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BÁO CÁO 

Thống kê, phân tích sự cố y khoa 3 tháng đầu năm 2022 

 
 Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 Căn cứ Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1991 ngày 

19/9/1991 của Bộ Y tế 

 Căn cứ Luật khám chữa bệnh của Quốc hội ban hành ngày 23/11/2009 

 Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BV, ngày 19/3/2021 của Bệnh viện Y Dược cổ 

truyền về việc ban hành Quy trình quản lý và báo cáo sự cố y khoa, 

 A. SỐ LIỆU THỐNG KÊ 

 l. Tần số và tỷ lệ phân loại sự cố xảy ra: 

         Bảng 1: Tần suất sự cố xảy ra 

STT Nhóm sự cố Số lượng 
Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 
Thực hiện quy trình kỹ thuật, thủ 

thuật chuyên môn 
3 30  

2 Thuốc và dịch truyền 2 20  

3 Thiết bị y tế 0 0  

4 Hành vi 0 0  

5 Tai nạn đối với người bệnh 2 20  

6 Hạ tầng cơ sở 2 20  

7 Hồ sơ, tài liệu, thủ tục hành chính 1 10  

 Tổng cộng 10 100  
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 Nhận xét: 

 - Sự cố liên quan đến Thực hiện quy trình kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn 

chiếm tỷ lệ cao nhất 30% (3/10 trường hợp xảy ra sự cố). 

 - Sự cố Hạ tầng cơ sở và Thuốc và dịch truyền, tai nạn đối với người bệnh 

chiếm 20% (2/20 trường hợp), theo sau là hồ sơ tài liệu, thủ tục hành chính chiếm 

10% (1/10 trường họp). .Thiết bị y tế và hành vi (0/10 trường hợp) 

 2. Đánh giá ban đầu về mức độ ảnh hưởng của sự cố 

Bảng 2: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự cố 

STT Mức độ Số lượng 
Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Nhẹ 9 90  

2 Trung Bình 1 10  

 Tổng 10 100  

 Nhận xét: đa số các sự cố xếp loại mức độ ảnh hưởng được đánh giá nhẹ, 

chiếm tỷ lệ 90%. 

 3. Đánh giá mức độ tổn thương trên người bệnh: 

Bảng 3: Đánh giá mức độ tổn thương trên người bệnh 

STT Mức độ tổn thương Số lượng 
Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Mức độ A 2 20  

2 Mức độ B 2 20  

3 Mức độ C 5 50  

4 Mức độ D 1 10  

5 Mức độ E 0 0  

 Tổng 10 100  

Nhận xét: 

- Mức độ A: Sự cố có nguy cơ xảy ra: chiếm tỷ lệ 20% (02 ca) 

- Mức độ B: Sự cố đã xảy ra, chưa tác động trực tiếp đến người bệnh: chiếm 

tỷ lệ  20% (2 ca). 
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- Mức độ C: Sự cố đã xảy ra tác động trực tiếp đến người bệnh, chưa gây 

nguy hại: Chiếm tỷ lệ 50 % (5 ca) 

- Mức độ D: Sự cố đã xảy ra tác động trực tiếp đến người bệnh, cần phải 

theo dõi hoặc đã can thiệp điều trị kịp thời nên không gây nguy hại: Chiếm tỷ lệ 

10% (1 ca) 

- Mức độ E: Sự cố đã xảy ra gây nguy hại tạm thời và cần phải can thiệp 

điều trị : Chưa sảy ra  

 4. Nguyên nhân gây ra sự cố y khoa: 

Bảng 4: Nguyên nhân gây ra sự cố 

STT Mức độ tổn thương Số lượng 
Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Nhân viên 3 30  

2 Người bệnh 2 20  

3 Môi trường làm việc 2 20  

4 Tổ chức, dịch vụ 3 30  

 Tổng cộng 10 100  

* Biểu đồ hiện thị: 

 

Nhận xét: 

- Trong số các sự cố liên quan đến quy trình kĩ thuât, thủ thuật chuyên môn; 

nguyên nhân gây ra sự cố này là do sai sót của nhân viên y tế, 

- Trong sự cố liên quan đến thuốc, nguyên nhân chính gây ra sự cố này là do 

nhân viên y tế,  

Column1

Người bệnh Môi trường làm việc Tổ chức ,dịch vụ Nhân viên
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- Trong sự số liên quan đến thiết bị y tế, tai nạn đối với người bệnh, cơ sở hạ 

tầng thì nguyên nhân gây ra sự cố đều do môi trường làm việc gây ra. 

- Trong sự cố liên quan đến Hành vi nguyên nhân gây ra sự cố do người bệnh 

gây ra 

- Các sự cố liên quan đến Hồ sơ, tài liệu, thủ tục hành chính đều có nguyên 

nhân đến từ tổ chức/dịch vụ gây nên 

 5. Tần suất sự cố xảy ra tại khoa 

Bảng 5: Tần suất sự cố xảy ta 

STT Khoa/Phòng Số lượng 
Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 Khoa Khám bệnh 1 10  

2 Khoa Hồi sức tích cực 0 0  

3 Khoa Nội tổng hợp 2 20  

4 Khoa Lão khoa 2 20  

5 Khoa Châm cứu 1 10  

6 Khoa Vật lý trị liệu 2 20  

7 Khoa A10 1 10  

8 Khoa Ngũ quan 1 10  

 Tổng cộng 10 100  
 

* Sơ đồ biểu thị: 
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B. BIỆN PHÁP CAN THIỆP: 

Nhằm phòng ngừa và hạn chế việc xảy ra những sự cố tương tự xảy ra trong 

03 tháng đầu năm 2022, Tổ Quản lý chất lượng Bệnh viện cùng các đơn vị liên quan 

đề xuất một số biện pháp như sau: 

- An toàn sử dụng thuốc: 

+ Tuân thủ thực hiện quy định 5 đúng khi sử dụng thuốc cho người bệnh. 

+ Kiểm tra kĩ thông tin của bệnh nhân, rà soát lại y lệnh trước khi kí thực hiện 

nhằm tránh trùng lặp thuốc, nhóm thuốc; thuốc phù hợp với chẩn đoán, đúng liều 

lượng, cách dùng,.... 

- Quy trình kĩ thuật, thủ thuật chuyên môn: 

+ Tuân thủ quy trình khám chữa bệnh, khi cho các chỉ định cận lâm sàng cần 

chỉ rõ vị trí cụ thể, tiến hành thăm khám lại sau khi có kết quả lâm sàng để khẳng 

định chẩn đoán và tránh các sai sót chuyên môn. 

- Trang thiết bị y tế: 

+ Kiểm tra định kỳ và đột xuất trang thiết bị khi có sự cố xảy ra, hiệu chuẩn 

máy thường xuyên nhằm phát hiện sớm các sai sót xảy ra. 

- Hồ sơ, tài liệu, thủ tục hành chính 

+ Đảm bảo đầy đủ các thông tin, cung cấp hồ sơ tài liệu rõ ràng. 

- Quản lý nguồn lực, tổ chức 

+ Các trưởng khoa phải giám sát hoạt động của khoa theo quy chế bệnh viện 

và luôn nhắc nhở cán bộ viên chức trong các buổi giao ban hoặc sinh hoạt khoa. Chỉ 

định CLS, kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán và theo đúng quy chế kê đơn. 

Khi làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị bác sĩ trưởng khoa cần thường xuyên kiểm 

tra để phát hiện sai sót và chấn chỉnh kịp thời. 

+ Điều dưỡng trưởng đơn vị phải tăng cường vai trò lãnh đạo, giám sát công 

tác điều dưỡng để đảm bảo an toàn người bệnh trong khoa. 

+ Đảm bảo mỗi khoa, phòng đều có mẫu báo cáo sự cố y khoa (Phụ lục III) 

và cán bộ y tế nắm rõ quy trình báo cáo sự cố y khoa cho cán bộ chuyên trách. 

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp phối hợp các bộ phận liên quan tăng cường giám 

sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn tại các khoa lâm sàng, cận lâm sàng 
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và báo cáo với Ban Giám đốc để đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Khuyến khích các khoa lâm sàng, cận lâm sàng tự nguyện báo cáo sự cố y 

khoa trong khuôn viên bệnh viện cho cán bộ chuyên trách nham phát hiện, tìm giải 

pháp khắc phục và giảm thiếu độ nguy hại của sự cố. 

 Trên đây là báo cáo sự cố y khoa 3 tháng đầu năm 2022 tại Bệnh viện./. 

 

Nơi nhận: 
- BGĐ Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đỗ Đại Dương 
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