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BÁO CÁO THÀNH TÍCH TỔNG KẾT NĂM 2021 

 

 

Trong năm 2021, Bệnh viện phấn đấu hoàn thành xuất sắc, vượt mức các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau: 

1. Kết quả đạt được trong công tác khám chữa bệnh: 

Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của Sở Y tế, các ngành, các cấp 

chính quyền địa phương cùng sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ viên chức, chất 

lượng khám chữa bệnh ngày được nâng cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của 

nhân dân. 

Bệnh viện thường xuyên thực hiện tốt các quy chế chuyên môn do Bộ Y tế ban 

hành, các quy định của ngành, không để sai sót chuyên môn do thiếu tinh thần 

trách nhiệm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng người bệnh. Đảm bảo công 

tác kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý chất thải y tế đúng quy định. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã đặt 

bệnh viện luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu và phòng chống dịch bệnh chính 

vì vậy làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh của Bệnh viện; 

Tuy nhiên, Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện xác định đúng định hướng, chiến 

lược phát triển của bệnh viện, mạnh dạn khai thác triệt để ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác khám chữa bệnh chính vì vậy đã rút gọn và giảm tối đa thời 

gian chờ đợi khám bệnh của người bệnh, kết nối chặt chẽ quy trình khám chữa 

bệnh chuyên môn, quy trình tiếp đón và quản lý khám chữa bệnh trên ứng dụng 

phần mềm Quản lý bệnh viện EHos, của FPT, triển khai xây dựng các phần mềm 

chuyên sâu trong công tác quản lý như phần mềm Quản lý Nhân sự, phần mềm 

Quản lý văn bản, phần mềm Quản lý đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo 

tuyến, phần mềm Quản lý sức khỏe cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, bệnh viện 

tích cực phát triển kỹ thuật chuyên khoa mũi nhọn hiện đại, hiệu quả. Mặc dù năm 

2021, có nhiều biến động do dịch bệnh Covid - 19 gây ra nhưng tập thể Bệnh viện 

đa khoa Đức Giang vẫn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn 

định chính trị nội bộ, đời sống của cán bộ nhân viên được đảm bảo.   

Số liệu khám chữa bệnh đạt được trong năm 2021:  

TT Nội dung 
Kế hoạch 

2021 

Thực hiện 

2020 

Thực hiện 

2021 

So sánh 

thực 

hiện/ Kế 

hoạch 

2021 

So sánh 

2021/2020 

1 Giường kế hoạch              660                 660                 660        

2 Giường thực kê              884                 884                 884        

3 
Giường điều trị khu 

COVID 
               150                 300        

4 Giường thực hiện           

5 
Tổng số người đến 

khám 
         341,992           372,228        
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6 Tổng số lần khám        460,095           439,544           454,151    98.7% 103.3% 

7 Tổng số BN vào viện          45,361             37,090             30,406    67.0% 82.0% 

8 Bn chuyển viện            4,391               4,008               4,003    91.2% 99.9% 

  Trong đó cv ngoại trú            3,266               2,943               2,997    91.8% 101.8% 

                 cv nội trú            1,125               1,065               1,006    89.4% 94.5% 

9 
Tổng số lượt điều trị 

ngoại trú 
         121,627             96,007      78.9% 

10 Tổng số ngày nội trú        264,719           222,849           205,769    77.7% 92.3% 

11 Ngày ĐT trung bình                  6                6.01                6.47    107.8% 107.7% 

12 Công suất giường KH 106.6% 92.51% 85.02% 79.8% 91.9% 

13 Công suất giường TK 81.7% 69.00% 63.47% 77.7% 92.0% 

14 Tổng số phẫu thuật            9,835               9,228               7,354    74.8% 79.7% 

15 Tổng số thủ thuật            242,849        

16 
Tổng số chẩn đoán 

hình ảnh 
       289,991           277,704           200,243    69.1% 72.1% 

17 Tổng số XQ        140,000           128,628             83,683    59.8% 65.1% 

18 Tổng số SA        133,648           133,667           104,023    77.8% 77.8% 

  Siêu âm CĐHA          85,736           57,537      67.1% 

  Siêu âm tim mạch          20,797           15,345      73.8% 

  Siêu âm Sản            7,717             7,806      101.2% 

  Siêu âm Sơ sinh            2,959             2,371      80.1% 

  Siêu âm Phụ            8,915             6,285      70.5% 

  
Siêu âm Cơ xương 

khớp 
  

         7,543             5,302    
  70.3% 

19 Tổng số CT-Scanner          13,000             12,368             10,157    78.1% 82.1% 

20 TS MRI            3,343               3,041               2,380    71.2% 78.3% 

21 Điện tâm đồ          33,500             60,455             42,192    125.9% 69.8% 

22 Tổng số Nội soi          34,728             28,674             17,187    49.5% 59.9% 

  - Nội soi DD-TT-ĐT          10,140             7,254      71.5% 

  - Nội soi TMH          18,363             9,522      51.9% 

  - Nội soi bàng quang               171                290      169.6% 

  - Nội soi phế quản               163                121      74.2% 

23 Tổng số xét nghiệm:      1,670,459         1,229,959         1,375,539    82.3% 111.8% 

  - Xn Huyết học        207,257           182,358           170,926    82.5% 93.7% 

  - Xn Hóa sinh      1,322,800           944,051           862,538    65.2% 91.4% 

  - XN Vi sinh        132,499             96,622           335,513    253.2% 347.2% 

  - XN Giải phẫu bệnh            7,903               6,928               6,562    83.0% 94.7% 

 

Một số kỹ thuật mới được triển khai trong năm 2021 như sau: 

Stt 
Khoa 

phòng 
Tên kỹ thuật 

Số ca thực hiện 

trong 6 tháng đầu 

năm 

1 CXK 
Điều trị thuốc sinh học trong bệnh viêm cột 

sống dính khớp 
4 

2 Nội thận Điều trị vô sinh nam 15 
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TN Điều trị rối loạn cương dương 30 

3 YDCT 
Cấy chỉ điều trị hội chứng đau cổ vai gáy trên 

BN thoái hóa cột sống 
37 

4 PHCN Kỹ thuật nẹp chỉnh hình PHCN 22 

5 Ngoại TN 

Tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ (PCNL) 11 

Nội soi ngược dòng tán sỏi thận bằng ống 

mềm 
8 

6 Sản Khám sàng lọc chẩn đoán trước sinh 96 

7 Phụ PT nội soi cắt tử cung 2 

8 CĐHA 
Chọc hút tế bào tuyến giáp, tuyến vú sinh 

thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm 
8 ca tuyến giáp 

9 TDCN Nội soi phế quản gây mê/gây tê 7 

 

2. Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

* Đào tạo tại đơn vị: 

Tổ chức các lớp đào tạo về tiêm Vaccin Covid-19: 

Stt Tên lớp Giảng viên Hình thức 
Số lượng 

học viên 

1 An toàn tiêm chủng CDC Hà Nội Tập trung 60 

2 Khám sàng lọc trước tiêm 

vaccine Covid-19 

Bs Tiến khoa 

Nội TH 

Tập trung 38 

3 giám sát và theo dõi sau 

tiêm chủng 30 phút tại cơ sở 

tiêm chủng 

Ts Oanh khoa 

Nội TH 

Tập trung 87 

4 Cấp cứu tai biến sau tiêm Ts Sơn – BV 

Bạch Mai 

Trực tuyến 40 

5 Cấp cứu phản vệ sau tiêm 

vaccine Covid-19 ngoại 

viện 

Bs Tùng khoa 

HSTC-CĐ 

Tập trung 87 

 

* Đào tạo tại tuyến trên: 

- Gửi đi đào tạo tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương cơ sở Đông Anh nâng cao 

chất lượng điều trị bệnh nhân Covid-19: 105 nhân viên y tế chia làm 7 kíp luân 

phiên nhau, mỗi kíp gồm 5 bác sĩ, 10 điều dưỡng đi học 02 tuần; 

- Đào tạo theo chương trình của Bộ y tế do BV Bạch Mai tổ chức về tăng cường 

năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch 

cho 37 bác sĩ, 54 điều dưỡng. 
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*Đào tạo theo yêu cầu của Sở y tế: 

- Tập huấn công tác an toàn tiêm chủng vaccine Covid-19 hỗ trợ chiến dịch tiêm 

chủng vaccine phòng Covid-19 cho 06 bác sĩ, 18 điều dưỡng 

- Đào tạo tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid 

cho các bệnh viện tuyến dưới cho 08 bệnh viện tuyến dưới đã được đào tạo: 

BVĐK Mê Linh, BVĐK Sóc Sơn, BV Bắc Thăng Long, BVĐK huyện Thạch 

Thất, BVĐK huyện Đan Phượng, BVĐK huyện Quốc Oai, BVĐK huyện Hoài 

Đức, BVĐK huyện Phúc Thọ. 

3. Công tác Nghiên cứu khoa học:  

Tổ chức công nhận và nghiệm thu 28 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 05 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Kết quả của các đề tài, sáng kiến đã góp phần nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện như: áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại 

vào khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian khám bệnh, xét nghiệm, chi phí thuốc và 

VTTH, tăng cường chất lượng trong cải cách hành chính, quản lý bệnh viện…. tạo 

điều kiện thuận lợi cho BN, tăng sự hài lòng khi đến khám chữa bệnh.  

4. Hoạt động cải tiến chất lượng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại 

bệnh viện 

4.1.Nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh 

- Căn cứ tình hình dịch covid-19 bệnh viện thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị 

bệnh nhân covid và liên tục xây dựng các kế hoạch tùy thuộc vào tình hình mới 

của dịch. 

- Thay đổi vị trí các tầng điều trị bệnh nhân F0 trong từng giai đoạn dịch covid. 

- Sắp xếp lại khu khám bệnh TYC và phòng khám sàng lọc bệnh nhân covid, xét 

nghiệm covid. 

- Tiếp tục đặt lịch khám theo giờ đối với bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh 

viện. 

4.2. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 

- Bệnh viện triển khai các hoạt động Quản lý chất lượng theo đúng tiến độ kế 

hoạch Cải tiến chất lượng năm 2021. Bám sát Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện. 

Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 đạt: 4.39. 

- Bệnh viện luôn coi trọng việc đảm bảo an toàn chống dịch Covid -19, nghiêm túc 

thực hiện các chỉ đạo của BYT, SYT về triển khai công tác phòng chống dịch. 

Bám sát bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp. Tổ chức nhiều buổi tập huấn cho NVYT toàn viện, 

đặc biệt là NVYT trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch về các quy trình, 

quy định trong tiếp nhận và điều trị bệnh nhân có nguy cơ mắc Covid -19. Tổ chức 

rà soát đánh gía hàng tháng , xác định những vấn đề ưu tiên cần triển khai, đôn đốc 

và nghiêm túc họp bàn rút kinh nghiệm triển khai. Kết qủa tự đánh giá Bộ tiêu chí 

Bệnh viện an toàn tháng 09/2021 đạt 89,3%. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh 

viện: 
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Ứng dụng thẻ từ thông minh để tiếp đón bệnh nhân rút ngắn thời gian tiếp đón từ 

khoảng 3 phút/1 bệnh nhân xuống còn từ 5-10 giây/1 bệnh nhân; khi áp dụng khai 

báo vân tay trong khám bệnh rút ngắn thời gian tiếp đón tương tự như thẻ từ nhưng 

thêm lợi thế hơn là khắc phục tình trạng mượn thẻ BHYT đi khám bệnh, người 

bệnh không cần mang bất kể một loại giấy tờ gì vẫn có thể tiếp đón đúng đối 

tượng. 

Kết quả đã áp dụng quản lý bệnh án điện tử ngoại trú đối với 11 nghìn hồ sơ điều 

trị ngoại trú mãn tính quản lý thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế nhanh, chính 

xác (thanh toán ra viện ngay trong ngày); 

- Bệnh viện đã hoàn thiện phần mềm quản lý bệnh viện trên nền các phân hệ cơ 

bản: quản lý bệnh nhân, quản lý dược, quản lý cận lâm sàng….bệnh viện bứt phá 

với việc hoàn thiện các quy trình quản lý bệnh viện và số hóa trên phần mềm cụ 

thể như: 

+  Áp dụng xếp số tự động; thiết bị đọc mã QR-code; 

+ Đăng ký khám bệnh từ xa qua tổng đài BV 

+ Áp dụng khám theo hẹn, hẹn khám quản lý bệnh nhân mãn tính và bệnh nhân 

khám thông thường qua phần mềm QLBV, tổng đài autocal,   

+ Quản lý cận lâm sàng và lâm sàng cho người bệnh;  

+ Quản lý hệ thống chẩn đoán hình ảnh, đưa ảnh tới tận bàn Bác sĩ khám, buồng 

điều trị nội trú qua hệ thống mạng nội bộ;, số hóa các quy trình điều trị nội trú, số 

hóa mẫu biểu lên phần mềm,  

+ Nhận dạng bệnh nhân qua vòng đeo tay gắn mã QRcode. …  

- Bệnh viện triển khai chữ ký số, chữ ký điện tử trên hồ sơ điện tử, phiếu kết quả 

cận lâm sàng. 

- Bệnh viện triển khai thử nghiệm không in phim tại các phòng khám, bác sỹ tại 

các phòng khám, buồng điều trị nội trú đọc phim trên hệ thống phần mềm quản lý 

hình ảnh PACS thử nghiệm.   

- Triển khai thông báo kết quả cận lâm sàng xét nghiệm trên hệ thống SMS, 

website bệnh viện đến bệnh nhân. Bệnh nhân chủ động tra cứu kết quả xét nghiệm 

của mình. 

- Triển khai cải cách cấp phát thuốc ngoại trú BHYT hiệu quả, giảm thời gian lĩnh 

thuốc từ 8 phút xếp hàng còn 2 phút/1 đơn của bệnh nhân. 

Ngoài ra một số các nhiệm vụ khác đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao như công tác quản lý kinh tế y tế, công tác tổ chức cán bộ…… 

qua đó nhìn chung năm 2021, mặc dù có nhiều biến động do dịch bệnh Covid - 19 

gây ra nhưng tập thể Bệnh viện đa khoa Đức Giang vẫn luôn hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, đời sống của cán bộ nhân 

viên được đảm bảo.  

6. Kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19 

Trong năm vừa qua, dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp do chủng mới với tốc 

độ lây lan rất nhanh, được giao là Bệnh viện tuyến đầu của Thành phố tiếp nhận và 
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điều trị bệnh nhân cả người lớn, trẻ em, thai phụ nhiễm bệnh Covid-19;  với 150 

giường trong đó có 20 giường bệnh ICU, sẵn sàng phương án bố trí 250 giường 

bệnh điều trị người bệnh nặng và nguy kịch; 

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”  Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện 

phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong bệnh viện đã nghiêm túc triển khai kịp 

thời các văn bản chỉ đạo của các cấp, thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban tham 

gia phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, các đội cấp cứu, phẫu thuật cơ động, đội đáp 

ứng nhanh covid, đội cấp cứu cơ động phục vụ tại khu cách ly, đội cấp cứu phản 

ứng sau tiêm, đội tiêm chủng Văc xin, đội khai báo y tế, đội tham gia điều trị 

người bệnh F0….chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, hoá chất, phương tiện và 

được huấn luyện các kỹ thuật cấp cứu, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống 

xảy ra; 

Triển khai kế hoạch tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Sửa chữa, mở rộng cơ sở hạ 

tầng như: phòng mổ dã chiến; lắp đặt 03 phòng áp lực âm, 03 buồng khử khuẩn. 

Trang bị đầy đủ trang phục phòng hộ - vật tư tiêu hao cho công tác khám và điều 

trị BN Covid-19 đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh, đảm bảo 

nguyên tắc dùng đúng, dùng đủ, an toàn mà tiết kiệm; 

Cung cấp kịp thời các trang thiết bị máy móc, cải tiến hệ thống đường oxy phục vụ 

điều trị bệnh nhân Covid -19; 

Chủ động xây dựng phòng pha chế, sản xuất môi trường vận chuyển mẫu bệnh 

phẩm SARS-CoV2 bằng kỹ thuật Real-time PCR”. Cải tiến linh hoạt phòng vi sinh 

bệnh viện đạt chuẩn an toàn sinh học làm phòng pha chế theo các tiêu chuẩn quy 

định đáp ứng kịp thời trong giai đoạn thị trường rất khan hiếm môi trường pha sẵn.  

Tổ chức giao ban trực tuyến hàng ngày với các khu điều trị covid nhằm tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc khi điều trị bệnh nhân covid; 

Xây dựng phương án bố trí nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 

theo phương châm 4 tại chỗ;  

Chủ động tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn tại chỗ về chăm sóc người bệnh 

nhiễm SARS-COV-2 cho đội ngũ nhân viên y tế. Kịp thời cử các kíp đi đào tạo về 

Hồi sức trong điều trị cho bệnh nhân Covid và kíp đi đào tạo kỹ thuật ECMO tại 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương;  

Thay đổi hình thức, số lượng giao ban, hạn chế số người tham dự giao ban bệnh 

viện, giao ban khoa- phòng. Tăng cường hình thức, phương thức làm việc trực 

tuyến, telemedicine. Tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn trong nhà ăn, căng tin 

bệnh viện; 

Tuân thủ nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống lây nhiễm tại khu 

cách ly, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường, khử 

khuẩn trong bệnh viện. 
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Kết quả công tác điều trị bệnh nhân Covid-19:  

Hoạt động sàng lọc: 

STT Chỉ số báo cáo Đơn vị Số lượng 
Ghi 

chú 

1 TS lượt khám sàng lọc Lượt 135.158   

2 

Tổng số lượt xét nghiệm tại khu vực 

sàng lọc: 
Lượt 215.917 

  

Xét nghiệm Test nhanh Lượt 13.080   

Xét nghiệm PCR Lượt 202.837   

Hoạt động điều trị: 

Stt Chỉ số báo cáo Đơn vị Số lượng 
Ghi 

chú 

1 

TS lượt điều trị Lượt 1.586   

Lượt BN nặng, nguy kịch Lượt 476   

Lượt BN mức độ vừa Lượt 952   

Lượt BN không triệu chứng, nhẹ Lượt 158   

2 TS lượt ra viện Lượt 1210   

3 TS lượt chuyển viện Lượt 48   

4 TS tử vong Lượt 56   

5 TS xét nghiệm Test nhanh đã thực hiện Lần 0   

6 TS xét nghiệm RT-PCR đã thực hiện Lần 17.056   

 
Các thành tích khen thưởng bệnh viện đã đạt được: 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm  Danh hiệu thi đua 

Số, ngà  tháng, năm c a 

qu ết định công nhận, cơ 

quan ban hành qu ết định 

2017 
Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi 

đua của UBND Thành phố Hà Nội 

Quyết định số 173/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2018 

2018 Tập thể Lao động tiên tiến 
Quyết định số 3109/QĐ-SYT 

ngày 26/12/2018 

2019 
Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi 

đua của UBND Thành phố Hà Nội 

Quyết định số 408/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2020 

2. Hình thức khen thưởng: 
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Năm  Danh hiệu thi đua 

Số, ngà  tháng, năm c a 

qu ết định công nhận, cơ 

quan ban hành qu ết định 

2018 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
Quyết định số 1304/QĐ -

TTg ngày 04/10/2018 

Bằng khen của UBND Thành phố về  

thành tích công tác năm 

Quyết định số 182/QĐ-

UBND ngày 10/01/2019 

 

2020 

Bằng khen của UBND Thành phố về 

công tác phòng chống dịch Covid -19 

Bằng khen của UBND Thành phố về  

thành tích công tác năm 

Quyết định số 879/QĐ-

UBND ngày 26/02/2020 

Quyết định số 756/QĐ-

UBND ngày 17/02/2021 

 

 

 


