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Khi bệnh viện tự chủ tài chính
Giao quyền tự chủ cho các bệnh viện
(BV) là chủ trương mà Bộ Y tế đã thực
hiện trong thời gian qua. Tại tỉnh, mặc
dù chưa có quyết định chính thức
nhưng theo lộ trình, năm 2018, BV
Nguyễn Đình Chiểu là đơn vị đầu tiên
triển khai thực hiện. Đây là áp lực và
thách thức không nhỏ.
Thái độ phục vụ ân cần của
nhân viên y tế.

Cải tiến chất lượng

Theo bác sĩ Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở
Y tế, bệnh nhân là vị khách đặc biệt, họ
ngày càng thận trọng hơn về sức khỏe của mình; đòi hỏi sự chăm sóc tốt
nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất. Vì vậy, chỉ có nâng cao chất lượng thì BV
mới mong đứng vững được trong tình hình hiện nay.
Xác định tự cân đối thu chi sẽ rất khó khăn, muốn tồn tại, BV phải phát triển
chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh (KCB). Đồng thời
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ KCB cho người dân. Trên cơ sở
đó, thời gian qua, BV Nguyễn Đình Chiểu đã tạo những nền móng vững
chắc, từng bước hoàn thiện chất lượng y tế đáp ứng nhu cầu của “thượng
đế”.
Bác sĩ Hoàng Việt - Giám đốc BV Nguyễn Đình Chiểu cho biết, thực hiện
Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp y tế
công lập và giá dịch vụ KCB của các cơ sở KCB công lập; Thông tư số
37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ KCB bảo hiểm y
tế (BHYT) giữa các BV cùng hạng trên toàn quốc… bắt buộc BV phải cạnh
tranh để tồn tại. Đây là động lực rất lớn nhằm thúc đẩy BV tăng cường các
hoạt động nâng cao chất lượng tạo uy tín, thương hiệu để thu hút khách
hàng.
Trong 3 năm áp dụng thí điểm Bộ tiêu chí chất lượng BV (từ năm 2013 2015), chất lượng BV Nguyễn Đình Chiểu tăng dần theo thời gian và đã xóa
được mức 1 từ năm 2015. Kết quả đánh giá chất lượng năm 2016, BV đạt

3,40 điểm; năm 2017 đạt BV chất lượng khá với 3,61 điểm, không có mức
1.
Bên cạnh đó, hoạt động khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế đã
triển khai thường xuyên. Năm 2017, BV thực hiện khảo sát hài lòng người
bệnh 3 tháng/lần và nhân viên y tế 6 tháng/lần và báo cáo trực tuyến trên
phần mềm của Bộ Y tế. Kết quả tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh ngoại
trú là 90%, nội trú 95% và nhân viên y tế là 87%.
Sau mỗi đợt khảo sát hài lòng, BV Nguyễn Đình Chiểu đều có các hoạt động
cải tiến dựa trên kết quả khảo sát và ý kiến góp ý của người bệnh và nhân
viên y tế. Từ đó, quy trình KCB rút ngắn, thời gian chờ ở các khâu đăng ký
khám bệnh, thực hiện cận lâm sàng và thanh toán viện phí giảm.
“Việc cải tiến chất lượng là việc làm thường xuyên. Nếu không cải tiến có
nghĩa là thụt lùi, lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu xã hội. Do đó, năm
2018, BV tiếp tục cải tiến chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông
tin, tập trung nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện, nối mạng cận lâm
sàng, triển khai kỹ thuật mới. Đặc biệt là các dịch vụ kỹ thuật về tim mạch
can thiệp, tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ… đảm bảo cung cấp cho
người dân những dịch vụ y tế tốt nhất” - bác sĩ Hoàng Việt cho hay.
Giải quyết áp lực tài chính
Để giải quyết được các vấn đề cải tiến chất lượng cần phải có nhiều kinh
phí trong khi năm 2018 kinh phí từ ngân sách sẽ cắt. Có thể thấy, bên cạnh
những bước đi thuận lợi về chất lượng, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực,
thách thức lớn nhất của BV Nguyễn Đình Chiểu là áp lực tài chính để thực
hiện các chính sách đãi ngộ thích đáng cho đội ngũ y, bác sĩ.
Theo phân tích của bác sĩ Trần Văn Ân - Phó giám đốc BV, mỗi năm, BV
phải dành trên 40 tỷ đồng vào quỹ lương trả cho nhân viên, đây là áp lực
không nhỏ. Chưa kể các khoản đầu tư về trang thiết bị tiêu hao. Trước đây,
ngân sách rót xuống sẽ giúp BV đủ trang trải phần này nhưng tự chủ BV
buộc phải tự tính toán toàn bộ thu chi.
Trong khi đó, hầu hết bệnh nhân đến KCB đều có thẻ BHYT, nguồn thu viện
phí không đủ để chi đầu tư. Mặt khác, cơ cấu giá phải tuân thủ giá thu theo
quy định của Nhà nước đối với đơn vị tự chủ. Giá dịch vụ không vượt quá
giá thu tối đa cho BV tư nhân.
“Để giải quyết những khó khăn về tài chính của BV cần có lộ trình. Trước
mắt, BV củng cố, đảm bảo hoạt động khu khám theo yêu cầu để thu hút
người bệnh, mở rộng các dịch vụ chăm sóc mới để tăng nguồn thu. Song
song đó, từng bước đẩy mạnh đầu tư xã hội hóa, liên doanh, liên kết trong
mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế. Đây là một trong những giải pháp hữu
hiệu mà BV hướng đến” - bác sĩ Trần Văn Ân cho biết.
Hiện tại, BV Nguyễn Đình Chiểu đang xây dựng đề án tự chủ tài chính.
Trong đó, bao gồm nội dung về xây dựng kế hoạch tự chủ và lộ trình đầu
tư xã hội hóa… Theo bác sĩ Trần Văn Ân, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối
tháng 1-2018. Sau khi hoàn tất sẽ trình UBND, HĐND tỉnh, từ đó làm cơ sở
tự chủ mọi hoạt động trong tương lai.

“Giao quyền tự chủ cho BV là thực hiện chủ trương của Bộ Y tế nhằm phù
hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng KCB
cho bệnh nhân. Lãnh đạo BV phải năng động, tính toán khéo léo để đưa
ra những quyết định sáng suốt. Cốt yếu là phải thay đổi trong suy nghĩ và
hành động của cả ban lãnh đạo BV cũng như nhân viên y tế, phải coi
người bệnh là khách hàng của mình. Việc phục vụ của nhân viên y tế sẽ
quyết định chỉ số lựa chọn KCB của người bệnh”.
(Bác sĩ Ngô Văn Tán - Giám đốc Sở Y tế)

