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực 
sản khoa. Lập kế hoạch đào tạo lại về các phác đồ điều trị bệnh sản khoa và phẩn bổ 
kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch.  

2.2. Tài chính y tế 

Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập  

 Tiếp tục xu hướng chuyển từ cấp kinh phí cho các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế sang 
hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng tham gia BHYT trên cơ sở minh bạch các nguồn tài 
chính và đảm bảo phục hồi chi phí. 

 Tiến hành các nghiên cứu cung cấp thông tin cho việc triển khai và giám sát việc thực 
hiện chính sách đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp 
y tế công lập, như: tính chi phí dịch vụ y tế, phân tích khả năng cấp tài chính từ ngân 
sách cho y tế, đánh giá chế độ thù lao cho nhân viên y tế… 

 Rà soát, theo dõi giám sát việc triển khai Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC về 
điều chỉnh khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh ở các địa phương, đặc biệt chú 
trọng tới việc xây dựng khung giá của các sở y tế để điều chỉnh cho phù hợp. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP về tăng cường xã hội hóa 
trong y tế. Tiếp tục đánh giá việc thực hiện liên doanh, liên kết và các hình thức tham 
gia của thành phần tư nhân trong việc đầu tư vào cơ sở khám, chữa bệnh công lập. 
Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp cho mỗi loại hình. 

Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân 

 Sau khi được phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân 
giai đoạn 2012–2015 và 2020, trong đó các giải pháp thực hiện mục tiêu BHYT toàn 
dân phải mang tính hệ thống, liên quan tới tất cả các hợp phần của hệ thống y tế, đặc 
biệt là vai trò của cung ứng dịch vụ y tế, nhân lực và thông tin y tế. 
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 Hoàn thiện hệ thống chính sách BHYT, kiến nghị sửa đổi Luật BHYT và các văn bản 
dưới Luật tập trung vào các vấn đề vướng mắc, bất cập nổi lên trong quá trình thực 
hiện Luật BHYT, như chuyển từ tham gia theo hình thức cá nhân sang tham gia bắt 
buộc theo hộ gia đình; xây dựng gói quyền lợi cơ bản; sửa đổi bổ sung quy định về 
đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, thanh toán chuyển tuyến. Trình dự thảo sửa 
đổi Luật BHYT vào tháng 10/2013 theo kế hoạch đề ra. 

 Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, siết chặt việc tuân thủ tham gia BHYT tại các 
doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.  

 Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế cho người có BHYT, đặc biệt tại tuyến cơ 
sở. Tăng cường quản lý đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh BHYT, nâng cao vai trò 
của Bảo hiểm xã hội trong giám sát và tạo cơ chế khuyến khích cải thiện chất lượng 
thông qua các phương thức thanh toán phù hợp. 

 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT, tập trung vào các nhóm đối 
tượng ưu tiên cần tập trung mở rộng sự tham gia BHYT trong thời gian ngắn hạn như 
người cận nghèo, người lao động trong các doanh nghiệp. 

 Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về BHYT; củng cố, nâng cao năng lực bộ máy 
thực hiện BHYT từ trung ương đến địa phương; tăng cường đào tạo nâng cao năng 
lực, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT. 

Đảm bảo NSNN cho các chương trình y tế đã được phê duyệt  

 Bảo đảm nguồn NSNN cấp để thực hiện các chương trình/đề án đã được Chính phủ 
phê duyệt như mua BHYT cho người nghèo, hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT cho người 
cận nghèo, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại, kinh phí để triển khai các chương trình mục tiêu 
y tế quốc gia, v.v. 

Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ khám chữa bệnh 

 Xây dựng kế hoạch tổng thể hoặc đề án thực hiện đổi mới phương thức thanh toán 
dịch vụ y tế. Tăng cường các hoạt động vận động định hướng chính sách tạo sự đồng 
thuận cho đổi mới phương thức chi trả.  

 Xây dựng các nội dung cần thiết, đảm bảo các điều kiện cơ bản để thực hiện đổi mới 
phương thức chi trả, bao gồm: chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống quản lý thông tin 
bệnh viện cả chuyên môn và tài chính, xây dựng cơ sở dữ liệu cơ bản về chi phí dịch 
vụ, chuẩn hóa mã bệnh và dịch vụ theo phân loại bệnh tật quốc tế. 

 Từng bước chuyển đổi phương thức thu phí theo dịch vụ sang khoán định suất (đối 
với CSSKBĐ và KCB ngoại trú), thu trọn gói theo ca bệnh, hướng đến theo nhóm 
chẩn đoán (DRG) khi có điều kiện. Thu phí theo dịch vụ tương lai không còn là 
phương thức cơ bản, chỉ còn là phương thức thu bổ sung đối với các trường hợp bệnh 
đặc biệt, bệnh nặng, nhiều biến chứng… 

 Nghiên cứu đánh giá việc triển khai hình thức thanh toán theo định suất và theo 
trường hợp bệnh để kịp thời điều chỉnh. Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước 
cho bệnh viện và đổi mới cơ chế chi trả dịch vụ y tế.  

 Tăng cường đào tạo quản lý bệnh viện trong đó ưu tiên các module đào tạo phương 
pháp và kỹ năng hạch toán chi phí (hospital costing); phương pháp và kỹ năng áp 
dụng các bảng mã phân loại bệnh tật quốc tế (ICD10 và ICD9-CM).  
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2.3. Nhân lực y tế 

Quản lý phát triển nhân lực 

 Tiếp tục củng cố hệ thống thông tin báo cáo số liệu nhân lực y tế một cách toàn diện 
từ trung ương đến địa phương giúp cho việc lập kế hoạch nguồn nhân lực y tế. Hệ 
thống thông tin báo cáo về nhân lực y tế cần bao gồm các số liệu liên quan đến đào 
tạo, sử dụng nhân lực y tế và mối liên quan giữa đào tạo và sử dụng nhân lực, cũng 
như số liệu về nhân lực y tế ở hệ thống ngoài công lập. 

 Xây dựng các đề án để triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế. 
Xây dựng các quy định về công tác đào tạo lại, đào tạo liên tục, đáp ứng các nội dung 
về cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.  

 Xây dựng tiêu chuẩn và quy trình đánh giá nhân lực dựa trên cơ sở năng lực, kết quả, 
hiệu suất, năng suất lao động thực tế. 

Nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới chương trình đào tạo 

 Cần thiết xây dựng kế hoạch dài hạn mang tính tổng thể về đổi mới toàn diện hệ 
thống đào tạo nguồn nhân lực y tế. 

 Rà soát lại chương trình đào tạo và xây dựng kế hoạch dài hạn về đổi mới chương 
trình đào tạo phù hợp với từng loại hình đào tạo. Đối với loại hình đào tạo cử tuyển, 
đào tạo theo địa chỉ, cần xem xét điều chỉnh chương trình đào tạo mang tính hướng 
cộng đồng và phù hợp với mô hình bệnh tật và nhu cầu CSSK của người dân hiện 
nay, để đảm bảo những đối tượng này sau khi đào tạo xong sẽ về địa phương làm việc 
và có đủ kiến thức và kỹ năng để hành nghề. 

 Xây dựng hệ thống kiểm định và các tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực y 
tế. Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về kiểm định chất lượng giáo dục. 

Sử dụng, đãi ngộ cán bộ y tế vùng khó khăn 

 Cần đánh giá hiệu quả các hình thức đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng sâu, vùng 
xa để điều chỉnh cho phù hợp. 

 Tăng cường hình thức đào tạo cập nhật kiến thức tại chỗ theo hướng học qua hướng 
dẫn thực hành cho nhân viên y tế ở khu vực đặc biệt khó khăn. 

 Tăng cường theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách hiện có về 
nhân lực y tế nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và kịp thời điều chỉnh chính sách. 

 Dựa trên các công trình nghiên cứu gần đây về chế độ đãi ngộ cán bộ y tế vùng nông 
thôn, vùng khó khăn, tuyến y tế xã để xác định mức phụ cấp cần thiết nhằm giữ chân 
và thu hút cán bộ làm việc ở trạm y tế các vùng khó khăn, và tìm giải pháp để động 
viện họ cập nhật kiến thức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. 

 Triển khai các chính sách đãi ngộ và tạo điều kiện thuận lợi khác để thu hút cán bộ y 
tế về làm việc tại các vùng khó khăn, như phụ cấp, nâng lương, điều kiện chỗ ở, hỗ 
trợ đi lại, điều kiện học tập nâng cao trình độ, khen thưởng xưng đáng… 

2.4. Dược và trang thiết bị y tế 

Hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách 

 Kiến nghị sửa luật Dược, ban hành Chính sách quốc gia về Dược giai đoạn 2011–
2020, Chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2020 tầm nhìn 2030, ban hành Danh 
mục thuốc thiết yếu lần VI. 
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Quản lý giá thuốc 

 Thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc do NSNN, BHYT chi trả theo phương thức 
thặng số bán buôn tối đa toàn chặng.  

 Nghiên cứu mô hình đấu thầu quốc gia mua thuốc cấp theo chế độ BHYT .  

 Nghiên cứu ban hành chính sách thuốc gốc xuyên suốt các khâu từ  đăng ký, sản xuất, 
đảm bảo chất lượng đến kê đơn, sử dụng.    

Tăng cường chất lượng thuốc và vắc-xin 

 Tăng số lượng thanh tra chuyên ngành dược tại các địa phương, tại một số tỉnh thành 
lớn giao quyền thanh tra dược cho phòng y tế. 

 Xây dựng Đề án nâng cao năng lực hệ thống kiểm tra chất lượng thuốc: đầu tư và phát 
triển cơ sở đánh giá tương đương sinh học và sinh khả dụng. 

 Giám sát chặt chẽ hơn các công đoạn từ phân phối, bảo quản, tiêm, để tránh tai biến 
do vắc-xin. 

Tăng cường sử dụng hợp lý kháng sinh 

 Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh 
viện trong giám sát và thực hiện sử dụng hợp lý kháng sinh. 

 Củng cố, nâng cao năng lực khoa vi sinh tại các bệnh viện. 

 Thành lập mạng lưới giám sát sử dụng kháng sinh, tình hình kháng kháng sinh ở bệnh 
viện và cộng đồng. 

 Xây dựng quy trình chuẩn cho việc lập và cập nhật danh mục thuốc chủ yếu có tính 
đến hiệu quả chi phí của thuốc mới đưa vào danh mục và thuốc có thể loại khỏi danh 
mục. 

Về trang thiết bị y tế  

 Rà soát, cập nhật danh mục TTB y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế 

 Xây dựng mã ngạch công chức cho lĩnh vực quản ly TTB y tế 

 Triển khai xây dựng đề án đánh giá công nghệ y tế, trước mắt tập trung vào các kỹ 
thuật cao, chi phí lớn, thuốc đắt tiền, kỹ thuật phổ biến có số lượng sử dụng lớn và các 
biện pháp kiểm soát thực hiện các hướng dẫn lâm sàng, nhằm hạn chế lạm dụng 
thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm.  

 Đảm bảo kinh phí và nhân lực để ba Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm thực hiện 
nhiệm vụ hiệu quả. 

2.5. Thông tin y tế 

Hoàn thiện chính sách, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế  

 Xây dựng Kế hoạch tổng thể Hệ thống thông tin y tế. 

 Xây dựng văn bản quy định chuẩn công nghệ thông tin y tế. 

 Xây dựng văn bản pháp quy về chức năng nhiệm vụ của tổ chức thống kê ngành y tế. 

 Xây dựng văn bản quy định nghĩa vụ và trách nhiệm cập nhật, báo cáo số liệu về hoạt 
động cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

168 

Tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, số liệu  

 Thống nhất đầu mối ban hành chỉ số, biểu mẫu báo cáo tại các tuyến.  

 Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp cho tuyến tỉnh, huyện, xã. 

 Xây dựng kế hoạch và thực hiện các cuộc điều tra thống kê theo sự phân công của 
Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 803/QĐ-TTg, ngày 28/6/2012, đặc biệt, điều 
tra y tế quốc gia lần thứ hai cần có sự hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí từ các nhà tài trợ. 

 Xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. 

Xây dựng hệ thống theo dõi các vấn đề y tế ưu tiên 

 Thiết lập mạng lưới thu thập thông tin về bệnh không lây nhiễm. Nghiên cứu khả 
năng thực hiện sinh trắc học (ví dụ xét nghiệm máu, nước tiểu) trong Điều tra Y tế 
quốc gia tương lai. 

 Thu thập thông tin tử vong, nguyên nhân tử vong tại cộng đồng hoặc thông qua các kỹ 
thuật điều tra nguyên nhân tử vong sử dụng phỏng vấn hoặc qua việc thực hiện định 
kỳ nghiên cứu gánh nặng bệnh tật. 

 Điều phối các viện nghiên cứu, đối tác y tế trong việc thu thập bằng chứng nên tập 
trung vào các lĩnh vực ưu tiên đang gặp khó khăn trong việc đạt các mục tiêu của kế 
hoạch 5 năm hoặc của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 

Từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong thông tin y tế 

 Xây dựng phần mềm báo cáo tổng hợp tại các tuyến. 

 Triển khai đồng bộ tại tất cả cơ sở KCB chương trình mã bệnh theo mã quốc tế 
ICD10 và mã dịch vụ ICD9-CM.  

 Khuyến khích phổ biến rộng rãi số liệu về hệ thống y tế và các công trình nghiên cứu 
trong ngành y tế thông qua trang web của Bộ Y tế và của các Viện, trưởng, đơn vị 
nghiên cứu, đào tạo… 

2.6. Quản lý điều hành 

Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về y tế theo chương trình xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật được Chính phủ giao hằng năm. 

Hoàn thiện và ổn định mô hình tổ chức mạng lưới y tế các tuyến, đặc biệt là mạng lưới y 
tế cơ sở. Tổ chức đánh giá, tổng kết mô hình tổ chức y tế tại địa phương để ổn định tổ chức 
theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị “các đơn vị chuyên môn về y tế ở 
địa phương được quản lý theo ngành”. 

Nâng cao năng lực và hiệu quả theo dõi, giám sát thực hiện chính sách y tế  

 Xây dựng và ban hành bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nhanh các hợp phần của hệ thống 
y tế để các Sở Y tế sử dụng trong giám sát và lập kế hoạch y tế. 

 Tăng cường chức năng giám sát, đánh giá của các cơ quan thuộc Bộ Y tế và các Sở Y 
tế trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực chuyên ngành y tế.  

 Từng bước hoàn thiện và cập nhật bộ chỉ số theo dõi và đánh giá của báo cáo JAHR 
như một công cụ để góp phần bảo đảm trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện các 
mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. 
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Tăng cường sự tham gia các bên liên quan trong quá trình hoạch định chính sách, xây 
dựng và triển khai kế hoạch y tế.  

 Xây dựng quy định về việc thu thập và phân tích ý kiến của nhân dân và các bên liên 
quan trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các chính sách y tế. 

 Xây dựng quy định cho phép các hiệp hội chuyên môn tham gia trong việc chuẩn hóa 
chất lượng chăm sóc y tế.  

Tăng cường thanh tra, kiểm tra: Củng cố tổ chức và nhân lực của thanh tra y tế các cấp. 
Bảo đảm đủ số thanh tra cần thiết để đáp ứng nhu cầu thực hiện thanh tra chuyên môn y tế. 

Tăng cường kết nối mang tính hệ thống giữa các tuyến y tế trong điều trị thông qua các 
quy chế chuyên môn và thiết kế chi trả dịch vụ phù hợp. 

Khuyến khích lồng ghép, kết nối giữa dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng trong xây 
dựng gói CSSK cơ bản được thanh toán qua BHYT. 

Triển khai có hiệu quả Chương trình đối thoại chính sách y tế cho Việt Nam do Liên 
minh Châu Âu và WHO hỗ trợ, nhằm nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch và 
quản lý, điều hành trong lĩnh vực y tế. 

3. Quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh 

3.1. Hoàn thiện khung pháp lý và công tác quản lý đối với cơ sở cung ứng 
dịch vụ khám chữa bệnh 

Tiến tới thực hiện cấp phép hoạt động có thời hạn cho cơ sở KCB 

 Tăng cường nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn cho Cục Quản lý KCB (Bộ Y 
tế) và các sở y tế để thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ các các cơ sở KCB đã được 
cấp phép về việc đảm bảo đáp ứng các điều kiện cấp phép hoạt động và xem xét thu 
hồi giấy phép hoặc đình chỉ giấy phép khi cơ sở KCB không thoả mãn các điều kiện 
chất lượng theo quy định.  

 Sửa Luật Khám bệnh, chữa bệnh, theo hướng cấp chứng chỉ hành nghề, cấp phép hoạt 
động có thời hạn. 

Bổ sung các công cụ/bộ chỉ số đo lường chuyên biệt chất lượng cơ sở KCB 

 Tổ chức xây dựng bộ chỉ số đo lường chất lượng KCB bệnh viện và tiến hành thí 
điểm áp dụng tại một số loại hình cơ sở KCB;  

 Thiết lập cơ sở dữ liệu về KCB, bắt đầu từ việc tập huấn và sử dụng bảng phân loại 
bệnh quốc tế ICD9-CM và ICD10 tại các bệnh viện, tổ chức quy trình theo dõi, giám 
sát chất lượng của việc phân loại; 

 Ban hành bộ công cụ và chỉ số đo lường chất lượng KCB quốc gia cho từng loại cơ sở 
KCB. Thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về chất lượng KCB 

Xây dựng cơ chế khuyến khích tham gia chứng nhận chất lượng 

 Xây dựng và thực hiện quy định chi trả giá dịch vụ y tế với mức cao hơn cho các cơ 
sở KCB đã được chứng nhận chất lượng (trước hết là chi trả từ quỹ BHYT). 
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Nâng cao chất lượng KCB thông qua hoàn thiện tổ chức mạng lưới KCB, sử dụng hiệu 
quả nguồn lực của các cấp CSSK, đảm bảo nâng cao tính liên tục trong chăm sóc sức 
khoẻ  

 Sửa đổi phương thức chi trả theo định suất (Thông tư liên tịch số 09/2011) để khuyến 
khích thực hiện khám chữa bệnh thông thường ở tuyến dưới. 

 Tiếp tục nâng cao tăng cường năng lực của y tế cơ sở. 

 Xây dựng cơ chế chính sách để không khuyến khích các cơ sở KCB tuyến trên cung 
cấp dịch vụ KCB thuộc phạm vi trách nhiệm của tuyến dưới. 

 Hoàn thiện tổ chức mạng lưới KCB, đảm bảo tính hệ thống của mạng lưới KCB, 
thông qua việc bổ sung, sửa đổi các văn bản dưới Luật về chức năng, nhiệm vụ, mối 
quan hệ giữa các cơ sở KCB, giữa các cấp chăm sóc sức khoẻ trong mạng lưới KCB. 
Khôi phục quy định chuyển viện và xây dựng các quy định về quản lý (trao đổi, chia 
sẻ và lưu trữ) thông tin về chẩn đoán, điều trị người bệnh giữa các cơ sở KCB. 

 Kiến nghị xoá bỏ quy định chi trả một phần chí phí KCB cho người bệnh BHYT KCB 
vượt tuyến (trừ trường hợp cấp cứu) (sửa Nghị định 62/2011). 

 Sửa đổi chính sách tự chủ để hạn chế các tác động không mong muốn, trong đó có 
quá tải ở tuyến trên. 

Tăng cường năng lực quản lý chất lượng KCB  

 Điều chỉnh tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý y tế (Bộ Y tế, sở y tế, y tế ngành) để 
thực hiện chức năng theo dõi, giám sát đảm bảo và nâng cao chất lượng KCB. 

 Tăng cường vai trò và sự tham gia của các hội nghề nghiệp, phát huy vai trò của tổ 
chức BHYT trong hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng KCB.  

 Bổ sung số lượng cán bộ quản lý làm nhiệm vụ liên quan tới chất lượng KCB cho Cục 
Quản lý KCB, các sở y tế. 

 Tập huấn về chất lượng và quản lý chất lượng KCB cho cán bộ quản lý y tế các cấp. 

 Đào tạo chuyên sâu về quản lý chất lượng cho cán bộ quản lý. 

3.2. Hoàn thiện khung pháp lý và công tác quản lý đối với người hành nghề  

Xây dựng và ban hành chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản cho hầu hết các loại hình 
nhân lực y tế  

 Bộ Y tế tiến hành các điều tra về các chuẩn năng lực cơ bản cần thiết của các loại hình 
nhân lực y tế, mà trước hết là bác sĩ, dược sĩ đại học để làm cơ sở cho việc xây dựng 
các chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản sau này.  

 Đồng thời với việc xây dựng hệ thống chuẩn năng lực nghề nghiệp cơ bản, cần phát 
triển hệ thống theo dõi, đánh giá thực hiện và có các chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. 

Triển khai kiểm định và công nhận chất lượng các chương trình đào tạo nhân lực y tế 

 Chuẩn bị và thành lập đơn vị kiểm định độc lập chương trình đào tạo khối ngành sức 
khỏe và xây dựng các bộ tiêu chí, hướng dẫn đánh giá các chương trình đào tạo. Xây 
dựng hệ thống văn bản pháp lý liên quan.  

 Về dài hạn, cần đưa hoạt động kiểm định chương trình đào tạo ở các trường thành 
hoạt động thường quy và bắt buộc.  
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 Bên cạnh thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo, cần thiết phải tổ chức các kỳ 
thi tốt nghiệp quốc gia (chung) cho tất cả các trường để đảm bảo có một đầu ra ngang 
bằng về chất lượng.  

Bổ sung, sửa đổi Thông tư hướng dẫn về đào tạo liên tục  

 Thông tư chỉ nên tập trung vào những người hành nghề khám chữa bệnh. Với các đối 
tượng khác, có thể sử dụng các quy định chung của nhà nước hoặc có văn bản quy 
định riêng. Cần có các điều khoản để đảm bảo thực thi các quy định của Thông tư.  

 Ngành y tế xây dựng một kế hoạch dài hạn về đào tạo liên tục cho đội ngũ nhân lực y 
tế và một hệ thống theo dõi, giám sát công tác đào tạo liên tục y tế bao gồm cả văn 
bản pháp lý. 

 Tăng cường đào tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tuyến dưới với các hình thức 
thích hợp, thực sự hiệu quả, đồng thời nghiên cứu các hình thức tổ chức thực hành 
nghề nghiệp có hướng dẫn, giám sát cho nhân viên y tế mới tốt nghiệp ra trường.  

Phát huy vai trò của các hội nghề nghiệp. Tăng cường nghiên cứu khoa học về chất 
lượng dịch vụ y tế  

 Tuyên truyền, vận động về vai trò của các hội nghề nghiệp trong ngành y tế và có giải 
pháp hỗ trợ, tăng cường năng lực cho các hội để dần từng bước hướng các hội tham 
gia vào các hoạt động đảm bảo chất lượng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho 
hội viên của mình. 

 Tiến hành phân tích chính sách nhân lực y tế định kỳ để vừa xem xét lại việc thực 
hiện các chính sách như thế nào, và cần sửa đổi, bổ sung những gì để đảm bảo các 
chính sách được thực hiện tốt hơn. 

 Bộ Y tế giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về chất lượng dịch vụ y tế cho các 
cơ quan nghiên cứu liên quan, để phục vụ công tác cải tiến chất lượng dịch vụ y tế nói 
chung và chất lượng nhân lực khám chữa bệnh nói riêng. 

3.3. Hoàn thiện khung pháp lý và công tác quản lý đối với dược, trang thiết bị, 
công nghệ và cơ sở hạ tầng y tế 

Lĩnh vực dược, sinh phẩm 

Cải thiện thực hiện các văn bản pháp quy hiện hành  

 Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản pháp quy. 
Hình thành hệ thống thông tin lưu trữ về các kết quả quản lý, kiểm tra, giám sát này. 

Cải thiện công tác kiểm soát chất lượng thuốc 

 Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo đảm thuốc đấu thầu được sử dụng trong cơ sở y tế, 
bán lẻ đạt tiêu chuẩn GPP. 

 Tăng cường nguồn lực cho lực lượng thanh tra, kiểm tra về chất lượng thuốc, đồng 
thời rà soát lại công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng thuốc để cải thiện việc thực 
hiện nhiệm vụ của cơ quan liên quan. 

 Thành lập ban liên bộ kiểm soát thuốc giả, kém chất lượng với nhiệm vụ, trách nhiệm 
được quy định rõ ràng. 

 Tăng cường năng lực kiểm tra sinh khả dụng và tương đương sinh học của các phòng 
thí nghiệm. 

Tăng cường giám sát, theo dõi về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 



Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2012 

172 

 Tăng cường hoạt động lựa chọn thuốc và giám sát sử dụng thuốc còn rất hạn chế của 
hội đồng thuốc và điều trị bằng các văn bản quản lý và giám sát trực tiếp của cơ quan 
quản lý cấp trên. 

 Đưa chương trình giám sát kháng sinh vào thành hoạt động thường xuyên. 

 Tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quản lý chất lượng thuốc. 

 Đầu tư nâng cấp các phòng xét nghiệm vi sinh. Có quy định bắt buộc về tiến hành 
kháng sinh đồ, kê đơn kháng sinh dựa trên thống kê về tình hình kháng kháng sinh. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về tương tác thuốc, tác dụng phụ, xác định liều hợp lý 
để giúp bác sĩ thực hành kê đơn hợp lý.  

 Xây dựng hệ thống thông tin xác định bác sĩ kê đơn thuốc không an toàn hợp lý để 
phát hiện và đào tạo lại bác sĩ kê đơn không chuẩn theo cơ chế giúp đỡ, hỗ trợ, không 
phải là xử lý, phạt. 

Lĩnh vực trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế 

Cải thiện hệ thống quản lý TTB và cơ sở hạ tầng y tế 

 Kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận đang đảm trách nhiệm vụ quản lý TTB 
và cơ sở hạ tầng y tế ở các tuyến. Có kế hoạch nâng cao năng lực cho các cán bộ làm 
nhiệm vụ này định kỳ và có bản phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo các hướng dẫn 
nếu cần. 

Kiểm soát TTB y tế 

 Nghiên cứu để xây dựng hệ thống kiểm soát TTB y tế. 

 Tăng cường nhân lực (đặc biệt là cán bộ chuyên môn làm nhiệm vụ kiểm chuẩn và 
hiệu chỉnh TTB y tế), cơ sở vật chất, các văn bản pháp lý hỗ trợ 3 trung tâm kiểm 
chuẩn và hiệu chỉnh TTB y tế phục vụ ba miền. 

 Nghiên cứu, xây dựng luận chứng để đề xuất việc xây dựng và ban hành Luật quản lý 
TTB y tế. 

 Xây dựng danh mục chuẩn về TTB của hệ thống phòng, chống HIV/AIDS các tuyến; 
mô hình thiết kế chuẩn Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. 

Nâng cao hiệu quả đầu tư TTB y tế, cơ sở hạ tầng 

 Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá thường xuyên hiệu quả đầu tư TTB, cơ sở hạ 
tầng y tế để phục vụ công tác xây dựng chính sách, quản lý TTB và cơ sở hạ tầng y tế 

 Triển khai các đánh giá công nghệ y tế. Cần khảo sát thực trạng TTB và cơ sở hạ tầng 
y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu về TTB và cơ sở hạ tầng y tế, lưu trữ các thông tin có thể 
sử dụng cho đánh giá công nghệ y tế để phục vụ công tác xây dựng các chiến lược, 
chính sách trong đầu tư TTB và cơ sở hạ tầng y tế.  

 Nghiên cứu, xây dựng văn bản quản lý quy định về việc mua bán công nghệ, kỹ thuật 
cao 

4. Quản lý chất lượng dịch vụ tại cơ sở khám chữa bệnh 

4.1. Xây dựng cơ chế, tổ chức và nguồn lực thực hiện quản lý chất lượng tại 
bệnh viện  

 Xây dựng Chương trình, kế hoạch, đề án tổng thể về cải tiến chất lượng bệnh viện.  
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 Lập đề án hỗ trợ thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng theo quy định của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87. 

 Bộ Y tế ban hành và triển khai Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng tại các 
bệnh viện, trong đó thiết lập Hội đồng quản lý chất lượng, phòng/tổ quản lý chất 
lượng để làm đầu mối thực thi các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.  

 Tập trung ưu tiên cải tiến khu vực khoa khám bệnh và khoa lâm sàng; triển khai các 
đề án cải tiến tập trung vào cải tiến quy trình và trọng tâm vào các mục tiêu giảm thời 
gian chờ, an toàn người bệnh, cải cách thủ tục hành chính; Triển khai đề án thí điểm 
áp dụng phương pháp quản lý và cải tiến chất lượng. Xây dựng Đề án đánh giá sự hài 
lòng của người bệnh và triển khai thí điểm. 

 Đưa chủ đề quản lý chất lượng vào chương trình đào tạo quản lý bệnh viện, quản lý 
điều dưỡng. Tăng cường đào tạo cán bộ chuyên trách về kiểm soát nhiễm khuẩn. Tăng 
cường nguồn nhân lực và đầu tư cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Tăng cường 
nhân lực về điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên bệnh viện theo Thông tư số 08. Nghiên 
cứu đề xuất cải tiến chế độ đãi ngộ đối với nhân viên y tế theo kinh nghiệm quốc tế. 

 Bộ Y tế tăng cường xây dựng và cập nhật các hướng dẫn điều trị, hướng dẫn chuyên 
môn, nội dung nên tập trung vào nguyên tắc và giao các bệnh viện xây dựng quy trình 
chuẩn, hướng dẫn chuẩn cụ thể và phù hợp. Tổ chức đào tạo/huấn luyện cách xây 
dựng hướng dẫn chuyên môn cho các bệnh viện. 

 Thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập của Việt Nam; tiến hành thí điểm 
đánh giá chứng nhận chất lượng bệnh viện và rút kinh nghiệm. Nghiên cứu hợp nhất 
các hội đồng có liên quan đến chất lượng và an toàn thành Hội đồng quản lý chất 
lượng với trách nhiệm thực thi các đề án cải tiến chất lượng trong bệnh viện. Triển 
khai đánh giá sự hài lòng của người bệnh ở cấp quốc gia và cấp bệnh viện một cách 
có hệ thống. 

 Nghiên cứu áp dụng các phương pháp và mô hình chất lượng phù hợp với từng loại 
hình bệnh viện; Phổ biến việc áp dụng công cụ chất lượng tại các bệnh viện. 

 Đào tạo quản lý chất lượng lồng ghép trong các trường y dược và đào tạo cán bộ quản 
lý bệnh viện; áp dụng các loại hình đào tạo, đào tạo liên tục về quản lý chất lượng.  

 Nghiên cứu điều chỉnh và giao nhiệm vụ xây dựng và cập nhật hướng dẫn chuyên 
môn cho các hội chuyên ngành trình Bộ Y tế phê chuẩn. 

 Xây dựng cơ chế viện phí có tính đến dinh dưỡng bệnh viện là một biện pháp điều trị 
nhằm nâng cao tính khả thi trong việc thực hiện chế độ ăn bệnh lý, cung cấp khẩu 
phần ăn cho người bệnh và tăng cường công tác dinh dưỡng bệnh viện. 

4.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng KCB 

 Xây dựng Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. 

 Xây dựng chuẩn công nghệ thông tin trong ngành y tế. 

 Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo tin học ứng dụng trong y tế. 

 Xây dựng cơ chế khuyến khích, hành lang pháp lý cho bệnh án điện tử. 
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 Triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, bệnh án 
điện tử, telemedicine, smartcard. Áp dụng thí điểm bệnh án điện tử, smartcard ở một 
số bệnh viện và rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng. Tăng cường đào tạo nhân lực 
công nghệ thông tin chuyên về y tế. Mở rộng triển khai ứng dụng các phần mềm hỗ 
trợ trong sử dụng thuốc: kê đơn điện tử, phần mềm tương tác thuốc. 

4.3. Tăng cường hệ thống thông tin quản lý bệnh viện  

 Thiết lập hệ thống báo cáo sai sót, sự cố tự nguyện cấp quốc gia và cấp bệnh viện 
nhằm rút kinh nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân mang tính hệ thống để đưa ra các giải 
pháp phòng ngừa. 

 Thiết lập hệ thống giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp bệnh 
viện. 

 Xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện phù hợp với điều kiện nguồn lực của 
Việt Nam với sự cùng tham gia của các bệnh viện. 

 Xây dựng bộ chỉ số chất lượng bệnh viện quốc gia làm cơ sở cho việc đánh giá chất 
lượng và triển khai các đề án cải tiến. 

 Tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện và thực hiện các đề án cải tiến. Xây 
dựng bộ chỉ số chất lượng cho các cơ sở KCB khác. Triển khai báo cáo tổng kết thông 
qua báo cáo chất lượng. 

4.4. Thực hiện đầy đủ các quy định, phương pháp quản lý chất lượng 

 Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng KCB theo Chương trình được 
phê duyệt. 

 Triển khai mở rộng chương trình an toàn người bệnh, áp dụng rộng rãi bảng kiểm an 
toàn phẫu thuật. 

 Sửa đổi bổ sung Quy chế truyền máu và tăng cường hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, 
giám sát. 

 Kiểm tra việc thực hiện Thông tư 18 về kiểm soát nhiễm khuẩn. Tăng cường giáo dục 
và nâng cao nhận thức về vai trò của công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Đào tạo chuyên 
khoa kiểm soát nhiễm khuẩn với các cấp độ khác nhau cho các đối tượng khác nhau, 
đào tạo chuyên đề. 

 Hoàn thiện văn bản quy định về quản lý chất lượng xét nghiệm (Thông tư hướng dẫn 
và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng xét nghiệm y học). Tăng cường hoạt động 
của 3 trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm, xây dựng đề án labo tham chiếu. 

 Tăng cường kiểm tra chuyên đề về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hoạt động của 
Hội đồng thuốc và điều trị. 

 Xây dựng chương trình, tài liệu và đào tạo về tiêm truyền. 

 Kiểm tra đánh giá thực hiện Thông tư 07 về chăm sóc người bệnh với lộ trình và chỉ 
tiêu cụ thể. Tăng cường phương tiện chăm sóc người bệnh và nhân rộng mô hình 
chăm sóc người bệnh theo nhóm, đội chăm sóc. Nghiên cứu áp dụng thí điểm thư ký y 
khoa thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, tài chính để cho điều dưỡng có thêm thời 
gian chăm sóc người bệnh và làm đúng chức năng của điều dưỡng. 
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 Tăng cường kiểm tra thực hiện Thông tư số 08 về dinh dưỡng bệnh viện. Đưa chế độ 
ăn vào thành phần y lệnh hằng ngày của bác sĩ và bệnh viện cung cấp suất ăn cho 
người bệnh theo nhu cầu. 

 Tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên y tế, bao gồm cả học sinh, 
sinh viên các trường y, dược. Hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp. 

 Xây dựng giáo trình đào tạo liên tục về an toàn người bệnh. Đưa nội dung an toàn 
người bệnh vào chương trình đào tạo các trường y dược (bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh , 
KTV, dược sĩ v.v…). Tăng cường kiểm tra thực hiện các quy định về an toàn truyền 
máu. Nghiên cứu áp dụng cấp chứng chỉ truyền dịch trị liệu. Xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm quốc gia theo Chương trình hành động 
quốc gia về nâng cao chất lượng xét nghiệm. Xây dựng và triển khai áp dụng hướng 
dẫn sử dụng kháng sinh dự phòng hợp lý. Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc 
người bệnh; Triển khai thực hiện thành công kế hoạch hành động quốc gia về điều 
dưỡng, hộ sinh giai đoạn 2012–2020. Xây dựng chương trình hành động quốc gia về 
dinh dưỡng bệnh viện với mục tiêu: Người bệnh được cung cấp dinh dưỡng tại bệnh 
viện, không phải tự lo. 

5. Phát huy vai trò của cộng đồng và của người bệnh trong cải 
thiện chất lượng dịch vụ 

 Rà soát bổ sung vào Quy chế bệnh viện các quy định về bảo đảm thực hiện quyền và 
nghĩa vụ của người bệnh; về thu thập, xử lý ý kiến phản hồi của người bệnh để cải 
thiện chất lượng dịch vụ.  

 Tổ chức việc cung cấp thông tin và nâng cao hiểu biết, kỹ năng cần thiết của người 
bệnh để họ có thể hỗ trợ phát hiện các nguy cơ liên quan đến chất lượng dịch vụ và và 
phản hồi cho thấy thuốc, lãnh đạo bệnh viện hoặc các cơ quan chức năng.  

 Kiến nghị bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh, trong đó nêu rõ quyền của người 
bệnh trong việc tham gia giám sát và cải thiện chất lượng dịch vụ; về công bố thông 
tin về chất lượng bệnh viện. 

 Xây dựng hệ thống kiểm định và công nhận chất lượng bệnh viện cùng cơ chế công 
khai công bố chất lượng.  

6. Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 

6.1. Các quy định về chi trả phí dịch vụ KCB và phân bổ ngân sách  

 Thúc đẩy quá trình cập nhật mức giá dịch vụ cho toàn bộ danh mục dịch vụ y tế trên 
cơ sở thông tin đầy đủ về chi phí. Thu thập số liệu đáng tin cậy về chi phí để giúp điều 
chỉnh mức chi trả hợp lý và hiệu quả hơn. 

 Điều chỉnh cơ chế phân bổ ngân sách các lĩnh vực chuyên môn/ chuyên khoa khác 
nhau có tính đến những điều chỉnh giảm sự khác biệt và tăng tính công bằng về thu 
nhập giữa các chuyên ngành và giảm thiểu sự phụ thuộc nhiều vào lợi thế "thị trường" 
của mỗi chuyên khoa thay vì năng lực chuyên môn hay mức độ đóng góp/ cống hiến. 
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6.2. Giám sát phân bổ, sử dụng phần kết dư từ thu dịch vụ 

 Thực hiện “công ra công, tư ra tư” ở các bệnh viện công: Ban hành những hướng dẫn 
cụ thể để đảm bảo đầy đủ tính trách nhiệm của các bệnh viện song song với tăng 
cường quyền tự chủ. Nghiêm cấm giao khoán tự chủ cho các khoa phòng; nghiêm 
cấm lạm dụng các dịch vụ để tận thu; hạn chế việc đầu tư dưới hình thức góp vốn với 
mọi hình thức và đầu tư dưới dạng nhà đầu tư đặt máy và độc quyền cung cấp hóa 
chất...64 

 Tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách tiền lương và đãi ngộ đối với cán bộ y tế. Đề 
cao các giá trị tinh thần, đạo đức, xây dựng “văn hóa chất lượng”.Nghiên cứu đề xuất 
phần chi trả lương tăng thêm độc lập với phần thu trực tiếp từ dịch vụ.  

 Nghiên cứu đề xuất những chính sách để định hướng tốt hơn cho hệ thống cung ứng 
dịch vụ KCB, bảo đảm hoạt động của các bệnh viện đi theo các mục tiêu xã hội thay 
vì những thành công thuần túy về kinh tế. 

6.3. Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các phương thức chi trả tiến bộ hơn 

 Nghiên cứu, áp dụng thí điểm các hình thức chi trả cho chất lượng có tính khả thi cao, 
bao gồm (i) Chi trả theo biểu phí xác lập theo kết quả hoạt động; (ii) cung cấp các gói 
tài trợ cho các đề án nâng cao chất lượng, bao gồm những sáng kiến cải tiến và/ hoặc 
áp dụng những mô hình cải thiện, đảm báo chất lượng (QI), trước hết cho các chương 
trình dự án quản lý và chăm sóc bệnh mãn tính tại cộng đồng. 

 Nghiên cứu, áp dụng phương thức chi trả trên cơ sở kết quả hoạt động (chú trọng chất 
lượng hoạt động/dịch vụ) để khuyến khích cung ứng và sử dụng hợp lý những dịch vụ 
CSSK cơ bản (dịch vụ dự phòng, chăm sóc sớm thay vì dịch vụ điều trị, dịch vụ kỹ 
thuật cao), theo nguyên lý bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn dân, với gói dịch 
vụ CSSK cơ bản, thích hợp về dự phòng, chữa bệnh và phục hồi chức năng với mức 
chi phí phù hợp với khả năng chi trả của người dân. 

 Kết cấu phần chi trả cho chất lượng trong quá trình xây dựng mức chi trả trọn gói hay 
suất phí khoán định suất đang được tiếp tục triển khai và nhân rộng. 

 Nghiên cứu và đề xuất kích cỡ quỹ định suất theo một quy mô dân số nhất định, có 
tính đến mức độ nguy cơ, tần suất sử dụng dịch vụ khác nhau – thay vì quỹ thiết lập 
theo đơn vị hành chính (ví dụ mỗi huyện) như hiện nay.  

 Xây dựng và áp dụng các quy trình chuyên môn, khuyến khích (và bắt buộc với 
BHYT) sử dụng quy trình chuyên môn đối với danh mục các nhóm bệnh phổ biến, tần 
suất điều trị bệnh viện cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí KCB.  

 Tăng cường Ban chỉ đạo và Tổ kỹ thuật Đổi mới phương thức chi trả dịch vụ KCB, 
nâng cao năng lực kỹ thuật và chỉ đạo liên quan đến nghiên cứu, triển khai thí điểm và 
nhân rộng các hình thức khuyến khích kết quả hoạt động và chất lượng dịch vụ KCB. 

6.4. Tăng cường tính đồng bộ và chất lượng cơ sở dữ liệu dịch vụ KCB 

 Xây dựng và triển khai những chương trình nâng cao chất lượng số liệu, công tác 
thống kê báo cáo nhằm đáp ứng các yêu cầu theo dõi, giám sát, đánh giá và áp dụng 
các hình thức khuyến khích chất lượng dịch vụ.  

                                                
64

 Công văn số 3295/BYT-KH-TC ngày 26/5/2010, của Bộ Y tế. 
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 Phát triển ưu tiên hợp phần thông tin phân loại ca bệnh và loại dịch vụ (Thông tin lâm 
sàng theo phân loại quốc tế - ICD9-CM và ICD10). Xây dựng và phát triển HMIS 
theo một mô hình quản lý phù hợp với cơ chế quản lý dựa trên kết quả hoạt động 
trong đó chất lượng là nội dung quan trọng (performance based).  

6.5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm định chất lượng dịch vụ KCB 

 Công tác giám sát chất lượng dịch vụ KCB cần được tăng cường với trách nhiệm rõ 
ràng của bên chi trả (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), bên sử dụng dịch vụ, khuyến khích 
sự tham gia độc lập của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp.  

 Đào tạo thực hành về quản lý chất lượng dịch vụ KCB cho các cán bộ làm công tác 
quản lý, cán bộ cơ quan BHXH và cán bộ quản lý bệnh viện/ cơ sở dịch vụ.  

 Nghiên cứu, đề xuất chế tài hậu kiểm, chế tài thưởng - phạt dựa trên kết quả hậu 
kiểm. Thay đổi cách thức giám sát: theo xác suất, ưu tiên giám sát các nhóm bệnh tần 
suất cao nhất, chi phí lớn nhất.  

 Thay đổi phương thức giám định chuyên môn và giám định chất lượng, từng bước 
kiện toàn các hệ thống giám sát, kiểm định (nội bộ - độc lập), tăng cường công tác 
kiểm định chất lượng bởi các đơn vị kiểm định, giám sát độc lập.  
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Phụ lục: Các chỉ số giám sát và đánh giá 

Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

 NHÓM CHỈ SỐ CHÍNH  

1 Tuổi thọ trung bình Tuổi 

Toàn quốc 72,8 72,9 73,0 74 B,C,H 
TCTK 

(ĐTBĐDS) 

Bộ Y tế/ 

HPG 

Nam 70,2 70,3 70,4 ..    

Nữ 75,6 75,7 75,8 ..    

2 Tổng tỷ suất sinh 
Số con của một 
phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ  

Toàn quốc 2,03 2,00 1,99 1,86 B 
TCTK 

(ĐTBĐDS) 

Bộ Y tế/ 

HPG 

Đồng bằng sông Hồng 2,11 2,04 2,06 ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 2,24 2,22 2,21 ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

2,21 2,21 2,21 ..    

Tây Nguyên 2,65 2,63 2,58 ..    

Đông Nam Bộ 1,69 1,68 1,59 ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 1,84 1,80 1,80 ..    

3 
Mức giảm tỷ lệ sinh 
hằng năm 

‰ Toàn quốc -0,9  0,5 0,5 0,1  B,C,H   
Bộ Y tế 

(CTMTQG) 

4 Tốc độ tăng dân số % Toàn quốc 1,06 1,05 1,04 0,93 B,C,H 
TCTK 

(ĐTBĐDS) 
Bộ Y tế 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

 

 

 

 

 

5 

Quy mô dân số Triệu người 

Toàn quốc 86,0 86,9 87,8 <93,0 B,C,H 
TCTK/ 

(ĐTBĐDS) 

Bộ Y tế 
(CTMTQG) 

Đồng bằng sông Hồng 19,6 19,8 20,0 ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 11,1 11,2 11,3 ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

18,9 18,9 19,0 ..    

Tây Nguyên 5,1 5,2 5,3 ..    

Đông Nam Bộ 14,1 14,6 14,9 ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 17,2 17,3 17,3 ..    

Thành thị 25,5 26,5 27,8 ..    

6 Tỷ số tử vong mẹ  
Trên 100 000 
trẻ đẻ ra sống 

Toàn quốc 69 68 67 58,3 B,C,D,H TCTK 
Bộ Y tế/ 

HPG 

7 
Tỷ suất tử vong trẻ em 
dưới 1 tuổi (IMR)  

Trên 1000 trẻ 
đẻ ra sống 

Toàn quốc 16,0 15,8 15,5 14,8 B,C,D,H 
TCTK 

(ĐTBĐDS) 

Bộ Y tế/ 

HPG 

Đồng bằng sông Hồng 12,4 12,3 12,5 ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 24,5 24,3 23,0 ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

17,2 17,1 17,1 ..    

Tây Nguyên 27,3 26,8 24,3 ..    

Đông Nam Bộ 10,0 9,6 9,3 ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 13,3 12,6 12,2 ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

8 
Tỷ suất tử vong trẻ em 
dưới 5 tuổi (U5MR) 

Trên 1000 trẻ 
đẻ ra sống 

Toàn quốc 24,1 23,8 23,3 19,3 B,C,D,H 
TCTK 

(ĐTBĐDS) 

Bộ Y tế/ 

HPG 

9 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng (cân 
nặng theo tuổi) 

% 

Toàn quốc 18,9 17,5 16,8 15,0 A,B,C,H 
Viện Dinh 

dưỡng 
Bộ Y tế 

Đồng bằng sông Hồng 17,5 14,6 12,7 ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 24,0 22,1 20,8 ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

20,8 19,8 18,4 ..    

Tây Nguyên 26,5 24,7 23,5 ..    

Đông Nam Bộ 14,4 10,7 9,7 ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 18,3 16,8 15,2 ..    

10 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng 
(chiều cao theo tuổi)  

% 

Toàn quốc 31,9 29,3 27,5 26,0 B,C,H 
Viện Dinh 

dưỡng 
HPG 

Đồng bằng sông Hồng 28,1 25,5 22,9 ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 34,8 33,7 32,1 ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

31,9 31,4 30,2 ..    

Tây nguyên 37,0 35,2 34,3 ..    

Đông Nam Bộ 25,9 19,2 18,3 ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 29,4 28,2 26,8 ..    

11 
Số bác sĩ trên 10 000 
dân  

Trên 10 000 
dân 

Toàn quốc 6,59 7,20 7,23 8,0  C, H Bộ Y tế 
Bộ Y tế/ 

HPG 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

12 
Tỷ lệ trạm y tế xã có 
bác sĩ  

% 

Toàn quốc 67,7 70,0 71,9 80 B,C,H Bộ Y tế Bộ Y tế 

Đồng bằng sông Hồng 73,2 75,7  ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 58,2 61,9  ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

65,9 66,2  ..    

Tây Nguyên 49,5 57,8  ..    

Đông Nam Bộ 78,4 80,5  ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 80,1 80,7  ..    

13 
Tỷ lệ trạm y tế xã có y 
sĩ sản – nhi hoặc nữ hộ 
sinh 

% 

Toàn quốc 95,7 95,6 95,3 >95 B,C,H Bộ Y tế Bộ Y tế 

Đồng bằng sông Hồng 96,3 92,5  ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 94,0 95,3  ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

96,2 96,6  ..    

Tây Nguyên 95,4 96,7  ..    

Đông Nam Bộ 97,2 97,5  ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 96,1 97,3  ..    

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Tỷ lệ thôn bản có nhân 
viên y tế hoạt động 

% 

Toàn quốc 75,8 78,8 82,9 90  C,H Bộ Y tế Bộ Y tế 

Đồng bằng sông Hồng 71,8 85,6  ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 95,7 97,2  ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

89,4 93,0  ..    

Tây Nguyên 97,0 93,9  ..    

Đông Nam Bộ 21,9 23,6  ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 88,2 80,6  ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

15 
Tỷ lệ chi công (gồm 
NSNN, BHYTXH, viện 
trợ) trong tổng chi y tế 

%  Toàn quốc 42,2 44,6 .. >=50%   
Bộ Y tế/ 
TKYTQG 

HPG 

16 
Tỷ lệ dân số tham gia 
BHYTXH  

% Toàn quốc  
 

58,2 

 

60.3 

 

64,9 

 

80 
  Bộ Y tế [19] Bộ Y tế 

17 

Tỷ lệ dân số chịu mức 
chi phí y tế “thảm họa” 
(tổng số chi phí tiền túi 
cho y tế bằng hoặc cao 
hơn 40% khả năng chi 
trả của hộ gia đình)  

% Nhóm chi tiêu 
5,5 

(2008) 
3,9  ..   

Tính toán 
dựa trên số 
liệu VLSS 

[12] 

HPG 

18 
Số giường bệnh/vạn 
dân  (Không bao gồm 
giường trạm y tế) 

Trên 10 000 
dân 

 

Công lập  

 

20,2  21,7   23 B,C,H Bộ Y tế 
Bộ Y tế / 

HPG  

Tư nhân 0,7 0,7  ..    

19 

 

Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế xã  

(Tiêu chí quốc gia mới 
về y tế xã áp dụng từ 
năm 2011) 

 

% 

Toàn quốc 

65,4 

(2001-
2010) 

80,1 

(2001-
2010) 

76,8 

60 

(2011-
2020) 

 C, H Bộ Y tế 
Bộ Y tế / 

HPG 

Đồng bằng sông Hồng 78,6 91,1  ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 55,4 74,3  ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

61,0 73,8  ..    

Tây Nguyên 48,1 64,7  ..    

Đông Nam Bộ 72,5 87,5  ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 72,7 86,5  ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

20 
Tỷ lệ phát hiện mắc lao 
phổi (AFB+) hằng năm 

Trên 100 000 
dân 

 

Toàn quốc  52,2 52,7 57,7 ..   
Bộ Y tế 

/CTMTQG 

Bộ Y tế/ 

HPG 

21 
Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS 
trong cộng đồng 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc 187,0 211,3 224,4 <300,0 B,C,H 
Bộ Y tế 

/CTMTQG 

Bộ Y tế/ 

HPG 

22 
Tỷ lệ phát hiện mới mắc 
sốt xuất huyết  

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  122,0 148,1  ..   
Bộ Y tế 

/CTMTQG 
HPG 

23 Tỷ lệ dân số hút thuốc  % Toàn quốc .. 47,4  .. B Bộ Y tế HPG 

24 
Tỷ lệ trẻ sơ sinh có 
trọng lượng dưới 
2500gr 

% Toàn quốc 5,3 ..  NA B Bộ Y tế  

 

25 

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi 
được tiêm chủng đầy 
đủ  

% 

Toàn quốc 
96,3 

 

94,6 

(7 loại 
VX) 

96 

(8 loại 
VX) 

>90 

(8 loại 
VX) 

B,C,D,H 
Bộ Y tế 

/CTMTQG 
Bộ Y tế/ 

HPG 

Đồng bằng sông Hồng 98,5 98,6 98,2 >95    

Trung du và miền núi phía Bắc 94,3 94,5 94,5 >90    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

95,8 97,3 95,0 >95    

Tây Nguyên 96,2 93,8 95,4 >90    

Đông Nam Bộ 95,9 94,1 96,8 >90    

Đồng bằng Sông Cửu Long 96,1 88,1 94,8 >90    

26 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được 
khám thai ít nhất 3 lần 
trong 3 thai kỳ 

% Toàn quốc  .. 79,2 
82,6 

(76,0) 
80 D,F 

Bộ Y tế 
/CTMTQG 

(ĐTBĐDS) 

Bộ Y tế/ 

HPG 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

27 
Tỷ lệ phụ nữ đẻ được 
cán bộ y tế đỡ 

% Toàn quốc  94,4 97,1 97,2 96 D,F 
Bộ Y tế 

/CTMTQG 

Bộ Y tế/ 

HPG 

 

28 

Tỷ số giới tính khi sinh  

 
Số con trai so 

với 100 con gái 

Toàn quốc 111,0 111,2 111,9 <113 B,C,H 
Bộ Y 

tế/ĐTBĐDS 

Bộ Y tế/ 

HPG 

Đồng bằng sông Hồng 115,3 116,2 .. ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 108,5 109,9 .. ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

109,7 114,3 .. ..  
 

 

Tây Nguyên 105,6 108,2 .. ..    

Đông Nam Bộ 109,9 105,9 .. ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 109,9 108,3 .. ..    

 

29 

Tỷ lệ các cơ sở y tế 
chất thải rắn y tế được 
xử lý  

%  Toàn quốc 74,0   80  A,H Bộ Y tế 
Bộ Y tế/ 

HPG 

 NHÂN LỰC Y TẾ 

30 
Số dược sĩ đại học trên 
10 000 dân  

Trên 10 000 
dân 

Toàn quốc  1,77 1,76  1,8  C,H Bộ Y tế  
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

 
Tỷ lệ cán bộ y tế được 
cấp chứng chỉ hành 
nghề  

 % 

Đang làm việc tại Bệnh viện đa 
khoa, chuyên khoa và YHCT nhà 
nước 

0 0 0 
100 

(2013) 
  Bộ Y tế   

Đang làm việc tại cơ sở giám định 
y khoa, phòng khám, nhà hộ sinh 
nhà nước 

0 0 0 
100 

(2014) 
   

Đang làm việc tại cơ sở chẩn 
đoán, cơ sở dịch vụ, cấp cứu, vận 
chuyển, trạm y tế xã của nhà 
nước  

0 0 0 100    

Đang hành nghề khám, chữa bệnh 
tư nhân  

0 0 0 
100 

(2012) 
   

 TÀI CHÍNH Y TẾ  

32 
Tổng chi y tế so với 
GDP 

% Toàn quốc  6,6 6,9  ..   
Bộ Y tế/ 
TKYTQG 

  

 

33 

Tổng chi y tế bình quân 
đầu người một năm (giá 
hiện hành) 

1000 đồng 

Toàn quốc 159,9 185,3  ..   TCTK   

Đồng bằng sông Hồng 142,2 208,9  ..    

Trung du và miền núi phía Bắc 213,6 229,2  ..    

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 
Trung 

153,4 165,6  ..    

Tây Nguyên 184,0 192,2  ..    

Đông Nam Bộ 183,1 203,3  ..    

Đồng bằng Sông Cửu Long 126,4 134,4  ..    
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

34 
Tỷ lệ chi từ tiền túi trong 
tổng chi tiêu y tế hằng 
năm 

%  Toàn quốc 50,5 47,6  ..   
Bộ Y tế/ 
TKYTQG 

  

35 
Chi tiêu y tế bình quân 
1 người có điều trị nội 
trú trong 12 tháng  

1000 đồng Nhóm chi tiêu 
2897 

(2008) 
3400  ..   

VHLSS/ 
TCTK 

  

36 

Chi tiêu y tế bình quân 
1 người có khám điều 
trị ngoại trú trong 12 
tháng 

1000 đồng Nhóm chi tiêu 
640  

(2008) 
755  ..   

VHLSS/ 
TCTK 

  

 THUỐC, SINH PHẨM, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ  

37 
Tỷ lệ mẫu thuốc kém 
chất lượng  

Trên 10 000 
mẫu kiểm tra 

 Toàn quốc 330 312     
Cục QL 
Dược 

  

38 
Số cơ sở bán lẻ thuốc 
trên 1 vạn dân 

10 000 dân Toàn quốc 4,9 5,0    
Cục QL 
Dược 

 

39 

Tỷ lệ đơn vị máu trước 
khi truyền được sàng 
lọc đủ 5 loại bệnh 
nhiễm trùng: HIV, viêm 
gan B, viêm gan C, 
giang mai, sốt rét 5 trên 
toàn quốc 

% Toàn quốc ..   100  
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 
 

 CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ (KCB, DỰ PHÒNG, HIV/AIDS, ATTP, DÂN SỐ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ) 

 

40 

Số lượt KCB nội trú/100 
dân/năm  

Trên 100 dân Toàn quốc 13,3 13,7  ..   
TCTK/ 
VHLSS 

 

41 
Số lượt KCB ngoại 
trú/dân/năm 

Trên 100 dân Toàn quốc 37,7 39,9  ..   
TCTK/ 
VHLSS 

  

 Tỷ lệ người KCB nội, % Toàn quốc  66,7 .. ..   TCTK   
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

42 ngoại trú có BHYT hoặc 
thẻ KCB miễn phí 

 

Nhóm 1  74,4 ..     

Nhóm 2  61,2 ..     

Nhóm 3  60,4 ..     

Nhóm 4  66,6 ..     

Nhóm 5  70,9 ..     

 

43 

Số ngày điều trị bình 
quân một đợt điều trị 
nội trú 

Số ngày 

 Toàn quốc 6,9 7,4 6,8 ..   Bộ Y tế   

Tuyến Trung ương 10,8 10,3 9,4 ..    

Y tế các ngành 11,0 11,0 6,6 ..    

Địa phương 6,7 7,1 6,6 ..    

44 
Tỷ lệ bệnh nhân lao 
phổi AFB (+) mới được 
điều trị khỏi 

Trên 100 000 
dân 

 
Toàn quốc  90,6 90,5 90,8 ..   

Bộ Y tế/ 
CTMTQG 

  

45 
Tỷ lệ phát hiện mắc sốt 
rét hằng năm 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  70,8  62,0 
<15 by 
2020 

  
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 
  

46 
Tỷ lệ lưu hành bệnh 
Phong  

Trên 10 000 
dân 

Toàn quốc  0,04 0,04 .. 0,2   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG   

47 

Tỷ lệ phát hiện bênh 
Phong 

 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  0,41 0,41 0,37 0,3   

Bộ Y tế/ 
CTMTQG   

48 
Tỷ lệ phát hiện HIV+ 
hằng năm 

Trên 100 000 
dân 

Toàn quốc  16,1 15,9 16,1 .. B,F 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG   
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

49 

Tỷ lệ xã, phường triển 
khai mô hình lồng ghép 
nội dung CSSK tâm 
thần cộng đồng vào 
hoạt động của các trạm 
y tế 

% Toàn quốc  63,8 .. 70,0 ..   

Bộ Y tế/ 
CTMTQG 

  

50 
Tỷ lệ bệnh nhân cao 
huyết áp được điều trị 

%  Toàn quốc .. .. .. .. D 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG  

51 
Tỷ lệ bệnh nhân đái 
tháo đường được điều 
trị  

% Toàn quốc  .. .. .. ..   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG   

52 
Tỷ lệ phụ nữ trên 40 
tuổi được sàng lọc ung 
thư vú  

% Toàn quốc  .. .. .. 20   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG   

 

53 
Ngộ độc thực phẩm  

Số người Số người bị ngộ độc trong năm 5212 5397 4700 ..   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG   

Số vụ Số vụ ngộ động trong năm 152 173 148 ..    

Số chết 
Sô người chết do ngộ độc thực 
phẩm trong năm 

35 49 27 ..    

54 
Tỷ lệ phụ nữ có thai 
được tiêm chủng uốn 
ván >=2 lần 

% Toàn quốc 93,7 93,5 94,5 ..    

55 

Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ 
sinh được chăm sóc 
trong 42 ngày đầu sau 
đẻ 

% Toàn quốc  89,2 87,8 87,7 85,0   
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 
  

56 
Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ 
sinh được chăm sóc 
trong tuần đầu sau đẻ 

  81,9 82,6 85  F 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 
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Các chỉ số giám sát Đơn vị tính Phân tổ 

 Năm  
Loại chỉ 

tiêu 
Nguồn 

thông tin 

Đề xuất 
nhóm chỉ 
số chính 2009 2010 2011 2015 

57 

Tỷ lệ phụ nữ trong độ 
tuổi sinh sản (15-49) đã 
có gia đình đang sử 
dụng biện pháp tránh 
thai 

% Toàn quốc  .. 78,0 78,2 100 D     

58 
Tỷ lệ hộ gia đình ở 
nông thôn sử dụng hố 
xí hợp vệ sinh 

% Toàn quốc 48 51,4 55 65 D 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 
 

59 

Tỷ lệ hộ gia đình ở 
nông thôn được sử 
dụng nước uống hợp về 
sinh  

% Toàn quốc 79 75 78 85 D 
Bộ Y tế/ 

CTMTQG 
 

 
A   Chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành y tế 
B   Chỉ tiêu Chính phủ giao Tổng cục Thống kê và Bộ Y tế thu thập 
C   Chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm của ngành 
D  Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
E  Hướng dẫn của WHO 
F  Chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu y tế quốc gia  
H  Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2010 và tầm nhìn 2030 
HPG  Nhóm đối tác y tế (Health Partner Group)  
TCTK   Tổng cục Thống kê   
CTMTQG  Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia 
ĐTBĐDS  Điều tra biến động dân số và KHHGĐ (Tổng cục Thống kê) 
VHLSS  Điều tra mức sống dân cư hộ gia đình (Tổng cục Thống kê) 
TKYTQG  Tài khoản Y tế quốc gia 
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Nguyên tắc lựa chọn và xác định các chỉ số theo dõi, đánh giá  

Bộ chỉ số trong báo cáo JAHR được thống nhất xây dựng từ Báo cáo JAHR năm 
2011. Các chỉ số được lựa chọn dựa trên những tiêu chí sau đây: 

 Các chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành y tế; 

 Một số chỉ tiêu Chính phủ giao cho ngành y tế trong Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg; 

 Các chỉ tiêu trong dự thảo Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân 
dân giai đoạn 2011–2020. 

 Các chỉ tiêu trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mà Việt Nam cam kết;  

 Chỉ tiêu trong Kế hoạch 5 năm của ngành y tế giai đoạn 2011–2015; 

 Các chỉ tiêu đã cam kết với Liên minh Châu Au để thực hiện Chương trình hỗ trợ qua 
ngân sách. 

 Các chỉ tiêu phản ánh cả 3 nhóm: đầu vào, quá trình hoạt động và chỉ tiêu đầu ra của 
hệ thống y tế.  

Các chỉ số được phân loại theo 5 nhóm gồm: (i) Các chỉ số chính là những chỉ số chủ 
đạo mà ngành y tế phải thực hiện theo dõi do đây là những chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ 
giao cho ngành. Trong các chỉ tiêu này, 19 chỉ tiêu cũng được yêu cầu trong Kế hoạch 5 năm 
của ngành trong giai đoạn 2011–2015 hoặc trong Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011–2010 và tầm nhìn 2030. Ngoài ra một số chỉ số 
trong nhóm này cũng được Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế đề xuất đưa vào. 

Ngoài ra 4 nhóm còn lại được chia theo các cấu phần của hệ thống y tế do Tổ chức Y 
tế Thế giới đề xuất, bao gồm: (ii) Nhân lực y tế; (iii) Tài chính y tế; (iv) Thuốc, sinh phẩm, 
trang thiết bị; (v) Cung ứng dịch vụ y tế. 

Việc bổ sung và hoàn thiện bộ chỉ số theo dõi và đánh giá tập trung vào việc xây dựng 
nhóm các chỉ số chính cho hoạt động theo dõi đánh giá, tác động của chính sách tài chính y tế 
và các chỉ tiêu thuộc chương trình Mục tiêu y tế quốc gia và một số chỉ tiêu đã cam kết với 
Liên minh Châu Âu để thực hiện Chương trình hỗ trợ qua ngân sách. Nhiều chỉ số được chia 
theo vùng địa lý hoặc giới tính hay nhóm thu nhập để xem xét khía cạnh công bằng và khác 
biệt giữa các vùng. Ngoài ra, các chỉ tiêu về phòng chống các bệnh không lây nhiễm như ung 
thư, tăng huyết áp, đái tháo đường cũng được bổ sung trong Báo cáo năm 2011. Báo cáo 
JAHR 2012 có 4 thay đổi về các chỉ số gồm: 

 Bỏ chỉ số tỷ lệ quầy thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP; 

 Bổ sung 3 chỉ số mới gồm: Tỷ lệ mẫu thuốc kém chất lượng trên 10 000 mẫu kiểm 
tra; Số cơ sở bán lẻ thuốc trên 10 000 dân; và số hộ gia đình ở nông thôn được sử 
dụng nước uống hợp vệ sinh. 

Nguồn thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu. Phụ lục này vẫn cho thấy vẫn còn một 
số chỉ số chưa thu thập được thông tin kể cả cho năm 2009. Trong số này, đáng chú ý là các 
chỉ số về tình hình triển khai hoạt động phòng chống các bệnh không lây nhiễm như tỷ lệ 
bệnh nhân cao huyết áp được điều trị hay tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường được điều trị. 
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