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 Tiền thân của Bệnh viện là Nhà thƣơng Cống Vọng thành lập
năm 1911 (Sau này là Bệnh viện Bạch Mai)

 Năm 1989, thành lập Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới
– Bệnh viện Bạch Mai từ Khoa Truyền Nhiễm, Khoa Vi sinh
và Bộ môn Truyền nhiễm ĐHYHN

 Ngày 30/3/2006 thành lập Viện các bệnh Truyền nhiễm và
Nhiệt đới Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế theo quyết định số
487/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ.

 Ngày 13/11/2009 đổi tên Viện các Bệnh Truyền nhiễm và
Nhiệt đới Quốc gia thành Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung
ƣơng theo Quyết định số 4450/QĐ-BYT của Bộ trƣởng BYT.



 Bệnh viện là tuyến cao nhất khám, chữa bệnh, phục
hồi chức năng về các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới

 Đào tạo, tham gia đào nhân lực y tế chuyên khoa

 Nghiên cứu khoa học về y học

 Chỉ đạo tuyến dƣới về chuyên môn, kỹ thuật

 Phòng chống dịch bệnh

 Hợp tác quốc tế

 Quản lý kinh tế trong bệnh viện

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ



7 PHÕNG CHỨC NĂNG

Tổ chức cán bộ

Kế hoạch tổng hợp

Hành chính quản trị

Vật tư - Thiết bị Y tế

Tài chính kế toán

Điều dưỡng

Hợp tác quốc tế

7 KHOA LÂM SÀNG

Khám bệnh
Cấp cứu

Điều trị tích cực
Viêm gan
Nhiễm khuẩn TH

Virus-KST
Nhi

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

6 KHOA CẬN LÂM SÀNG

Xét nghiệm

Huyết học TM

Dược 

Chẩn đoán hình ảnh

Chống nhiễm khuẩn

Dinh dưỡng

02 TRUNG TÂM

Đào tạo– chỉ đạo tuyến

Phòng chống dịch-tư vấn
tiêm chủng vắc xin



Phó Giáo Sƣ 03 ngƣời 

Tiến sĩ 06 ngƣời 

Bác sỹ Chuyên khoa cấp II 01 ngƣời

Thạc sĩ bác sĩ 24 ngƣời

Bác sĩ Chuyên khoa cấp I 6 ngƣời 

Bác sĩ 38 ngƣời 

Dƣợc 21 ngƣời

Điều dƣỡng 158 ngƣời 

Kỹ thuật viên Y 70 ngƣời

Hộ lý, Y công 5 ngƣời

Khác 48 ngƣời

Tổng cộng 380 ngƣời

CƠ CẤU NHÂN SỰ



KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

KHÁM CHỮA BỆNH CƠ BẢN

NĂM 2015



CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH

Chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch

năm 2015

Thực

hiện

% đạt so 

với KH

Giƣờng bệnh 350 322 92%

Công suất sử dụng giƣờng bệnh

Tính theo giƣờng KH 95% 92%

Tính theo giƣờng thực kê 100% 119%

Tổng số lƣợt khám 58 600 81 934 140%

BN Điều trị nội trú 11 000 11 692 106%

Tổng số ngày điều trị nội trú 112 200 117 516 105%

Ngày điều trị trung bình/01 BN 10.2 10.1 ↓ 0.1 ngày

BN điều trị ngoại trú viêm gan 1 150 1 165 101%

Ngày điều trị ngoại trú VG 13 800 13 980 101%



CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG CẬN LÂM SÀNG

Tổng số xét nghiệm Kế hoạch

năm 2015

Thực hiện % đạt so với

KH

Hóa sinh 600 000 661 190 110%

Huyết học 140 000 211 108 151%

Vi sinh 20 000 19 289 96%

Xét nghiệm HIV 4 200 4 211 100,2%

Miễn dịch 130 000 146 870 113%

Sinh học phân tử 20 000 23 335 117%



CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG CẬN LÂM SÀNG

Tổng số xét nghiệm Kế hoạch

năm 2015

Thực hiện % đạt so với

KH

Siêu âm 25 000 43 487 174%

X- quang 20 500 27 836 136%

Chụp CT- scanner 1 200 1 401 117%

Điện tâm đồ 1 500 3 010 201%

Nội soi dạ dày 900 1 550 172%

Siêu âm tim 500 1 176 235%

Fibroscan 9 000 9 590 107%



Kết quả điều trị bệnh

nhân nội trú

Số bệnh nhân ra

viện năm 2015

% so với tổng số

BN ra viện năm

2015

Số BN điều trị khỏi, đỡ 9 606 92%

Không thay đổi 466 4,4%

Nặng hơn 239 2,2%

Tiên lƣợng TV gđình

xin về

71 0.6%

Tử vong 45 0.4%

CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ



 Triển khai lắp đặt máy bấm số xếp hàng tự động tại khoa

Khám bệnh, khu tiếp đón BHYT; Hệ thống phần mềm quản

lý khám bệnh, hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám trên

màn hình LCD tại cửa các phòng khám.

 Bệnh viện ký cam kết với Bộ Y tế không để tình trạng ngƣời

bệnh nằm ghép giƣờng bệnh và lên kế hoạch triển khai tại

các khoa lâm sàng.

 Xây dựng lại danh mục kỹ thuật đƣợc phê duyệt của Bệnh

viện (626 danh mục) theo Thông tƣ số 43/2013/TT-BYT ban

hành ngày 11/12/2013.

 Triển khai chƣơng trình “Giám sát kháng kháng sinh tại

bệnh viện” giai đoạn 2015 – 2020.

KHÁM, CHỮA BỆNH



 Tổ chức thành công “Lễ bàn giao hồ sơ thiết kế chi tiết Khoa

Xét nghiệm Bệnh viện BNĐTƢ & giới thiệu Labo công nghệ

cao trong nghiên cứu và chẩn đoán bệnh nhiễm trùng tại VN”.

 Phối hợp với Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Đại diện Công ty

Hoffmann La Roche tổ chức Lễ phát động Tháng hành động

hƣởng ứng Ngày viêm gan thế giới năm 2015.

 Phối hợp với O2 TV ghi hình phát sóng “Giờ viêm gan”. Tiếp

tục duy trì chƣơng trình “Giờ viêm gan” trên fanpage.

 Cập nhật phác đồ hƣớng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm gan virus C

 Tổ chức thành công buổi định hƣớng truyền thông báo chí

phòng chống bệnh viêm gan virut B và C năm 2015.

KHÁM, CHỮA BỆNH



 Triển khai các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng chuyên

sâu, cụ thể:

- Kỹ thuật nội soi can thiệp thắt giãn tĩnh mạch thực

quản.

- Fibroscan;

- PCR chẩn đoán ho gà; PCR chẩn đoán viêm gan D,

viêm gan E; PCR rickettsia;

- Xác định vi khuẩn Lao bằng hệ thống GenExpert.

- Kỹ thuật phát hiện Mers – CoV; xét nghiệm sàng lọc

virus Ebola; kỹ thuật định danh vi khuẩn bằng máy

Malditof.

KHÁM, CHỮA BỆNH



 Tổ chức chăm sóc ngƣời bệnh toàn diện theo ca tại Khoa
ĐTTC và Khoa Cấp cứu.

 Tổ chức họp Hội đồng ngƣời bệnh, tƣ vấn, giáo dục sức khỏe,
hƣớng dẫn phòng chống lây nhiễm cho ngƣời bệnh và ngƣời
nhà

 Kiểm tra, giám sát về công tác điều dƣỡng, kỹ thuật viên 01
lần/tháng.

 Triển khai thực hiện Thông tƣ 07/2014/TT-BYT của BYT, ký
cam kết thực hiện các nội dung: “Đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ hƣớng tới sự hài lòng của ngƣời bệnh”.

• Tổ chức thành công Hội thi điều dƣỡng viên giỏi, thanh lịch

năm 2015.

CÔNG TÁC ĐIỀU DƢỠNG VÀ CSNB 

TOÀN DIỆN



 Tập huấn Dự phòng, điều trị MERS – CoV cho cán bộ BV.

 Tập huấn về chẩn đoán điều trị, sàng lọc, phòng chóng lây

nhiễm bệnh do MERS-COV cho các bệnh viện khu vực phía

Bắc, miền Trung và Hà Nội.

 Phối hợp với HAIVN tổ chức đào tạo và hỗ trợ lâm sàng trực

tuyến về chăm sóc, điều trị ngƣời bệnh HIV/AIDS.

 Phối hợp với WHO tổ chức lớp tập huấn thở máy điều trị

cúm nặng tại Lạng Sơn và Bình Định.

 Phối hợp với MSD tổ chức tập huấn chẩn đoán điều trị viêm

gan virus C tại Nghệ An.

 Tổ chức tập huấn sốt xuất huyết theo Chƣơng trình mục tiêu

quốc gia (05 lớp với 200 học viên bác sỹ và điều dƣỡng các

bệnh viện khu vực phía Bắc).

ĐÀO TẠO



 Tổ chức nghiệm thu đề tài nhánh 1, nhánh 2 của đề tài nghiên

cứu cấp Nhà nƣớc “Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật sinh học

phân tử xác định mức độ kháng kháng sinh của một số chủng

vi khuẩn gây bệnh thƣờng gặp ở Việt Nam”, Mã số:

KC.10.18/11-15

 Tổ chức Hội thảo khoa học về tình hình kháng kháng sinh và

đánh giá mức độ kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh

thƣờng gặp thông qua MIC; xác định các gen liên quan đến

kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh thƣờng gặp tại 13

bệnh viện ở Việt Nam.

 Tham gia nghiên cứu SEPSIS SEA050; tuyển bệnh của Nghiên 

cứu Mô tả Tiến cứu việc Kiểm soát và  Kết quả điều trị của  

Nhiễm khuẩn Clostridium Difficile ở các Quốc gia Châu Á Thái

Bình Dƣơng.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



 Triển khai TNLS ngẫu nhiên, đa quốc gia giai đoạn III nghiên 

cứu tính hiệu quả và an toàn của Phác đồ phối hợp trong việc 

điều trị các đối tƣợng nhiễm HCV mạn tính Kiểu gen (GT)1, 

GT4 và GT6 chƣa từng đƣợc điều trị do MSD tài trợ.

 Triển khai Nghiên cứu ngẫu nhiên, nhãn mở, đa trung tâm,

giai đoạn 3b nhằm nghiên cứu tính hiệu lực và an toàn của

Sofosbuvir cộng với Ribavirin (±Pegylated Interferon) ở đối

tƣợng nhiễm vi rút viêm gan C mạn tính kiểu gen 1, 2, 3 và 6

do Gilead tài trợ.

 Phối hợp với OUCRU tiếp tục triển khai các nghiên cứu về căn

nguyên gây nhiễm khuẩn huyết, CRP, VZO4,..”

• Tổ chức thành công Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh

Truyền Nhiễm và HIV năm 2015 tại Đà lạt, Lâm đồng.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC



 Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch, mở các lớp

tập huấn cho tuyến dƣới.

 Mở các lớp huấn chẩn đoán, điều trị, dự phòng các bệnh

truyền nhiễm gây dịch mới nổi, tái nổi tại các tỉnh khu vực

phía Bắc và Duyên hải miền Trung.

 Triển khai sâu rộng mô hình bệnh viện vệ tinh, trực tiếp chỉ

đạo, giám sát hoạt động chuyên môn 03 bệnh viện vệ tinh: 

BV Bắc Thăng Long, BV Đức Giang, BV Sơn Tây.

CHỈ ĐẠO TUYẾN



 Cử 14 lƣợt cán bộ viên chức đi tăng cƣờng hỗ trợ chuyên

môn vho tuyến dƣới.

 Chuyển giao 05 gói kỹ thuật chẩn đoán điều trị viêm gan vi

rút B, C cho 5 tỉnh: Hà Nam, Thái Nguyên, Tỉnh Hà Tĩnh,

Tỉnh Ninh Bình; Lạng Sơn;

 Chẩn đoán xử trí SARI cho bệnh viện đa khoa các tỉnh

Quảng Ninh, Quảng Bình

 Kỹ thuật PCR chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh cho bệnh

viện đa khoa các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai.

 kỹ thuật ELISA tìm nguyên nhân gây bệnh cho bệnh viện đa

khoa các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Thuận

 Kỹ thuật nuôi cấy máu, dịch cơ thể, định danh vi khuẩn và

lầm kháng sinh đồ và kỹ thuật nhuộm mực tàu tim nấm

cryptococcus neoformans tại Gia Lai, Ninh Bình, Bắc Ninh,..

CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 1816 



 Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch năm 2015, đội cấp
cứu ngoại bệnh viện,

 Tổ chức Diễn tập phòng chống bệnh do vi rút Ebola tại bệnh
viện.

 Xây dựng phác đồ hƣớng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự
phòng lây nhiễm bệnh do virus Ebola đã đƣợc Bộ Y tế phê
duyệt, ban hành.

 Xây dựng Quy trình tiếp nhận; Quy trình vận chuyển; Quy
trình xét nghiệm và Quy trình khử khuẩn bệnh nhân nghi
nhiễm MERS – CoV.

 Tham dự cuộc họp trực tuyến với các nƣớc thành viên
ASEAN về nguy cơ và ứng phó với dịch bệnh MERS-CoV

 Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tƣ, trang thiết bị,
phòng cách ly sẵn sàng xử lý kịp thời khi có dịch xảy ra,

 Tăng cƣờng giám sát, phát hiện sớm ca bệnh xâm nhập, cách
ly, xử lý kịp thời.

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH



 Tăng cƣờng hợp tác nghiên cứu với các đơn vị, tổ chức quốc

tế: Oxford, NCGM, Turf, HAIVN, CDC, Grand Challenges –

Canada, BD, Dự án CRIS

 Hợp tác với Oxford xây dựng và đƣa vào hoạt động hệ thống

Labo xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế.

HỢP TÁC QUỐC TẾ



Thuận lợi:

 Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Truyền nhiễm của cả

nƣớc, đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế, sự

phối hợp giữa các ngành chức năng, các cấp ủy Đảng và

chính quyền địa phƣơng

 Đƣợc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, sự

đoàn kết nhất trí cao của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ

viên chức trong bệnh viện

 Đội ngũ cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn cao, nhiệt

tình công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ

đƣợc giao

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN



Khó khăn:

Bệnh viện nằm trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai, việc

vận chuyển bệnh nhân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi có

dịch xảy ra

Diện tích sử dụng chật hẹp, chƣa triển khai bố trí đầy đủ các

khoa phòng theo Điều lệ hoạt động

Kinh phí phòng chống dịch, đào tạo, nghiên cứu khoa học,

chỉ đạo tuyến chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu hoạt động.

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN



 Đề nghị Bộ Y tế tăng kinh phí phòng, chống dịch, đào tạo và
chỉ đạo tuyến đáp ứng yêu cầu hoạt động

 Tăng cƣờng đầu tƣ mua sắm trang thiết bị y tế kịp thời phục
vụ công tác chẩn đoán, điều trị tham mƣu cho Bộ Y tế khi có
dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm xảy ra

 Xây dựng cơ chế tài chính, nhân sự,... thuận lợi cho công tác
phòng chống dịch

 Thúc đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng bệnh viện mới với
công suất 1000 giƣờng bệnh tại xã Kim Chung - Đông Anh-
Hà Nội

KIẾN NGHỊ
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TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƢỢNG BV NĂM 2015

 Ngày 23 /11/2015 Giám đốc bệnh viện đã có quyết định số

483/QĐ-NĐTƢ về việc thành lập đoàn tự KTCLBV năm 2015

 Tổ chức đoàn, tiến độ thời gian và khối lƣợng công việc thực

hiện: 

 Tổ chức: Đoàn ĐGNB được chia làm 4 nhóm thực hiện KTĐG

 Thời gian: Trong 3 ngày: Từ 09 - 11/12/2015

 Phạm vi: Toàn bộ 22 đơn vị trong bệnh viện

 Số lƣợng tiêu chí áp dụng: 80/84  tiêu chí (không áp dụng: 4 

tiêu chí là D3.4, E1.1, E1.3, E1.4 vì không có XHH Y tế và

không có Khoa Sản)
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KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

CHẤT LƢỢNG BV NĂM 2015

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 79/83 TIÊU CHÍ 

2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 95% 

3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 337 

4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.27 

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO 

MỨC 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí 

5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 0 6 46 27      79 

6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 0.00 7.59 58.23 34.18       79 
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1. Bệnh viện đón nhận Huân chƣơng lao động hạng nhất của

Chủ tịch nƣớc và Cờ thi đua của Thủ tƣớng Chính Phủ

"Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" ngành Y tế.

2. Duy trì áp dụng và cập nhật thành công ISO 15189:2012;

Triển khai áp dụng ISO 9001:2008 cho toàn bộ các

khoa/phòng/trung tâm trong bệnh viện.

3. Tổ chức Lễ bàn giao hồ sơ thiết kế chi tiết Khoa Xét nghiệm

Bệnh viện BNĐTƢ & Giới thiệu Labo công nghệ cao trong

nghiên cứu và chẩn đoán bệnh nhiễm trùng tại VN.

4. Tổ chức thành công Hội nghị khoa học toàn quốc về bệnh

truyền nhiễm và HIV/AIDS năm 2015.

5. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện “Đổi mới

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hƣớng tới sự hài

lòng của ngƣời bệnh” và ký cam kết thực hiện.



6. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động hƣởng ứng ngày viêm

gan thế giới năm 2015. Phối hợp với O2 TV ghi hình phát sóng

“Giờ viêm gan”.

7. Tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV tại

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ƣơng.

8. Tổ chức thành công Hội thi điều dƣỡng giỏi – thanh lịch.

9. Tổ chức Hội thảo Đề tài cấp Nhà nƣớc “Nghiên cứu ứng dụng

kĩ thuật sinh học phân tử xác định mức độ kháng kháng sinh

của một số chủng vi khuẩn gây bệnh thƣờng gặp ở Việt Nam”.

10. Hƣởng ứng tháng hành động thế giới về kháng kháng sinh và

Tổ chức lễ ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 

CỦA BỆNH VIỆN NĂM 2015
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