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“Gemba” là gì? Gemba là nơi mà các hoạt động 
đang diễn ra tại các đơn vị. Theo chuyên gia về Lean, 
Jim Womack, áp dụng Lean (quản lý tinh gọn) 
nghĩa là triển khai các thực nghiệm hàng ngày, qua 
đó, tích lũy những kiến thức về quản lý. Lean gắn 
liền với sự quan sát những hoạt động và công việc 
hàng ngày của một tổ chức, hiểu rõ yêu cầu và mong 
muốn của khách hàng đối với những sản phẩm của 
tổ chức. Đối với ngành y tế, sản phẩm đây chính là 
dịch vụ chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Các giá 
trị (values) mà bệnh nhân mong muốn và đặt niềm 
tin vào sản phẩm của y tế, bao gồm chăm sóc kịp 
thời, tìm ra bệnh chính xác, không có rủi ro trong 
quá trình điều trị, không có nhiễm khuẩn, không 
chờ đợi quá lâu, hướng dẫn sử dụng thuốc đúng... và 
nhất là sự giao tiếp của nhân viên y tế và bệnh nhân. 

 Tại sao khi làm dự án Lean thì đều bắt đầu 
bằng cách trải nghiệm “Gemba walk”?
Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn kể cho 

các bạn nghe một câu chuyện nhỏ. Câu chuyện thế 
này - Phòng cấp cứu của bệnh viện tôi đang làm ở 
một đất nước được cho là phát triển bậc nhất thế 
giới, mỗi ngày tiếp hơn 500 bệnh nhân mỗi ngày, 
chưa kể những ca chấn thương khẩn cấp (trauma). 
Khoa cấp cứu chỉ có 20 phòng tiếp bệnh nhân, gồm 
2 phòng dành hẳn cho ca chấn thương khẩn cấp. Do 
đó, chỉ còn 18 phòng dành để chăm sóc và điều trị 
khoảng 500 bệnh nhân. Khoảng 20% trong số 500 
bệnh nhân là có chỉ định nhập viện. Vấn đề ở đây là 
số giường trong bệnh viện có giới hạn, nên dù bác sĩ 
cấp cứu đã cho chỉ định nhập viện và điền các thông 
tin cần thiết, bệnh nhân phải đợi ít nhất từ 3-4 

giờ thì mới được chuyển đến các khoa trong bệnh 
viện. Như vậy, nếu 3-4 bệnh nhân đang chờ nhập 
viện, thì chỉ còn 13-14 phòng cấp cứu để tiếp nhận 
bệnh nhân mới. Khi bệnh cấp cứu đông, bệnh viện 
phải kê giường cho bệnh nhân nằm cả ở ngoài hành 
lang. Điều này sẽ dẫn đến giảm sự hài lòng của bệnh 
nhân về dịch vụ, chất lượng chăm sóc sẽ giảm, giảm 
sự riêng tư của bệnh nhân và tăng nguy cơ nhiễm 
khuẩn. Khi bệnh viện quá tải, thì bệnh nhân sẽ phải 
chờ đợi lâu và bỏ điều trị. Việc này sẽ ảnh hưởng đến 
uy tín bệnh viện và xếp hạng bệnh viện so với các 
bệnh viện khác trong khu vực.

Ban Giám đốc bệnh viện đã giao nhiệm vụ cho 
chúng tôi, nhóm chuyên gia cải tiến chất lượng của 
bệnh viện (đa số đều là ‘đai đen’ về quản lý tinh gọn), 
làm sao cải tiến dòng lưu chuyển của bệnh nhân ở 
phòng cấp cứu, với điều kiện là không phải xây thêm 
phòng ở khoa cấp cứu. Tôi được giao nhiệm vụ chịu 
trách nhiệm hướng dẫn nhóm làm dự án này, thời 
gian được giao để hoàn thiện là 3 tháng. 

Đây là một nhiệm vụ không phải dễ vì 3 lý do 
chính – lượng bệnh nhân đông, số phòng để điều trị 
có giới hạn và hạn chế về giường có sẵn ở các khoa 
để tiếp nhận bệnh nhân nhập viện. Để giải quyết 
vấn đề này, nhóm chúng tôi gồm 6 người – 1 người 
là điều dưỡng trưởng khoa cấp cứu, 2 người là điều 
dưỡng làm việc thường trực ở khoa cấp cứu, 1 bác 
sĩ, 1 kỹ sư quản lý chất lượng và tôi (trưởng nhóm). 

Chúng tôi có một buổi họp thảo luận và phác 
họa các bước cần làm cho dự án khó khăn này. 
Gemba walk là bước cơ bản đầu tiên để bắt đầu 
dự án này. Gemba walk là dành thời gian quan sát 

THEO BƯỚC CHÂN
GEMBA Ở
MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

Nguyễn Phạm Hoàng Lan
Main Line Health System (Pennsylvania state, USA)
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.

nơi có vấn đề cần phải giải quyết, đến để tìm hiểu 
gốc rễ của vấn đề. Mặc dù chúng tôi có dữ liệu về 
số lượng bệnh nhân và thời gian chờ đợi theo từng 
giờ và từng ngày trong tuần, tuy nhiên không thể 
có những quyết định thay đổi về quy trình mà chỉ 
dựa trên số liệu. Để có những quyết định đúng đắn 
cho phù hợp với thực trạng của việc chậm trễ, chúng 
tôi phải quan sát, theo bước chân của bệnh nhân và 
theo dòng làm việc của điều dưỡng và bác sĩ trong 
công việc hàng ngày của họ ở khoa cấp cứu.

Chúng tôi bắt đầu quan sát dòng di chuyển của 
bệnh nhân từ lúc mới bước vào khoa cấp cứu, đăng 
ký khám bệnh cho đến gặp điều dưỡng để biết rõ 
hơn các bệnh nhân, lý do tại sao đến phòng cấp cứu, 
những công đoạn trong dòng di chuyển của bệnh 
nhân đều được chúng tôi đều ghi rõ thời gian bao 
lâu và có bao nhiêu bước thực hiện ở các công đoạn. 
Chúng tôi đặc biệt tập trung quan sát sự chậm trễ 
ở từng công đoạn có ảnh hưởng đến cả quy trình. 
Chúng tôi quan sát phòng cấp cứu ở từng thời điểm 
khác nhau trong ngày (sáng, trưa, chiều và tối) và 
những ngày khác nhau trong tuần để nắm rõ dòng 

di chuyển và số lượng bệnh nhân đến phòng cấp cứu 
để có thể hiểu rõ về những bước chậm trễ trong việc 
chăm sóc bệnh nhân. Qua hai tuần quan sát, những 
cuộc đối thoại với đội ngũ nhân viên làm ở phòng 
cấp cứu, chúng tôi ngồi lại trao đổi với nhau và chia 
sẻ những quan sát của mình. 

Gemba walk là bước rất cần thiết trong việc quan 
sát và tìm ra nguyên nhân gốc rễ gây ra sự ùn tắc. Sau 
khi đã có những thông tin đầy đủ qua Gemba walk, 
chúng tôi dành một ngày để tổ chức các buổi họp 
Kaizen, hay còn gọi là những buổi phân tích để cải 
tiến nhanh (Rapid Improvement Event). Cả nhóm 
toàn tâm toàn ý dành tất cả thời gian để tìm ra giải 
pháp. Chúng tôi áp dụng những công cụ cơ bản 
trong quản lý tinh gọn để phân tích và tìm cách giải 
quyết vấn đề. Chúng tôi tính số lượng bệnh nhân cần 
phân tích, rồi kết hợp dữ liệu có sẵn trong hệ thống 
dữ liệu điện tử và việc quan sát thực tiễn để có được 
những đánh giá đúng đắn và sự phân tích logic. Áp 
dụng biểu đồ xương cá (Fishbone diagram) để phân 
tích các nguyên nhân gốc rễ, vẽ ra các bước trong 
quy trình (value stream mapping), tính thời gian 
khám bệnh cho 2 nhóm bệnh nhân phổ biến (thời 
gian từ khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu cho đến 
khi ra về, thời gian từ khi đến phòng cấp cứu cho 
đến khi được nhập viện). Phương pháp DMAIC – 
Định nghĩa, Đo lường, Phân tích, Cải tiến, Kiểm 
soát (Define, Measure, Analyze, Improvement and 
Control) là nền tảng cơ bản để giải quyết các vấn đề 
đặt ra của dự án cải tiến chất lượng. 

Gemba walk là bước khởi đầu cho tất cả các dự 
án về quản lý tinh gọn (Lean), là bước không thể 
thiếu và được xem là bắt buộc. Dành thời gian quan 
sát và có những cuộc đối thoại với các nhân viên làm 
ở phòng ban rất hữu ích cho việc phân tích vấn đề 
qua nhiều khía cạnh, vì việc áp dụng thay đổi quy 
trình làm việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc 
thường ngày của các nhân viên này. Lắng nghe, quan 
sát và ghi nhận là ba bước cơ bản trong việc bắt đầu 
Gemba walk. Bài viết ngắn này như là lời giới thiệu 
cách bắt đầu một dự án Lean ở các đơn vị mà các 
anh chị đang công tác. Bắt tay vào làm các dự án 
về Lean không khó, nếu các anh chị được trang bị 
những kiến thức cơ bản thật vững, và Gemba walk 
là bước cơ bản đầu tiên.

Sơ đồ 1. Phân luồng bệnh nhân ở khoa Cấp cứu.
(https://samsiatrtp.wordpress.com/2014/07/25/329/)

Arrival: Thời điểm mới bước vào phòng cấp cứu.
Triage: Phòng phân loại bệnh ở phòng cấp cứu.
Waiting room: Phòng đợi.
MTA (Main Treatment Area): Chỗ chữa trị chính cho bệnh nhân có 
tình trạng nặng.
FT (Fast Track): Chỗ chữa trị chính cho bệnh nhân có tình trạng nhẹ. 
Treatment: Chữa trị.
Discharge: Sau khi bệnh nhân được bác sĩ khám và chữa xong thì 
cho ra về vì bệnh nhẹ.
Admits: Nhập viện.
Boarding: Sau khi bác sĩ ở phòng cấp cứu cho nhập viện vì tình trạng 
bệnh nặng, bệnh nhân chờ được di chuyển lên giường trên.
Admission: Cách thức nhập viện.
LWBS (Leave Without Being Seen): Bỏ về không gặp bác sĩ/y tá để 
xác định bệnh.


