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S1- SÀNG LỌC



S1- SÀNG LỌC

Dán thẻ đỏ/thẻ vàng đối
với những vật không cần

Chụp ảnh toàn cảnh & cận cảnh
trước khi thực hiện sàng lọc.

Chuẩn bị “khu vực chờ
xử lý” để chứa nhưng
vật sẽ loại bỏ

Dị chuyển những vật không cần dùng
đến “khu vực chờ xử lý”

Loại bỏ vật không cần dùng theo
quyết định của lãnh đạo đơn vị



Ngay từ nhỏ chúng ta đã học cách sắp xếp và phân loại
đồ vật, bắt đầu từ đồ chơi và sách vở…

GIỚI THIỆU



Cần & Không cần dùng

Có cần dùng không?

Đây là cái gì?

THỰC TRẠNG



Cần & Không cần dùng

Có cần dùng không?

Đây là cái gì?
THỰC TRẠNG



Cần & Không cần dùng

Có cần dùng không?

Đây là cái gì?THỰC TRẠNG



Cần & Không cần dùng

Có cần dùng không?

Đây là cái gì?
THỰC TRẠNG



Cần & Không cần dùng

Có cần dùng không?

Đây là cái gì?
THỰC TRẠNG



XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CẦN ĐỦ DÙNG

THỰC TRẠNG



Icon này có cần dùng tới không?

THỰC TRẠNG



.. .. ..

… “ CHỈ NHỮNG 

VẬT DỤNG CẦN 

THIẾT, VỚI 

LƯỢNG VỪA 

ĐỦ, TẠI THỜI 

ĐiỂM CẦN 

DÙNG”

TRỤ CỘT ĐẦU 

TIÊN CỦA MÔI  

TRƯỜNG LÀM 

ViỆC TRỰC 

QUAN, TƯƠNG 

ỨNG VỚI 

NGUYÊN LÝ: VỪA 

ĐÚNG LÚC…,

… LOẠI BỎ RA KHỎI 

MÔI TRƯỜNG LÀM 

VIỆC NHỮNG VẬT 

DỤNG KHÔNG CẦN 

THIẾT CHO CÔNG 

VIỆC HIỆN TẠI HAY 

CÁC QUI TRÌNH VÀ

HOẠT ĐỘNG HÀNH 

CHÍNH.

ĐỊNH NGHĨA



Sàng lọc không có nghĩa là chỉ bỏ đi những vật dụng mà bạn chắc là bạn sẽ
không bao giờ dùng, cũng không phải đơn giản là sắp xếp mọi thứ trật tự
ngăn nắp. Nếu bạn thật sự làm công việc Sàng lọc, bạn chỉ để lại những thứ

thật sự cần thiết: Nếu thấy đắn đo, hãy “vứt” chúng đi. Đây là nguyên

lý quan trọng trong việc Sàng lọc của Năm trụ cột, …

ĐIỂM MẤU CHỐT



13

� Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết

� Loại bỏ những thứ không
cần thiết

� Xác định “đúng số lượng” đối
với những thứ cần thiết
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� Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết

� Loại bỏ những thứ không cần thiết

� Xác định “đúng số lượng” đối với
những thứ cần thiết

ơĐúng là nói

thật là dễ

Cần thiết:
•Di dời lượng chưa cần



SaSaøøngng loloïïcc lalaøø thanhthanh loloïïcc cacaùùcc ththöùöù khoângkhoâng cacaàànn
thiethieáátt ôôûû nôinôi lalaøømm vievieääcc roroààii loaloaïïii boboûû chuchuùùngng..
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S1 S1 -- SASAØØNG LONG LOÏÏC VAC VAØØ LOALOAÏÏI BOI BOÛÛ

Nguyeân taéc: Chæ giöõ laïi caùi gì caàn thieát, 
chæ ñuû soá löôïng caàn thieát vaø chæ khi caàn
thieát. 

Khoâng phaûi ñôn
giaûn laø “saép xeáp”
laïi caùc thöù cho
goïn gaøng!

Löu yù:Löu yù:



SUY NGẪM: 
Vấn đề gì xảy ra tại nơi làm việc của bạn bởi sự
tích trữ những vật dụng, thiết bị, thuốc và vật tư
…. không cần thiết?



NHỮNG 
VẤN 
ĐỀ
CÓ
THỂ
TRÁNH 
ĐƯỢC 
BỞI 
THỰC 
HIỆN 
SÀNG 
LỌC

Cần chi một khoản ngân sách để duy trì các vật
dụng, thuốc men và vật tư không cần thiết

Nhầm lẫn về vật dụng và đường đi để lấy vật dụng
đó dẫn đến sai sót trong thực hành lâm sàng và
hành chính

Tốn thời gian trong việc tìm kiếm các thiết
bị, thuốc và vật tư

Khu vực làm việc, kho dược, các ngăn kệ và
các tủ chứa chứa những vật dụng không cần
thiết sẽ gây cản trở cho những giao tiếp quan
trọng giữa bệnh nhân và nhân viên Y tế

Trang thiết bị Y tế bừa bộn và gây trở ngại khi làm việc

Vật dụng, thuốc và vật tư không cần thiết gây khó
khăn trong việc cải tiến qui trình

Vật tư dư thừa sẽ che dấu nhiều vấn đề khác trong hoạt động



KHÔNG 

GIAN, 

THỜI 

GIAN.

GIẢM THIỂU 

GIÁN ĐOẠN: 

LUỒNG CÔNG VIỆC, 

GIAO TIẾP.

.

TĂNG 
CƯỜNG 

ĐẢM BẢO 
AN TOÀN.

TẠO RA 
MÔI TRƯỜNG 

LÀM VIỆC.

TIỀN 

NĂNG 

LƯỢNG.

C THIỆN, 

TĂNG: CHẤT 

LƯỢNG

NÂNG CAO 

NĂNG  SUẤT



Bước 1: Hãy quan sát kỹ nơi làm việc. Hãy phát hiện
và xác định những cái không cần thiết cho công việc, 

sau đó “vứt bỏ” chúng.

BBưướớcc 11: : HãyHãy quanquan ssáátt kkỹỹ nnơơi i llààmm viviệệcc. . HãyHãy phpháátt hihiệệnn
vvàà xxáácc đđịịnhnh nhnhữữngng ccááii khôngkhông ccầầnn thithiếếtt chocho côngcông viviệệcc, , 

sausau đđóó ““vvứứtt bbỏỏ”” chchúúngng..

Bước 2: Nếu không thể quyết định ngay được
là một thứ gì đó còn cần hay không cần cho
công việc thì hãy đánh dấu sẽ hủy và để riêng
ra một nơi.

BBưướớcc 22: : NNếếuu khôngkhông ththểể quyquyếếtt đđịịnhnh ngayngay đưđượợcc
llàà mmộộtt ththứứ ggìì đđóó còncòn ccầầnn hay hay khôngkhông ccầầnn chocho
côngcông viviệệcc ththìì hãyhãy đđáánhnh ddấấuu ssẽẽ hhủủyy vvàà đđểể riêngriêng
rara mmộộtt nnơơi.i.

BBưướớcc 33: : SauSau mmộộtt ththờờii giangian hãyhãy kikiểểmm tratra llạạii xemxem ccóó aiai ccầầnn
đđếếnn ccááii đđóó khôngkhông. . NNếếuu khôngkhông aiai ccầầnn đđếếnn ththìì ccááii đđóó khôngkhông
còncòn ccầầnn chocho côngcông viviệệcc ccủủaa bbạạnn nnữữaa. . NNếếuu khôngkhông ththểể ttựự mmììnhnh
quyquyếếtt đđịịnhnh ththìì hãyhãy đđểể rara mmộộtt ththờờii hhạạnn đđểể xxửử lýlý..

SÀNG LỌCSÀNG LỌC



Sau một thời gian kiểm tra lại xem có cần dùng đến không?Sau một thời gian kiểm tra lại xem có cần dùng đến không?

Thực hiện kiểm tra toàn diện ở khu vực làm việc
để có phương hướng phân loại sắp xếp

Thực hiện kiểm tra toàn diện ở khu vực làm việc
để có phương hướng phân loại sắp xếp

Nếu không xác định được vật đó có còn giá trị sử dụng
hay không thì nên ghi lại ký hiệu “loại bỏ” kèm theo ngày
tháng ngay trên nó và để sang một bên

SÀNG LỌCSÀNG LỌC



Các thành phần cần sàng lọc:
•Máy, trang thiết bị, nguyên vật liệu không được sử dụng
trong 12 tháng qua hoặc đã hư hỏng mà không có khả
năng sửa chữa.
•Các nguyên vật liệu đã quá hạn.
•Các sách, ấn phẩm không có giá trị tham khảo.
•Các tài liệu photo, in ấn thừa thải, lổi thời, củ nát…

Sau khi sàng lọc: Có những vật dụng, thiết bị, công cụ
không cần thiết thì có thể hủy bằng những cách sau:
•Bán cho “đồng nát”; tặng, cho
•Giao, điều chỉnh phân phối cho đơn vị khác nếu họ cần
•Cho mượn
•Trả lại
•Chuyển vật dụng đến khu vực trữ dán nhãn đỏ trung
tâm để phân phối lại, lưu trữ hay loại bỏ



Chiến lược dán nhãn đỏ (red-tagging) là
một phương pháp đơn giản để nhận diện
những vật dụng không cần thiết tiềm năng
trong cơ sở Y tế, lượng giá tính hữu dụng
và xử lý chúng một cách hợp lý

Việc nhận diện vật dụng, thuốc men và vật
tư không cần thiết trong một cơ sở y tế bận
rộn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhân
viên hiếm khi biết cách tách biệt những thứ
cần thiết từ những vật dụng không cần thiết
để phục vụ cho qui trình và thủ tục chăm
sóc sức khỏe. Nhà quản lý Y tế và nhân
viên thường không nhận ra sự dư thừa dù
chúng ở ngay tầm mắt của họ

GIỚI THIỆU



Một sản phẩm được dán nhãn đỏ là:
Liệu vật dụng này có cần thiết?
Nếu vật này cần thiết thì cần dùng với lượng bao nhiêu?
Nếu vật này cần thiết thì có cần thiết phải đặt ở đâu? 

Khi những vật dụng đã được nhận dạng bằng các câu hỏi
trên, chúng sẽ được đánh giá và xử lý một cách thích
hợp. Chúng có thể:
- Được giữ ở “khu vực chứa vật dán nhãn đỏ” một
thời gian để xem xét tính hữu dụng
- Có thể bỏ đi
- Được sắp đặt lại
- Để lại đúng vị trí cũ

XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG DÁN NHẢN

TỔNG QUAN



QUI 
TRÌNH 
DÁN 

NHÃN 
ĐỎ

GỒM 7 
BƯỚC

BƯỚC 1: Triển khai kế hoạch dán nhản đỏ

BƯỚC 3: Lập tiêu chuẩn dán nhản đỏ

BƯỚC 4: Làm nhãn đỏ

BƯỚC 5: Dán nhãn đỏ

BƯỚC 6: Đánh giá vật dụng dán nhãn đỏ

BƯỚC 2: Xác định đối tượng dán nhản đỏBƯỚC 2: Xác định đối tượng dán nhản đỏ

BƯỚC 7: Lưu trử tài liệu về việc dán nhãn đỏ

TỔNG QUAN (TT)



Thành lập một đội.

Tập trung vật tư.

Lập kế hoạch thực hiện dán nhãn đỏ.

Lên kế hoạch loại bỏ vật dụng được dán nhãn đỏ

Bố trí khu vực trữ vật được dán nhãn đỏ cục bộ.

1

5

4

3

2

Nhìn chung, chiến dịch dán nhãn đỏ được khởi động và điều phối bởi
bộ phận quản lý cấp cao trong đơn vị. Khi chiến dịch mở rộng trong
đơn vị, những chiến dịch cục bộ cần được tổ chức trong mỗi khoa
phòng hay khu vực hoạt động. Bao gồm:

Vấn đề mấu chốt
Những người bên ngoài khoa

phòng có thể là một thành
viên tốt tham gia đội dán
nhãn đỏ bởi vì họ có khuynh
hướng nhìn mọi thứ với một
cái nhìn mới mẻ (khách
quan). Cụ thể hơn, phối hợp
với bộ phận quản lý vật tư
trong việc thành lập Đội Dán
nhãn đỏ sẽ giúp cho việc xác
định và loại bỏ những vật
dụng không cần thiết. Dĩ
nhiên, quản lý vật tư là việc
không thể thiếu trong việc
thiết lập mức tồn kho mới, 
giúp phòng tránh được sự
tồn kho không cần thiết ngay
từ đầuBƯỚC 1: Triển khai kế hoạch dán nhản đỏ



Những loại vật dụng cụ thể cần để đánh giá: 
Trong khu vực làm việc, vật dụng để dán nhãn
đỏ bao gồm: thiết bị, công cụ, vật tư và không
gian. Việc tồn kho thuốc và vật tư có thể được
chia thành tồn kho trong quá trình sử dụng và
tồn kho tại khu vực lưu trữ trung tâm.

Nơi tiến hành việc dán nhãn: Xác định một khu vực
nhỏ và đánh giá tốt khu vực ấy tốt hơn việc xác định
một khu vực lớn mà không đánh giá một cách toàn
vẹn trong thời gian cho phép

Bước 2:
Xác định vật dụng cần dán nhãn đỏ có nghĩa là xác định 2 việc



SUY NGẪM?

Kể tên 3 khu
vực tại nơi làm
việc của bạn có
thể tiến hành
dán nhãn đỏ? 

Kể tên 3 vật
dụng cần thiết
để dán nhãn đỏ
trong nơi làm
việc của bạn? 



- Sự hữu dụng của vật dụng trong công việc: Nếu vật dụng không cần
thiết, nó có thể được loại bỏ
- Tần suất sử dụng: Nếu vật dụng không được sử dụng thường xuyên, 
chúng nên được lưu trữ tách biệt khu vực làm việc.
- Mức độ khẩn cấp của vật dụng cần thiết: Nếu vật dụng được sử
dụng trong những trường hợp khẩn cấp, chúng được lưu trữ ngay trong
khu vực làm việc dẫu cho hiếm khi sử dụng
- Số lượng vật dụng cần thiết để triển khai công việc: Nếu vật dụng
chỉ cần sử dụng với một số lượng hạn chế, phần dư thừa sẽ được lưu trữ
tách biệt khu vực làm việc
Tóm lại, mỗi đơn vị cần thiết lập cho mình các tiêu chí dán nhãn đỏ
riêng, và các khoa/phòng/đội/trạm sẽ tự sửa đổi tiêu chuẩn này cho
phù hợp với nhu cầu

DÁN NHẢN
Các yếu tố chính để quyết định tính thiết

yếu của vật dụng bao gồm:

Bước 3:LẬP TIÊU CHUẨN



1

2

3

Phân loại - Cung cấp thông tin tổng quát về loại vật
dụng. Ví dụ: vật tư hay thiết bị

Tên vật dụng, số tham chiếu hay số seri

Số lượng—cho biết số lượng vật dụng liên quan đến nhãn
đỏ được sử dụng

4

4

Lý do—giải thích vì sao vật dụng được dán nhãn đỏ 4

5

6

Khoa phòng và bộ phận -Tên khoa phòng và bộ phận chịu
trách nhiệm quản lý các vật dụng được dán nhãn đỏ

Giá trị—giá trị tiền mặt của vật dụng dán nhãn đỏ

Bước 4:
LÀM 

NHẢN
(hỗ trợ

quá trình
ghi chép
di chuyển
quản lý sử

dụng..)

7Ngày—ngày dán nhãn đỏ



Dán nhãn
NHÃN ĐỎ 

Phân loại 1. Thiết bị y tế 6. Thiết bị văn phòng 
Khoanh tròn 2. Dụng cụ y tế 7. Dụng cụ văn phòng 

3. Thuốc 8. Vật tư văn phòng 
4. Vật tư y tế 9. Khác 

5. Hồ sơ y khoa 

Tên 
GĂNG PHẪU THUẬT 

 
Số hiệu vật dụng 42 

Số lượng 
500 

Tiền 
$2000 

1. Không cần thiết 

2. Hàng lỗi 

3. Ít dùng 

 
Lý do 

4. Khác 

Hủy bỏ bởi: (khoa/phòng/đơn vị…) 

KHO LƯU TRỮ VẬT DỤNG ĐƯỢC DÁN NHÃN ĐỎ TRUNG TÂM 

Ngày 21/02/2010  
 

Ngày lập bảng: 
28/02/2010  

Ngày hủy: 30/03/2010  

Số nhãn đỏ 12345 

GĂNG PHẨU THUẬT

NHẢN ĐỎ
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TẠI VỊ TRÍ LÀM VIỆC

Vật dụng
không
cần dùng

Vật dụng cần dùng

S2 – Seiton – Sắp xếp

PHÂN LOẠI XỬ LÝ

Không còn giá trị
(Thẻ đỏ))

Không biết còn giá
trị hay không
(Thẻ vàng)

Loại bỏ
ngay

Lưu tạm
chờ xử lý

Bước 5: DÁN NHẢN ĐỎ



Cấu trúc 5 ngày hoạt động Kaizen cổ điển cho phép đội
cải tiến của bạn có thể trải nghiệm một chu kỳ toàn vẹn
của việc học một cách có tổ chức, từ đó tăng cường cơ
hội theo sát tiêu chuẩn mới của môi trường làm việc của
đơn vị. Một khi các nhân viên Y tế đã được huấn luyện
và thấy thoải mái với những phương pháp và công cụ
của 5S, việc dán nhãn đỏ có thể thực hiện với các sự
kiện ngắn và hiệu quả trong vòng 1 hoặc 2 ngày nhắm
đến từng vấn đề cụ thể. Ở giai đoạn này, bạn nên dán
nhãn đỏ tất cả những vật dụng mà bạn thắc mắc mà
không cần phải đánh giá việc cần làm với chúng

Cách tốt nhất để thực hiện việc dán nhãn đỏ là thực
hiện trên toàn bộ vật dụng một cách nhanh chóng, lý
tưởng hơn, theo phương pháp 5 ngày Kaizen cổ điển

Bước 5: DÁN NHẢN ĐỎ



Hình Tuần làm việc Kaizen điển hình cho 5S

Ngày Nội dung Công cụ 5S 
Thứ 2 Huấn luyện 

Thu thập dữ liệu 
Tiêu chuẩn hóa checklist (Hình 6-X) 
Bản đồ 5S hiện tại (Hình 3-X) 
Nhãn đỏ (Hình 3-X) 

Thứ 3 Phân tích dữ liệu 
Động não về sự cải tiến 

Bản đồ 5S tương lai (hình 4-6 và 4-7) 
Chỉ điểm định vị (Hình 4-X) 

Thứ 4 Áp dụng thử cải tiến 
Xét duyệt 

Kiểm soát cảm quan (hình 4-
X) Bảng hiệu (hình 4-8) 

Thứ 5 Thực hiện cải 
tiến Viết tiêu 
chuẩn 

Vẽ ra chiến lược (Ảnh 4-3) 
Xóa/ duyệt bảng kiểm (bảng 5-1) 

Thứ 6 Báo cáo với nhà quản lý  

Bước 5: DÁN NHẢN ĐỎ (TT)



HÌNH THHÌNH THỨỨC THC THẺẺ Đ ĐỎỎ

Ngày dán:

Nơi dán:

Tên vật dụng:

Phương pháp thanh
loại:

� Bỏ đi ; � Dùng lại ;    �
Khác .

Người thanhh loại:

Ngày thanh loại:

Ghi chú:

Ngày dán :

Phân loại :
�:Thiết bị, máy móc; �:Dành
cho văn phòng; �:Vật tư ;   �: 
Linh kiện ; �: Vật liệu .

Tên vật dụng: 
Số ký hiệu vật
dụng:
Số lượng:

L
ý
d
o:

Thiết bị:  
�: Xuống cấp;�:Không dùng được ; 
�: Khác .

Phương pháp
thanh lý :

�:Vứt bỏ ; �: Thanh lý ; �: 
Khác

Bộ phận : Ngày thanh loại :

35
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Bước 6: Đánh giá các vật dụng dán nhãn đỏ
Trong bước này, các tiêu chuẩn đã thiết lập ở bước 3 được sử dụng để

đánh giá những việc cần làm với các vật dụng được dán nhãn đỏ, bao
gồm:

• Giữ nguyên vị trí vật dụng.
• Di chuyển vật dụng đến một vị trí khác trong khu làm việc
• Lưu trữ vật dụng tách biệt khỏi khu vực làm việc.
• Giữ vật dụng tại khu chứa vật được dán nhãn đỏ cục bộ để

chờ đánh giá.
• Loại bỏ vật dụng

Cách loại bỏ vật dụng bao gồm:
• Vứt bỏ
• Tặng cho các tổ chức từ thiện
• Bán.
• Trả lại cho nhà cung cấp để hoàn phí
• Phân phối đến các bộ phận khác trong đơn vị
• Gửi đến khu vực lưu trữ dán nhãn đỏ trung tâm



Bảng Phương pháp hủy bỏ

 

Vứt bỏ Loại bỏ đồ thải hay thiêu hủy những vật dụng không cần 

thiết hay không dùng được trong mọi mục đích. 
 

Tặng Tặng những vật dụng không cần thiết, cũ hay thậm chí 
quá hạn cho tổ chức từ thiện. 

 

Bán Bán lại cho các tổ chức khác những vật dụng không cần 
thiết hay không dùng được trong mọi mục đích. 

 

Trả lại Trả lại cho nhà cung cấp để được hoàn phí 

 

Cho mượn Cho các bộ phận hay khoa phòng trong đơn vị của bạn 

mượn tạm thời 

 

Phân bố Phân phối cố định đến các bộ phận hay khoa phòng khác 
 

Khu vực trữ vật 
dán nhãn đỏ 

trung tâm 

Chuyển vật dụng đến khu vực trữ dán nhãn đỏ trung tâm 
để phân phối lại, lưu trữ hay loại bỏ 

Xử lý Mô tả  



Chuẩn bị “KHU VỰC CHỜ XỬ LÝ” để chứa những vật sẽ được

loại bỏ.

Dán Thẻ đỏ/Thẻ vàng đối với những vật không cần dùng

Chụp ảnh toàn cảnh & cận cảnh trước khi thực hiện

Di chuyển những vật không cần dùng đến “KHU VỰC
CHỜ XỬ LÝ”.

Loại bỏ vật KHÔNG CẦN DÙNG theo quyết định của
Lãnh đạo Khoa/Phòng/đơn vị

ThThựựcc
hhàànhnh

ssààngng llọọcc



1

2

3

Thiết bị k cần nên đưa ra
nhưng quá lớn- để nguyên

… Nhu cầu riêng về lưu trử, báo
cáo nên tạo sổ hoặc nhập liệu

…nhãn nên được thiết kế để hỗ
trợ cho quá trình lưu trử

… .. Khoảng trống& sạch chướng ngại
vật… cải thiện tiến trình công việc và

nhận bệnh (k cần nới cơ sở…)

LƯU Ý...



Đây là
những loại
vật dụng
không cần
thiết có xu
hướng tích
tụ:

Dụng cụ hoặc vật tư bị lỗi hay có số lượng dư thừa

Vật tư quá hạn

Dụng cụ cấy ghép trong phẫu thuật quá hạn (rất đắt tiền!).

Thiết bị, dụng cụ và vật tư của bác sĩ không còn làm việc trong đơn vị

Máy tính và thiết bị điện tử lỗi thời

Thiết bị quá hạn hay hư hỏngThiết bị quá hạn hay hư hỏng

Áp phích, bảng hiệu, thông báo, bảng ghi nhớ quá hạn

TTÍÍCH TCH TỤỤ VVẬẬT T KHÔNGKHÔNG CCẦẦN THIN THIẾẾTT



Đây là
những nơi
mà các vật
dụng không
cần thiết
thường tập
trung lại:

Ở các phòng và khu vực không được thiết kế với chức năng cụ thể

Dọc theo mặt trong và ngoài các bức tường, kế bên các vách
ngăn và mặt sau các cột

Dưới bàn và kệ hay trong ngăn bàn và ngăn kéo

Gần chân các chồng vật dụng xếp cao

Phía sau máy tính, các thiết bị ngoại vi và dây cáp

Ở các góc gần lối đi, lối thoát hiểm và hành lang thang máyỞ các góc gần lối đi, lối thoát hiểm và hành lang thang máy

Trên các biểu đồ quản lý và bảng thông báo không còn sử dụng. Trong
ngăn kéo và xe đẩy vật tư không được phân loại rõ ràng

VVỊỊ TRTRÍÍ CCÁÁC C VVẬẬTT KHÔNGKHÔNG CCẦẦN THIN THIẾẾT TT TÍÍCH TCH TỤỤ



Sự bề bộn trong kho vật tư phòng mổ



Làm chính xác đem lại: KẾT QỦA ẤN TƯỢNG

ViỆC DÁN 
NHÃN ĐỎ
CÓ THỂ 
ĐEM LẠI 

KQ ẤN 
TƯỢNG

CHỈ

DÁN 1 

NHÃN 

CHO 

MỖI 

VẬT 

DỤNG

Dáncho: vậtk cần, sốlượngdư thừa.

ĐỀ NGHỊ, NHẮC NHỞ



7 BƯỚC 
TRONG 
QUI 
TRÌNH 
DÁN 
NHÃN ĐỎ

Bước 1 là Triển khai kế hoạch dán nhãn đỏ tại một khoa phòng hoặc cả đơn vị

Bước 3 là lập tiêu chuẩn dán nhãn đỏ

Bước 4 là làm nhãn đỏ

Bước 5 là dán nhãn đỏ

Bước 6 là lượng giá các vật dụng được dán nhãn đỏ

Bước 2 liên quan đến việc xác định các mục tiêu cần dán nhãn đỏ, tức
là xác định các loại đồ vật và khu vực cần đánh giá

Bước 2 liên quan đến việc xác định các mục tiêu cần dán nhãn đỏ, tức
là xác định các loại đồ vật và khu vực cần đánh giá

Bước 7 là kết quả của việc dán nhãn đỏ được ghi chép lại

SSààngng llọọcc llàà loloạạii bbỏỏ nhnhữữngng vvậậtt ddụụngng khôngkhông ccầầnn thithiếếtt chocho nhnhữữngng hohoạạtt đđộộngng hihiệệnn ttạạii khkhỏỏii nơinơi
llààmm viviệệcc. . KhiKhi ccóó ssựự do do ddựự, , hãyhãy vvứứtt chchúúngng điđi
DDáánn nhãnnhãn đđỏỏ llàà mmộộtt phươngphương phpháápp đơnđơn gigiảảnn đđểể nhnhậậnn didiệệnn nhnhữữngng vvậậtt ddụụngng khôngkhông ccầầnn thithiếếtt
titiềềmm năngnăng trongtrong cơcơ ssởở Y Y ttếế, , lưlượợngng gigiáá ttíínhnh hhữữuu ddụụngng vvàà xxửử lýlý chchúúngng mmộộtt ccááchch hhợợpp lýlý



SUY NGẪM

Tiêu chuẩn dán nhãn đỏ nào sẽ thích hợp đối

với nơi làm việc của bạn? (Ghi chú: những

tiêu chuẩn này nên chỉ rõ ba yếu tố chính về

sự cần thiết của một sản phẩm: sự hữu dụng, 

tần suất sử dụng và số lượng cần thiết) 



SUY 
NGẪM

Bạn cần ai tham gia vào quá trình này?

Làm thế nào bạn có thể nhận được các thông tin này? 

Bạn cần thêm những thông tin nào để hiểu
đầy đủ về các ý tưởng được trình bày?

Có bất kỳ trở ngại đặc biệt đối với việc thực hiện
phương pháp 5S được mô tả trong chương này
trong Y tế hay không?

Những gì từ chương này đặc biệt hữu ích và thú vị đối với
bạn trong chăm sóc sức khỏe? Bạn có thắc mắc gì về các chủ
đề được trình bày trong chương này không? Nếu có, chúng
là gì?
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Trong bài này tôi có sử dụng tài liệu của một số tác giả
nhưng không thể liên hệ để xin phép quý vị.

Vì bản thân mong muốn cải tiến, thay đổi và vì sự nghiệp phát triển Ngành, 
hướng đến lợi ích cho người bệnh và an toàn trong cơ sở Y tế

rất mong sự đồng thuận của quý vị
Trân trọng! 




