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Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về quản lý chất lượng bệnh 

viện đồng thời tăng cường năng lực quản lý chất lượng bệnh viện cho các thành viên 

Hội đồng QLCL và Mạng lưới QLCL. Ngày 09 tháng 4 năm 2021, Bệnh viện ĐK 

Bạc Liêu phối hợp cùng Bộ môn Tổ chức quản lý y tế Đại học Y dược Thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức lớp đào tạo liên tục về Quản lý chất lượng bệnh viện.  

Đến tham dự, khai giảng lớp tập huấn có BS. CK1. Nguyễn Ích Tuấn- Phó 

Giám đốc BV và gần 90 học viên là thành viên Hội đồng QLCL và Mạng lưới QLCL 

BV.  

 

BS. CK1. Nguyễn Ích Tuấn- Phó Giám đốc BV  

tham dự và phát biểu khai giảng lớp học 

 

 



 

ĐD. Nguyễn Thúy Phương- Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng 

Ths. Nguyễn Thành Luân- Giảng viên Bộ môn quản lý bệnh viện,  

Trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh 



 

Qua một ngày truyền tải các kiến thức về: hướng dẫn cách xây dựng đề 

án/kế hoạch cải tiến chất lượng khoa/phòng trong Bệnh viện; Quản lý sự cố theo 

Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y tế về việc 

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

giảng viên Ths. Nguyễn Thành Luân- Giảng viên Bộ môn quản lý bệnh viện, Trường 

Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho các học viên nắm vững các 

kiến thức cũng như kỹ năng thực hành về quản lý chất lượng bệnh viện qua đó đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý chất lượng tại Bệnh viện góp phần nâng 

cao chất lượng dịch vụ chăm sóc tại Bệnh viện. 

          
 

 


