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BÁO CÁO 

Sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020 
 

Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa 
 

Thực hiện Công văn số 126/SYT-NVY ngày 15/01/2020 của Sở Y tế về việc 

báo cáo sự cố y khoa tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm Y tế thị xã Ninh 

Hòa báo cáo sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2020 như sau: 

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỰ CỐ 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại đơn vị ghi nhận 13 sự cố theo hệ thống báo 

cáo, cụ thể: 

1. Phân loại theo đơn vị báo cáo sự cố 

Stt Đơn vị báo cáo Tần số Tỷ lệ (%) 

1 Khoa Nội Nhi Nhiễm 06 46.1 

2 Khoa Liên chuyên khoa 02 15.4 

3 Khoa ĐY-PHCN 01 7.7 

4 Khoa Ngoại Tổng hợp 03 23.1 

5 Phòng Tài chính Kế toán 01 7.7 

Tổng 13 100 

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, chỉ có 5 khoa, phòng thực hiện báo cáo sự 

cố y khoa, trong đó khoa Nội Nhi Nhiễm có tỷ lệ báo cáo cao nhất là 46.1%, tiếp 

đến là khoa Ngoại Tổng hợp 23.1%, thấp nhất là khoa ĐY-PHCN và phòng Tài 

chính Kế toán. 

2. Phân loại theo đối tượng báo cáo 

Stt Đối tượng báo cáo Tần số Tỷ lệ (%) 

1 Điều dưỡng 08 61.5 

2 Y sỹ 02 15.4 

3 Hộ lý 01 7.7 

4 Khác (nhân viên hành chính, bảo 

vệ, lái xe...) 

02 15.4 

Tổng 13 100 



Theo ghi nhận, hơn 50% sự cố được báo cáo bởi Điều dưỡng viên; hơn 15% 

là Y sỹ; cán bộ khác (nhân viên hành chính; bảo vệ; lái xe); còn lại là hộ lý. 

3. Phân loại theo đối tượng bị ảnh hưởng bởi sự cố 

Stt Đối tượng bị ảnh hưởng Tần số Tỷ lệ (%) 

1 Bệnh nhân 09 69.2 

2 Điều dưỡng 01 7.7 

3 Hộ lý 02 15.4 

4 Khác  01 7.7 

Tổng 13 100 

Trong 13 sự cố được ghi nhận thì bị ảnh hưởng nhiều nhất là bệnh nhân 

chiếm hơn 69%, còn lại hơn 30% là NVYT. 

4. Phân loại theo mức độ sự cố 

Stt Mức độ sự cố Tần số Tỷ lệ (%) 

1 Sắp xảy ra 10 76.9 

2 Đã xảy ra 01 7.7 

3 Tổn thương nhẹ 02 15.4 

Tổng 13 100 

Hơn 15% các sự cố gây tổn thương nhẹ đến các đối tượng (sự cố đã xảy ra 

tác động trực tiếp đến bệnh nhân nhưng chưa gây nguy hại), còn lại là sự cố ở mức 

độ sắp xảy ra và đã xảy ra nhưng chưa gây nguy hại gì đến các đối tượng. 

5. Phân nhóm liên quan sự cố 

Stt Phân nhóm liên quan sự cố Tần số Tỷ lệ (%) 

1 Liên quan đến tuân thủ QTKT, 

quy chế chuyên môn 

06 46.1 

2 Liên quan đến chăm sóc, thực 

hiện y lệnh 

04 30.8 

3 Liên quan khác (rơi, rớt TTB, 

vật dụng,…) 

03 23.1 

Tổng 13 100 

Hơn 46% sự cố liên quan đến tuân thủ QTKT, quy chế chuyên môn như Quy 

trình tiêm; Quy trình truyền dịch; Quy trình điện châm. Hơn 30% sự cố liên quan 

đến chăm sóc, thực hiện y lệnh; hơn 23% sự cố do rơi rớt vật dụng. 



II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về kết quả triển khai 

Đã xây dựng và ban hành lại Quy định quản lý sự cố y khoa, trong đó: Phân 

công Tổ Quản lý chất lượng là bộ phận đầu mối tiếp nhận, quản lý, phân tích, báo 

cáo sự cố y khoa, tham mưu Hội đồng QLCL các biện pháp khắc phục, hình thức 

xử lý… 

- Phổ biến nội dung về sự cố y khoa; các loại sự cố bắt buộc báo cáo và sự cố 

báo cáo tự nguyện; cách phòng ngừa cho CBVC thông qua nhiều cuộc họp: Giao 

ban hệ xã; giao ban chuyên môn; họp Điều dưỡng trưởng; buổi báo cáo chuyên đề. 

- Luôn khuyến khích NVYT báo cáo SCYK tự nguyện thông qua phiếu báo 

cáo sự cố y khoa, qua mail hoặc qua số điện thoại. Kết quả bước đầu cho thấy với 

việc khuyến khích không thực hiện hình thức xử phạt, nhiều khoa, phòng và CBYT 

đã thực hiện báo cáo sự cố xảy ra trong công việc hằng ngày để kịp thời có biện 

pháp khắc phục. 

- Khoa, phòng tự họp rút kinh nghiệm sau sự cố để xác định nguyên nhân và 

đề ra biện pháp khắc phục. 

- Tổ QLCL ghi nhận các sự cố và thông tin phổ biến kịp thời nội dung sự cố, 

nguyên nhân, giải pháp của Trung tâm đến các khoa,phòng hàng tháng. 

- Một số khoa, phòng thực hiện tốt việc báo cáo sự cố. 

- Những sự cố “sắp xảy ra” được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. 

2. Tồn tại 

- Cán bộ vẫn còn e ngại trong việc báo cáo sự cố y khoa (trong 6 tháng đầu 

năm 2020, chỉ mới ghi nhận được 13 sự cố y khoa). Hầu hết các sự cố do Tổ giám 

sát phát hiện và yêu cầu báo cáo. 

- Các hình thức báo cáo sự cố y khoa vẫn chưa được phát huy tối đa như báo 

cáo qua Email, qua điện thoại, hầu hết các sự cố được báo cáo qua mẫu phiếu báo 

cáo sự cố y khoa. 

III. GIẢI PHÁP BÁO CÁO VÀ PHÒNG NGỪA SỰ CỐ 

1. Giải pháp các sự cố đã xảy ra 

- Thông tin rút kinh nghiệm tất cả các sự cố cho tất cả các khoa, phòng. 

- Khắc phục kịp thời một số sự cố “sắp xảy ra” như: Thực hiện sai y lệnh, 

thực hiện thiếu y lệnh,… 

- Đôn đốc, nhắc nhở thực hiện đúng quy trình, quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy định. 



- Mua sắm, sửa chữa kịp thời các vị trí có nguy cơ, các thiết bị hư hỏng như: 

Các lối đi dốc trơn trượt, thang máy, các vật dụng hư hỏng dễ rơi vỡ,… 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn: Tiêm an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Thông tin danh sách thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau. 

2. Giải pháp báo cáo và phòng ngừa sự cố y khoa trong thời gian đến 

- Tập huấn hướng dẫn lại chuyên đề về sự cố y khoa và thực hiện báo cáo sự 

cố y khoa. Tập huấn hướng dẫn các quy trình, quy định chuyên môn, cải tiến chất 

lượng, an toàn người bệnh hướng đến sự hài lòng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình kỹ 

thuật, việc áp dụng các bảng kiểm an toàn phẫu thuật. 

- Đảm bảo an toàn trong dùng thuốc. 

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện phòng ngừa sự cố y khoa của tập thể và cá nhân. 

- Duy trì thực hiện báo cáo sự cố y khoa với các hình thức qua phiếu báo cáo, 

qua email, qua điện thoại. Khuyến khích NVYT áp dụng tất cả các hình thức báo 

cáo sự cố y khoa. 

- Áp dụng các kết quả phân tích, đánh giá vào việc triển khai các biện pháp 

phòng ngừa để giảm thiểu sự cố y khoa. 

Trên đây là báo cáo sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa./. 

 

Nơi nhận:                          
- Phòng NVY-Sở Y tế; (VBĐT) 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Hội đồng QLCL (VBĐT); 

- Các khoa, phòng (VBĐT); 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Chí 
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