
 

 
 

             SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỊNH QUÁN                   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
  

              Số:    38    /LCT-BV                                 Định Quán, ngày  12   tháng  05  năm 2022 
  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN    
Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022 

 

 LƯU Ý:  
- Nhân viên thực hiện nghiêm túc 5K. 

- Các khoa giám sát thân nhân BN, BN mang khẩu trang, hướng dẫn thực hiện 5K. 

- Mỗi 1 BN chỉ có 1 thân nhân thăm nuôi, kiểm tra test covid theo quy định nằm viện. 

- CBVC BV trang phục nghiêm chỉnh, trực đảm bảo đúng vị trí từ lãnh đạo đến hộ lý; 

- Các khoa tăng cường nâng cao chất lượng khám, thu dung bệnh nhân, giao tiếp ứng xử tốt, tăng sự hài lòng cho người 

bệnh; 

- Các khoa thực hiện thanh toán viện phí cần kiểm tra đầy đủ các chẩn đoán; 

- Thực hiện tốt kỷ cương, đạo đức công vụ; Bảo đảm an ninh trật tự trong Bệnh viện dịp lễ. 

 

Nơi nhận:                                                                                                         GIÁM ĐỐC 
- BGĐ;                                                                         

- Các khoa phòng;                                                                                                                      (Đã ký) 

- Lưu: văn thư.                                                                                                              NGUYỄN VĂN DANH   

Ngày/thứ Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai  

16/05/2022 

-7g: Chào cờ đầu tuần 

-8g30: Dự lễ trao quyết định Giám đốc mới. 

(TP: Lãnh đạo SYT, khách mời, BGĐ-Cán bộ 

chủ chốt BV) 

-13g: Đại hội đoàn cơ sở BV ĐKKV Định 

Quán nhiệm kỳ 2022-2027( Danh sách) 

Thứ Ba 

17/05/2022 
 

-14g: Họp ĐDT (DS) 

Thứ Tư 

18/05/2022 

-7g: Tổ CTXH phát bữa sáng không đồng. -13g30: Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng 

tại HT B 50 % ĐD/HS. 

-Bình phiếu chăm sóc (K.HSTC) 

-Tập huấn an toàn sử dụng thuốc (K.Dược) 

Thứ Năm 

19/05/2022 

 

 -14g:Họp BGĐ với K.Dược, CN Hoàng và tổ 

kiểm kê thuốc. 

Thứ Sáu 

20/05/2022 

 

Học quản lý cấp phòng Online, 2 ngày 

(20,21/5) (DS Hương, Bs Hựu, Bs Triều, Bs 

Trọng, Bs Dũng) 

 

Thứ Bảy 

21/05/2022 
 

 

Chủ Nhật 

22/05/2022 

 

  


