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ĐẶT VẤN ĐỀ

“Không có thiết bị kỹ thuật y khoa không gây “Tai biến”.

Không có quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh không gây tai biến. Tai

biến luôn là một sự rình rập có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi, mọi

tình huống. Trên mọi thiết bị, trong mọi quy trình, ở mỗi quốc

gia, ở mỗi cơ sở điều trị từ hiện đại đến đơn sơ và ở mỗi lần ta

thao tác kỹ thuật” (PGS.TS Trương Văn Việt).

→ Môi trường y tế là một môi trường nguy cơ cao, nơi các sai

sót có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào từ khâu chẩn đoán cho

đến điều trị, chăm sóc.





ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay, Phòng/ tổ QLCL BV có nhiệm vụ là đầu mối nhận

thông tin sự cố. Có 2 loại: báo cáo tự nguyện (đối với SC suýt xảy

ra; nhẹ; vừa) và báo cáo bắt buộc đối với các SC nghiêm trọng

Bằng nhiều hình thức khuyến khích động viên, kêu gọi của

LĐBV nhưng tỉ lệ báo cáo tự nguyện của NVYT còn rất thấp kéo

dài nhiều năm. Đi tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này,

chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Những rào cản ảnh hưởng

đến công tác báo cáo tự nguyện sự cố, sai sót của NVYT tại BV

ĐKKV Cai Lậy năm 2017.



MỤC TIÊU

1. Xác định tỉ lệ các lý do rào cản ảnh hưởng đến báo cáo tự

nguyện SC-SS của NVYT.

2. Xác định tỉ lệ các nguyên nhân dẫn đến SC-SS theo nhận định

của NVYT.

3. Xác định tỷ lệ các nội dung đề xuất của NVYT sau khi báo cáo

tự nguyện.



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (1)

Đối tượng NC: NVYT đang công tác tại BV ĐKKV Cai Lậy

Thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 9/ 2017

Phương pháp nghiên cứu: định lượng kết hợp định tính

Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang có phân tích.

Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính tỉ lệ với p:0,16 (1) , n= 163.

Mẫu nghiên cứu chúng tôi 204



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (2)

- PP định tính:

◦ Thảo luận 3 nhóm NV về những rào cản ảnh hưởng đến công tác báo cáo

tự nguyện SC-SS của NVYT.

◦ Gỡ băng, mã hóa nội dung, xây dựng bộ câu hỏi

- PP định lượng:

◦ Xây dựng bộ câu hỏi sau khi mã hóa nội dung và phân nhóm.

◦ Dùng thang điểm theo 5 mức độ (Rất ít-Ít-TB-Nhiều-Rất nhiều)

- Xử lý số liệu: phần mềm SPSS 18.0 và phần mềm Minitab.

Dùng biểu đồ Pareto phân tích 80% nhóm nội dung ảnh hưởng nhiều nhất

đến những rào cản báo cáo sự cố của NVYT.



KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (1)

22.5

52.9

83.3

61.8

7.8 7.9

15.7

39.2

8.8

BS      Hệ ĐD Khác

ĐH,         CĐ TH, SH
sau ĐH

>5       2-5       <2
năm năm năm

Hệ ĐD (ĐD, KTV, NHS) chiếm gần 62%. Gần 53% ĐH, sau ĐH.

83% thâm niên công tác > 5 năm



Biểu đồ 2: Tỷ lệ lý do NVYT không muốn báo cáo tự nguyện SC-SS
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Sợ thủ tục, sợ ảnh hưởng đến cá nhân chiếm từ 45% đến 48%, ĐTB: 3,3

ĐTB: 3,13 ĐTB: 2,84ĐTB: 3,33ĐTB: 3,32 ĐTB: 2,93 ĐTB: 2,93 ĐTB: 2,58

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (2)



80% lý do NVYT không báo cáo sự cố là sợ thủ tục phiền hà; Sợ ảnh hưởng cá

nhân, mất điểm; Sợ ảnh hưởng đồng nghiệp; Bao che lẫn nhau; Thấy chuyện này

nhỏ, không nghĩ là sai sót

Biểu đồ 3: Phân tích theo Quy luật Pareto các lý do NVYT không báo cáo SC-SS
KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (3)



Biểu đồ 4: Tỷ lệ các nguyên nhân xảy ra SC-SS qua nhận xét của NVYT
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ĐTB: 3,25 ĐTB: 3,01ĐTB: 3,26ĐTB: 3,32 ĐTB: 2,98 ĐTB: 2,87 ĐTB: 2,83ĐTB: 2,93

Nguyên nhân xảy ra SC-SS chiếm đa số do mạng LAN, do môi trường

> 40% và ĐTB >3,0

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (4)



80% do hệ thống mạng LAN; Môi trường, cơ sở vật chất; Yếu tố con người; Giao

tiếp; Bố trí; Dụng cụ-Trang thiết bị.

Biểu đồ 5: Phân tích nguyên nhân xảy ra SC-SS theo quy luật Pareto
KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (5)



Biểu đồ 6: Đề xuất của NVYT khi báo cáo tự nguyện SC-SS:
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Được bảo vệ Được khen Kg nêu tên khi sai

rất ít, ít

Trung binh

Nhiều, rất nhiều

ĐTB: 3,25ĐTB: 3,26ĐTB: 3,32

> 60% NVYT mong muốn được bảo vệ, được khen thưởng sau báo

cáo tự nguyện. ĐTB: 3,68

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (6)



Qua kết quả phỏng vấn, chúng tôi càng tâm đắc với nhận

định của các tác giả nghiên cứu “hầu hết các NVYT, đặc biệt là

BS rất e ngại trong việc báo cáo sai sót sự cố cho cấp trên. Một

trong những nguyên nhân trọng yếu đó chính là đặc thù công

việc trong BV đòi hỏi tính tự chủ, quyết đoán, các quy tắc và

kinh nghiệm cá nhân được áp dụng trong thực hành y khoa, cá

tính mạnh mẽ, kể cả sự tự cao …” đây là những nguyên nhân

chính yếu khiến việc báo cáo SC-SS y khoa chưa được đẩy

mạnh và phổ biến.

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (7)



Khi NVYT cho rằng báo cáo cũng không thấy cải thiện, không quan tâm.

Đây là thông tin quan trọng BV cần xem xét lại chính sách, truyền thông và

hành động khắc phục tốt hơn, giúp họ thấy có hiệu quả và niềm tin khi báo

cáo SC-SS.

Đa số NVYT cho rằng nguyên nhân sự cố là hệ thống mạng LAN. Được

biết phần mềm triển khai từ năm 2012 đến nay không đáp kịp với những quy

định kiểm soát, thống kê BHYT và các yêu cầu khác…đã làm tăng áp lực các

thủ tục hành chính, công đoạn thực hiện cho NVYT, như nhiều chuyên gia

cũng đã đúc kết “một hệ thống càng phức tạp thì nguy cơ sai sót càng cao”.

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (8)



62,8% NVYT mong muốn khi tự nguyện báo cáo SC-SS sẽ

được bảo vệ (ĐTB:3.68); Có 61,8% NVYT cần chính sách khen

thưởng, động viên của LĐ bộ phận (ĐTB: 3.67). Đặc biệt, 58,8%

xin LĐ không nêu tên NV khi xảy ra SC-SS (ĐTB: 3.67). Xét về

mặt lý thuyết hành vi, đây là là nhu cầu cơ bản của con người

theo thang điểm Maslow. Nếu“với sự tham gia của mỗi NV trong

việc xác định rủi ro và thực hiện cải tiến, chúng ta sẽ chiến

thắng sự bất định. Hệ thống y tế trở sẽ trở nên an toàn hơn, cho

cả BN và NVYT”

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN (9)



KẾT LUẬN (1)

1. Sợ thủ tục báo cáo (48%)

2. Sợ mất điểm thi đua (45%)

3. Liên lụy đồng nghiệp (39%)

4. Bao che nhau để an toàn (35%)

5. Không nghĩ là SC-SS (33,3%)

6. Báo cũng không cải thiện (29%)

7. Không thấy ích lợi (21%)

Quy luật Perato cho thấy 80%

lý do NVYT ít tham gia báo cáo

tự nguyện SC-SS tâp trung ở 5

vấn đề đầu tiên, do đó BV cần

ưu tiên cải thiện để gia tăng

báo cáo



1. Mạng LAN kg ổn định (48%)

2. Điều kiện môi trường áp lực (43%)

3. Bản tính, ý thức công việc hạn chế (42%)

4. Giao tiếp chưa chuyên nghiệp (36%)

5. Thiết bị, dụng cụ không chuyên dụng (35%)

6. Cách bố trí không phù hợp (35%)

7. Phác đồ - QT chưa đạt yêu cầu(29%)

8. Thuốc, vật tư thay đổi thường (28%)

KẾT LUẬN (2)

Quy luật Perato cho

thấy 80% nguyên

nhân xảy ra SC-SS

bắt đầu áp lực từ hệ

thộng mạng LAN

không ổn định đến

nội dung bố trí không

phù hợp.



Được Lãnh đạo bảo vệ

Được Lãnh đạo khen, tuyên dương

Không bị nêu tên khi bị làm sai

KẾT LUẬN (3)



Thiết lập hệ thống báo cáo tự nguyện đa chiều:

1. Phiếu báo
cáo sự cố

2. Group mạng
lưới qua mạng

( Zalo group)

3. Báo cáo
online trên
phần mềm

(confession)

Cải tiến sau khi thực hiện đề tài



Chính sách đi kèm:

Điểm thưởng báo cáo tự nguyện và điểm trừ khi
không báo cáo trong xét thi đua tháng.

Quà tặng lưu niệm kịp thời cho các báo cáo qua
group mạng lưới (zalo group).

Tổng hợp hàng tuần có phân tích rút kinh nghiệm
trên hệ thống

Cải tiến sau khi thực hiện đề tài
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Số lượng báo cáo sự cố

2017 Q1.2018 Q2.2018

114
138

184




