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Chuyên đề Y học sinh sản - tập 46: “TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ”

Tập 46 sẽ xuất bản vào tháng 5/2018. Hạn gửi bài cho tập 45 là 20/02/2018.

Chuyên đề Y học sinh sản - tập 47: “UNG THƯ PHỤ KHOA”
Tập 47 sẽ xuất bản vào tháng 8/2018. Hạn gửi bài cho tập 47 là 20/05/2018.

Tập sách sẽ ưu tiên đăng tải các bài viết thuộc chủ đề như đã nêu ra ở từng tập. Ngoài ra, các bài viết khác trong lĩnh vực 
sức khỏe sinh sản có nội dung hay, hấp dẫn và mang tính cập nhật thông tin - kiến thức cũng sẽ được lựa chọn. Quy cách: 
2.000-3.000 từ, font hệ Unicode (Times New Roman hoặc Arial), bảng biểu rõ ràng, hình ảnh rõ và chất lượng cao, phần tài 
liệu tham khảo vui lòng trích dẫn ở bài vui lòng đặt trong ngoặc đơn (Tác giả, năm xuất bản), phần tài liệu tham khảo chính 
ở cuối bài vui lòng chỉ chọn 5-7 tài liệu tham khảo chính (quan trọng hoặc được trích dẫn nhiều nhất toàn bài).
Journal club là chuyên mục nhằm giới thiệu đến độc giả các bài báo, đề tài quan trọng xuất hiện trên y văn trong thời gian 
gần, mang tính cập nhật cao. Quy cách bài cho mục Journal Club: 500-1.000 từ, bảng biểu và hình ảnh minh họa rõ ràng.

Để gửi bài duyệt đăng, vui lòng liên hệ: BS. Huỳnh Thị Tuyết (huynhthituyet@hosrem.vn), văn phòng HOSREM (hosrem@hosrem.vn) 
Để gửi trang quảng cáo, vui lòng liên hệ: Anh Bá Đức (ngoduc@hosrem.vn, 0934.024.906).
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GIỚI THIỆU
Chúng ta đã từng tự hỏi rằng liệu Lean (quản lý 

tinh gọn) có thể được áp dụng vào y tế thành công 
như cách mà Toyota đã làm không? Các báo cáo về 
kết quả áp dụng Lean tại bệnh viện Virginia Mason 
và ThedaCare đã chứng minh Lean hoàn toàn hiệu 
quả trong cải tiến chất lượng y tế. Tất cả các tổ chức, 
cho dù là sản xuất xe hơi hay cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe đều được tạo nên bởi rất nhiều quy 
trình và Lean tập trung vào cải tiến quy trình, vì vậy 
Lean có thể áp dụng cho mọi tổ chức.

Nguyên tắc của Lean là giảm lãng phí như thời 
gian chờ, tồn kho, di chuyển, đó là những vấn đề 
phổ biến trong y tế. 

Và trong mọi tổ chức y tế, bất kể chuyên khoa 
nào, các hoạt động không tạo ra giá trị (non-value 
added) gấp ít nhất chín lần các hoạt động tạo ra giá 
trị cho bệnh nhân (value added). Vì vậy nếu chúng 
ta tập trung vào cải tiến các hoạt động tạo ra giá trị 
cho bệnh nhân, cho dù mức cải thiện là 50% thì 
cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ lên hiệu quả chung của 
quy trình (Daniel Jones và Alan Mitchell, 2016). 
Do đó, Lean tập trung vào việc giảm thiểu các hoạt 
động không tạo giá trị cho bệnh nhân. Để áp dụng 
Lean thành công, trước tiên chúng ta phải nắm rõ tư 
duy Lean, từ đó chọn điểm bắt đầu phù hợp.

TƯ DUY LEAN
Thành công của mọi tổ chức áp dụng Lean đều 

dựa trên tư duy Lean.
Vai trò của lãnh đạo: Khi chọn con đường 

Lean, không thể áp dụng riêng lẻ từng phần, từng 
bộ phận hay một khoa phòng nào mà lãnh đạo cần 
xác định Lean phải là chiến lược của toàn hệ thống. 
Lean không chỉ được thực hiện tại cấp quản lý hay 
cấp nhân viên mà là được dẫn dắt bởi lãnh đạo cao 
nhất bệnh viện James P Womack và cs, 2005). 

Áp dụng tư duy Lean đòi hỏi phải quản lý tốt sự 
thay đổi trong toàn bộ tổ chức, các thay đổi này có 
thể gây ra khó khăn và thiệt hại nhất thời. Sự cam 
kết và tạo cảm hứng từ các lãnh đạo cao nhất là điều 
thiết yếu cho sự thành công của Lean. Lãnh đạo 
phải cụ thể hóa được các giá trị của Lean, tạo ra một 
môi trường cho phép thất bại, đặt ra các mục tiêu có 
tính thách thức, khuyến khích và tạo động lực cho 
nhân viên tin tưởng Lean. Lãnh đạo với hiểu biết về 
Lean và gắn kết các hoạt động Lean với tầm nhìn 
tổ chức là nền tảng quan trọng cho Lean phát triển.

Xây dựng văn hóa Lean: Để các công cụ và 
phương pháp Lean phát huy tối đa hiệu quả thì phải 
được thực hiện trên nền tảng là môi trường văn hóa 
Lean. Bảng 1 trình bày các điểm khác biệt giữa văn 
hóa Lean và văn hóa truyền thống. 

Văn hóa tổ chức là hệ thống các giá trị và niềm 
tin, theo đó nhân viên cư xử theo cách giống nhau. 
Khi họ hành xử theo cách đó và gặt hái được kết quả 
như mong đợi, điều này sẽ củng cố thêm các giá trị 
và niềm tin của họ. Chu trình tự củng cố này sẽ tạo 
nên một văn hóa riêng biệt cho tổ chức ( James P 
Womack và cs, 2005). Trong một môi trường mà tất 
cả nhân viên đều tin tưởng rằng con đường cải tiến 
chất lượng sẽ giúp công việc của họ đem lại nhiều 

ỨNG DỤNG LEAN
VÀO Y TẾ

Võ Thị Hà
Bệnh viện Mỹ Đức
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giá trị hơn cho bệnh nhân và cho tổ chức. Nhân viên 
sẽ hăng say thực hiện cải tiến chất lượng, những kết 
quả đạt được từ các cải tiến này sẽ giúp củng cố niềm 
tin của họ vào hiệu quả của cải tiến chất lượng. Kết 
quả là, nhân viên tiếp tục ủng hộ và thực hiện cải 
tiến chất lượng.

Một trong những thách thức lớn trong quá trình 
thực hiện Lean là yêu cầu nhân viên nhận diện được 
các lãng phí trong công việc mà họ đang làm, bởi vì 
tất cả các nhân viên đều muốn cảm giác công việc họ 
đang làm thực sự có giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực 
y tế. Do đó, một môi trường làm việc thân thiện, 
thỏa mái, thấu hiểu và giúp đỡ, nhân viên sẽ dễ dàng 
nhận diện lãng phí và thích nghi với Lean tốt hơn.

Một ví dụ về vai trò của lãnh đạo trong
nhiệm vụ xây dựng văn hóa Lean
Trung tâm y khoa Virginia Mason (Seattle): 

gồm 336 giường, 9 sites, 400 bác sĩ và 5.000 nhân 
viên. Dưới sự dẫn dắt của CEO mới, bác sĩ Gary 
Kaplan, Virginia Mason đã xây dựng một kế hoạch 
chiến lược mới làm kim chỉ nam cho các hoạt động 
của Virginia Mason ( James P Womack và cs, 2005). 
Kế hoạch này được vẽ theo dạng biểu đồ kim tự tháp 
(Biểu đồ 1), mà đỉnh chính là bệnh nhân, được hỗ 
trợ bởi 4 trụ cột: con người, chất lượng, dịch vụ và 
sự đổi mới. 

Tầm nhìn của Virginia Mason là trở thành một 
trung tâm dẫn đầu về chất lượng trong chăm sóc 
y tế. Các nhà lãnh đạo của Virginia Mason quyết 
tâm xây dựng hệ thống quản lý của Virginia Mason 
(Virginia Mason Production System – VMPS) 
dựa trên hệ thống sản xuất của Toyota (Toyota 
Production System – TPS).

Xây dựng một kế hoạch chiến lược, chỉ rõ việc 
tập trung vào bệnh nhân là bước đầu tiên trong hành 
trình thay đổi văn hóa tại Virginia Mason. Ngay sau 
khi được giới thiệu, lãnh đạo của Mirginia Mason 
luôn nhắc đến VMPS trong mỗi bài phát biểu và kết 
nối tất cả các công việc trong tổ chức có liên quan 
đến chúng. VMPS được thiết kế rõ ràng, đẹp mắt 
và đặt ở một số vị trí rất dễ nhận biết trong công ty. 

Trong môi trường Lean, vai trò và sự mong đợi 
rất rõ ràng. Vì vậy lãnh đạo Virginia Mason đã làm 
rõ những mong đợi, trách nhiệm của nhân viên cũng 
như của tổ chức. Với tinh thần minh bạch, phản hồi 
và tin tưởng vào nền tảng hệ thống quản lý Virginia 
Mason, lãnh đạo đã tạo ảnh hưởng đối với ban giám 
đốc, các bác sĩ, nhân viên, giải thích những kỳ vọng 
và trách nhiệm cho mỗi người, cũng như những 
gì họ có thể mong đợi từ các tổ chức. Đây là cách 
Virginia Mason đã đặt nền tảng văn hóa cho Lean. 

Cải tiến quy trình: Khái niệm “Lean 
Management” hay “Lean thinking” liên quan mật 
thiết đến nền sản xuất Nhật Bản, đặc biệt là hệ 
thống sản xuất của Toyota. Tư duy TPS là dựa trên 
quan điểm chất lượng của W. Edwards Deming cho 
rằng, không đánh giá chất lượng dựa trên việc kiểm 
tra hàng loạt sản phẩm, thay vào đó, tập trung vào 
cải tiến quy trình và xây dựng chất lượng sản phẩm 
ngay từ bước đầu tiên của quy trình. 

Quy trình là tập hợp các bước được sắp xếp theo 
thứ tự thời gian để tạo giá trị cho khách hàng hay 
bệnh nhân. Có hai loại quy trình cơ bản, quy trình 
chính yếu và quy trình nội bộ, quy trình chính yếu 
phục vụ khách hàng bên ngoài như bệnh nhân và 
thân nhân bệnh nhân, quy trình nội bộ phục vụ 
khách hàng bên trong (nhân viên) để hỗ trợ cho quy 
trình chính yếu. Quy trình chính yếu rất dễ dàng 
nhận biết, nhưng quy trình nội bộ khó xác định 
hơn, nhưng rất cần thiết trong việc tạo ra giá trị 
trong quy trình chính yếu. 

Bảng 1. Một số điểm khác biệt giữa văn hóa Lean và 
văn hóa truyền thống. (Nguồn: AP Byrne, OJ Fiume)

Văn hóa truyền thống Văn hóa Lean

Hoạt động theo nhóm 
chức năng

Hoạt động theo nhóm đa 
chức năng

Quản lý là chỉ đạo Quản lý là những người 
hướng dẫn, hỗ trợ

Không sử dụng 
benchmark

Tối ưu hóa các hoạt động, 
loại bỏ các lãng phí

Văn hóa đổ lỗi Phân tích nguyên nhân 
gốc rễ

Phần thưởng: cá nhân Phần thưởng: tập thể

Nhà cung cấp là
đối thủ

Nhà cung cấp là
đồng minh

Bảo mật thông tin Chia sẻ thông tin

Giảm chi phí bằng cách 
tăng số lượng

Giảm chi phí bằng cách 
giảm lãng phí

Tập trung vào
nội bộ tổ chức

Tập trung vào
khách hàng

Cải tiến chuyên môn Cải tiến quy trình
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Trong y tế, khách hàng nội bộ bao gồm nhân 
viên, các bệnh viện khác, công ty bảo hiểm, nhà cung 
cấp, đây thường là nhân tố thúc đẩy quy trình. Tuy 
nhiên, khách hàng bên ngoài hay bệnh nhân mới là 
người xác định giá trị của quy trình (Campbell và 
Robert James, 2009).

Quy trình hoàn hảo sẽ tạo ra nhiều giá trị cho 
khách hàng. Trong một quy trình hoàn hảo, mỗi 
bước đều tạo ra giá trị cho khách hàng, tạo ra đúng 
loại sản phẩm mong muốn, đúng số lượng, đúng 
chất lượng, đúng thời điểm và được liên kết theo 
một dòng chảy liên tục. Thất bại trong bất kỳ một 
bước nào đều tạo ra lãng phí. Theo quan điểm Lean, 
có 8 loại lãng phí: sai lỗi, sản xuất quá nhiều, chờ 
đợi, lãng phí con người, vận chuyển, hàng tồn kho, 
di chuyển và quy trình thừa. 

Quy trình hoàn hảo không chỉ tạo ra giá trị cho 
bệnh nhân mà còn làm hài lòng những người thực 
hiện, quản lý và khách hàng.

ĐIỂM BẮT ĐẦU
Để cải tiến một quy trình trước hết phải xác 

định các quy trình quan trọng trong tổ chức. Xác 
định những người liên quan đến quy trình, bao gồm  
bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng, hộ lý và nhân viên 
thu ngân. Bước tiếp theo là vẽ sơ đồ (value stream 
mapping) các quy trình này, thời gian của mỗi bước, 
xác định các bước tạo ra giá trị và không tạo ra giá trị 
(Sơ đồ 1). Các bước này do chính những người liên 
quan đến quy trình vẽ lại. Giá trị được định nghĩa là 
giá trị của bệnh nhân, là bước ảnh hưởng đến hiệu 
quả điều trị và bệnh nhân sẵn sàng chi trả. Cộng 
thời gian của tất cả bước tạo ra giá trị cho bệnh 
nhân, chúng ta có chỉ số VAT (value added time), 
cộng thời gian của các bước không tạo ra giá trị của 
bệnh nhân, chúng ta có chỉ số NVAT (Non-value 
added time). Tỷ số VAT và NVAT cho chúng ta biết 
được hiệu quả của quy trình, theo quy trình siêu âm 
bên dưới thì tổng thời gian cho một lần siêu âm của 
bệnh nhân là 85 phút, trong đó chỉ có 13 phút là 
thời gian tạo ra giá trị cho bệnh nhân. Sau khi xác 
định các bước không tạo ra giá trị, chúng ta sẽ tập 
trung vào cải tiến các bước này. Như vậy, vẽ sơ đồ 
quy trình là bước đầu tiên trong cải tiến quy trình.

Biểu đồ 1. Kế hoạch chiến lược của trung tâm y khoa Virginia Mason. (Nguồn: Virginia Mason Medical Center)
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KẾT LUẬN
Khi các tổ chức y tế bắt đầu nhận thấy hiệu quả 

của Lean, họ thường bắt đầu theo cách: học hỏi 
những công cụ Lean và ứng dụng vào quy trình. 
Thực ra, cách này sẽ đem lại hiệu quả tức thì, nhưng 
không lâu dài, nhân viên thực hiện Lean nhưng 
thực chất chưa hiểu hết về Lean và môi trường tổ 
chưa chưa sẵn sàng thay đổi. Theo kinh nghiệm của 
các tổ chức áp dụng Lean thành công, trước tiên, 
nên xây dựng một môi trường văn hóa, trong đó tạo 
điều kiện cho nhân viên thay đổi và cải tiến. Việc 
đầu tiên trong tiến trình xây dựng văn hóa, lãnh 
đạo cần xác định rõ tầm nhìn của tổ chức và gắn 

liền trách nhiệm của nhân viên với tầm nhìn này. 
Bước tiếp theo là đào tạo kiến thức Lean cho nhân 
viên, gồm hai giai đoạn: tư duy Lean, các công cụ 
và phương pháp thực hiện các dự án cải tiến. Cuối 
cùng để cải tiến quy trình, trước hết tất cả nhân viên 
cần hiểu rõ về quy trình hiện tại theo các bước và 
thời gian cụ thể mỗi bước, đó là cách bắt đầu. 
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Sơ đồ 1. Vẽ sơ đồ (value stream mapping) "Quy trình bệnh nhân siêu âm".

Lấy số 
thứ tự

Gặp
tiếp đón

Siêu âm Bác sĩ
giải thích
kết quả

Bác sĩ 
giải thích
toa thuốc

Bệnh nhân
nộp 

toa thuốc

Bệnh nhân
nhận 
thuốc

Chờ gặp
tiếp đón

Chờ 
siêu âm

Chờ 
kết quả

Bệnh nhân
chờ nhận
toa thuốc

Bệnh nhân
đi xuống

nhà thuốc

Bệnh nhân
chờ

nhận thuốc

Bệnh nhân
ra về

1 2 2 3 2 1 2

5 30 5 15 2 15

VAT 13

NVAT 72

Chỉ nên phẫu thuật OMA nếu bệnh nhân 
đau nhiều, chưa muốn có con, và thất bại với 
điều trị nội khoa. Có thể cân nhắc phẫu thuật 
nội soi nếu bệnh nhân có kèm theo các tổn 
thương khác trong ổ bụng và bệnh nhân không 
muốn thực hiện hỗ trợ sinh sản. 

KẾT LUẬN
Mặc dù OMA có thể có ảnh hưởng đến trực 

tiếp đến khả năng sinh sản, các bằng chứng cho 
thấy yếu tố ảnh hưởng đến tiên lượng có thai tự 
nhiên hay sau điều trị hỗ trợ sinh sản chủ yếu 
phụ thuộc dự trữ buồng trứng và khả năng đáp 
ứng với kích thích buồng trứng hơn là sự hiện 
diện của OMA hay kích thước của nó. 

Siêu âm ngả âm đạo được xem là phương pháp 
chẩn đoán hiệu quả và phù hợp nhất hiện nay. 

Phẫu thuật OMA có thể cải triệu chứng đau, 
nhưng không đủ bằng chứng cho thấy có thể cải 
thiện khả năng có thai. Cần quan tâm đến dự trữ 
buồng trứng và các nguyên nhân hiếm muộn đi 
kèm trước khi chọn lựa phương pháp điều trị phù 
hợp nếu bệnh nhân hiếm muộn hoặc chưa đủ 
con. Nếu bệnh nhân hiếm muộn, có OMA và đã 
có dấu hiệu giảm dự trữ buồng trứng, cần thực 
hiện thụ tinh trong ống nghiệm sớm để tăng cơ 
hội có thai. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 
1. Laursen J, Schroll JB, Macklon KT, Rudnicki M. Surgery versus conservative management of 

endometriomas in subfertile women. A systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 
96:727–735.

2. Cranney R, Condous G, Reid S. An update on the diagnosis, surgical management, and fertility 
outcomes for women with endometrioma. Acta Obstet Gynecol Scand 2017; 96:633–643.

3. Maignien C, Santulli P, Gayet V, et al. Prognostic factors for assisted reproductive technology in 
women with endometriosis-related infertility. Am J Obstet Gynecol 2017;216:280.e1-9.

4. P. Santulli, M.C. Lamau, L. Marcellin, V. Gayet, P. Marzouk, B. Borghese, Marie-Christine Lafay 
Pillet, C. Chapron; Endometriosis-related infertility: ovarian endometrioma per se is not 
associated with presentation for infertility, Human Reproduction, Volume 31, Issue 8, 1 August 
2016, Pages 1765-1775.Nếu không có các nguyên nhân gây hiếm muộn khác đi kèm và dự trữ 
buồng trứng bình thường, có thể theo dõi có thai tư nhiên hoặc kích thích buồng trứng và 
bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Nếu thất bại sau 6-12 tháng điều trị, có thể thực hiện thụ 
tinh trong ống nghiệm. 

Tiếp theo

trang 80
HIẾM MUỘN VÀ U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG


