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THÔNG BÁO
Tổ chức đào tạo liên tục, chuyên đề “Tổng quan về an toàn người bệnh”
Mã số chương trình đào tạo: ATNB-05.01
Khoá 01-2017
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động cải tiến chất lượng theo Thông tư 19/2013/TTBYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa
bệnh tại bệnh viện, đặc biệt chú trọng đến triển khai 7 khuyến cáo liên quan công tác
an toàn người bệnh của Thông tư 19, Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai khoá đào tạo
liên tục chuyên đề “An toàn người bệnh – Phần tổng quan”, nhằm mục tiêu sau:
• Cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn người bệnh: an toàn người bệnh là gì, tầm
quan trọng, các thuật ngữ liên quan, sự cố & hệ thống báo cáo sự cố, các nguyên
tắc an toàn người bệnh, nguyên tắc vận dụng nhân tố con người trong an toàn
người bệnh.
• Phát triển một số kỹ năng cơ bản liên quan an toàn người bệnh: tư duy hệ thống,
công cụ giao tiếp hiệu quả, tinh thần đồng đội.
1. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN & HƯỚNG DẪN VIÊN:
2.1. Học viên: Tất cả các bác sỹ, điều dưỡng, thành viên của mạng lưới quản lý
chất lượng – an toàn người bệnh có nhu cầu.
Các yêu cầu cụ thể của học viên:
- Trình độ chuyên môn: Từ điều dưỡng trung học, KTV trung học, dược sỹ trung
học trở lên.
- Vị trí công tác: tất cả các vị trí công tác tại bệnh viện, ưu tiên đối tượng trực
tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều trị.
- Kinh nghiệm thực tiễn: Đã tham gia công tác tại bệnh viện từ 6 tháng trở lên.
Số lượng học viên dự kiến: 24 người.
2.2. Hướng dẫn viên:
HDV chính: Ths.Bs. Đỗ Văn Niệm – TP Quản lý chất lượng
Trợ giảng: Các điều dưỡng có kinh nghiệm về an toàn người bệnh của BV Nhi
đồng 1
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3. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
• Thời gian:
- 04 buổi (Từ ngày 16/3/2017 đến 17/3/2017)
- Mỗi ngày từ 7:00 – 11:30 và 13:00 – 16:00
- Tổng thời gian học: 16 giờ
• Địa điểm: Phòng huấn luyện bệnh viện Nhi đồng 1.
4. ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC:
Các khoa đăng ký danh sách học viên và gửi phiếu khảo sát trước đào tạo
(mẫu đính kèm), gửi về Phòng Quản lý chất lượng cho đến hết ngày 10/3/2017. Đề
nghị các Trưởng khoa tạo điều kiện cho các thành viên của Mạng lưới QLCL-ATNB
tham dự khoá học.
Khoá đào tạo có tiếp nhận học viên bên ngoài bệnh viện Nhi đồng 1; các
bệnh viện có nhu cầu vui lòng liên lạc phòng Chỉ đạo tuyến – ĐT: 38 346 242 để
đăng ký danh sách học viên. Phiếu khảo sát trước đào tạo sẽ gửi về hướng dẫn viên
qua email, theo địa chỉ: niemdv@nhidong.org.vn. Học viên ngoài bệnh viện phải
được Ban Giám đốc bệnh viện - nơi đang công tác xác nhận danh sách tham dự &
trình độ chuyên môn bằng văn bản gửi về Ban tổ chức khoá học (Hoặc bản sao có
công chứng văn bằng chuyên môn chứng minh đủ điều kiện tham dự khoá đào tạo).
Hạn chót nhận đăng ký học viên: 10/3/2017.
Ưu tiên học viên đăng ký trước cho đến khi đủ số lượng học viên dự kiến.
Mỗi học viên nộp 2 ảnh màu, kích thước 3 x 4 để làm giấy chứng nhận và lưu
hồ sơ quản lý đào tạo (hạn chót nộp ảnh: ngày khai mạc lớp học).
Nơi nhận:
-

GIÁM ĐỐC

Giám đốc, các phó giám đốc;
Các khoa, phòng (thực hiện);
ĐV ĐTLT – CĐT (thực hiện);
Lưu: VT, QLCL.

Nguyễn Thanh Hùng
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN
Khoá đào tạo liên tục chuyên đề “Tổng quan về An toàn người bệnh, ATNB-05.01/B38” (khoá 1-2017)
Thời gian (từ 16/3/2017 đến 17/3/2017, học cả 2 buổi Sáng – Chiều)
(Danh sách học viên ngoài bệnh viện do Ban Giám đốc bệnh viện cử đi học phê duyệt)
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