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“NGÀY HỘI 5S” 
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN SƠN TRÀ, ĐÀ NẴNG

Với mục tiêu xây dựng môi trường làm việc theo tiêu chuẩn 5S tại mỗi 
khoa/phòng trong toàn bệnh viện, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, an 
toàn, nhằm tăng cường hiệu quả công việc, hạn chế sai sót, nâng cao ý thức trách 
nhiệm cho nhân viên, tăng cường tinh thần làm việc đội, nhóm, nâng cao chất 
lượng bệnh viện hướng  đến an toàn người bệnh và cũng chính là an toàn cho nhân 
viên y tế không ngừng cải tiến liên tục chất lượng công việc, hệ thống quản lý chất 
lượng cho bệnh viện, ngày 19/10/2020, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tổ chức Ngày 
hội 5S với sự hưởng ứng tham dự của tất cả tập thể, 18 Khoa/phòng trong toàn 
bệnh viện.

Khoa/ phòng hưởng ứng ngày hội 5S
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 Đến tham dự và phát biểu khai mạc có BS. Phạm Hồng Nam – Giám đốc 
bệnh viện cùng đại diện ban lãnh đạo khoa/phòng và nhân viên quản lý chất lượng. 
Trong không khí ngày hội, BS. Phạm Hồng Nam nhấn mạnh “5S” là nhiệm vụ Ban 
Giám đốc giao cho toàn thể CBNV từ các phòng chức năng đến các khoa lâm sàng. 
Chương trình thực hiện được triển khai theo từng bước rõ ràng với mục tiêu đã 
được phê duyệt. Ban Giám đốc đứng ra phát động, động viên toàn thể CBNV tham 
gia. Ngoài ra, Ban Giám đốc còn mong muốn thông qua việc phát động Ngày hội 
5S này tất cả các khoa/ phòng của bệnh viện sẽ  thực hiện 5S thường xuyên và liên 
tục, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong việc quản lý, lưu trữ để đáp ứng 
nhu cầu tìm kiếm, phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

 Khoa/ phòng hưởng ứng Ngày hội 5S:

Sàng lọc, loại bỏ các vật dụng 
không cần thiết

Sắp xếp khu vực 
hành chính

Vệ sinh khu vực làm việc
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Vệ sinh khu vực bệnh phòng Tăng cường cây xanh trong 
bệnh viện

Trang trí góc truyền 
thông

       Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 10 năm 2020, sau phần giới 
thiệu phổ biến thể lệ cuộc thi các khoa/ phòng triển khai bắt tay vào sắp xếp lại 
sạch, gọn, khoa học, từ tài liệu, ấn phẩm đến thuốc, trang thiết bị y tế, dụng cụ vệ 
sinh... Mỗi bộ phận đều cố gắng giảm không gian lưu trữ, nhận biết tình trạng 
thuốc, vật tư thiết bị trong kho, sắp xếp dụng cụ, đồ dùng hợp lý tránh nhầm lẫn, 
trách thao tác thừa, giúp không gian làm việc sạch đẹp - an toàn - văn minh....

Kết quả đạt được:
 Góc truyền thông

 Hành 
lang –lối 
đi
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Trước 5S Sau 5S

 Khu vực hành chính khoa

Trước 5S Sau 5S

Sắp xếp ngăn nắp các vật dụng, loại bỏ những đồ dùng không cần thiết, tạo môi 
trường làm việc thoải mái. Hồ sơ được sắp xếp theo từng file, dễ tìm, dễ thấy, dễ 
lấy.
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Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Khoa Nhi 

Phòng Điều dưỡng Khoa Liên Chuyên Khoa
Mỗi Khoa/ phòng xây dựng góc truyền thông mang nhiều ý nghĩa, thông điệp bổ 
ích đến cho người bệnh, người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Khoa Hồi sức cấp cứu Khoa Ngoại TH

Khoa Nội TH
Khoa Phụ Sản - CSSKSS 

Sau khi thực hiện theo kế hoạch 5S xe tiêm năm 2018 đến nay vẫn duy trì thực 
hiện tốt. Tủ thuốc thường xuyên được Khoa Dược giám sát thực hiện, sắp xếp 
tránh nhầm lẫn.
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Khoa Phụ Sản - CSSKSS Khoa YHCT-PHCN

Khoa HSCC Khoa Dược
Theo chủ trương của Ban lãnh đạo Bệnh viện, các Khoa/ phòng tăng cường, bố 
trí thêm cây xanh, sắp xếp cảnh quan sạch đẹp, tạo môi trường trong sạch cho 
người bệnh.

Khoa Phụ Sản - CSSKSS Phòng Điều dưỡng
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Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
Phân công nhân viên thường xuyên giám sát các phòng bệnh, xây dựng thời gian 
dọn dẹp vệ sinh tại từng phòng/ buồng bệnh. Đảm bảo vệ sinh, môi trường trong 
sạch để tạo điều kiện tốt nhất khi điều trị nội trú tại bệnh viện.

Khoa Nội TH
Khoa Nhi

Khoa Phụ sản - CSSKSS
Khoa Ngoại TH
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Trao giải thưởng:
      Ban tổ chức đã trao:
01 giải Nhất:  Tập thể khoa Nhi.
01 giải Nhì: Tập thể Khoa Nội Tổng hợp
01 giải Ba: Tập thể Khoa Liên chuyên khoa
02 giải khuyến khích: Tập thể Khoa Sản-CSSKSS và Phòng Điều dưỡng.
Qua ngày hội 5S, Ban Tổ chức hy vọng thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của mỗi 

cá nhân, tập thể bệnh viện. Mục tiêu 5S là công việc hàng ngày, 5S là phần văn hóa 
chất lượng của bệnh viện.


