
 

 
 

             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:      48     /LCT-BV                                 Định Quán, ngày   16    tháng  6  năm 2022 
  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN    
Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 26/06/2022 

 

 LƯU Ý:  
- Nhân viên lưu ý thực hiện 5K tốt. 

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

- 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 cả nội và ngoại trú. 

- 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. 

- Các khoa thực hiện 5S, thực hiện tiết kiệm điện, nước không lãng phí. 

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

 

Nơi nhận:                                                                                                     KT.GIÁM ĐỐC 
- BGĐ;                                                                           

- Các khoa phòng;                                                                                                                    (Đã ký)   

- Lưu: văn thư.                                                                                                       NGUYỄN SÔNG CỬU LONG 

Ngày/thứ Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ Hai  

20/06/2022 

-7g: Chào cờ đầu tuần.  

Thứ Ba 

21/06/2022 

 

 

-14g: Họp triển khai cải tiến KKB (TP: 

BGĐ-TP: TCKT-HCQT-ĐD-KHTH, TK 

Dược, Bs Qúy, CN Tiến, CN Hoàng, CN 

Đoan) 

Thứ Tư 

22/06/2022 

 -14g: Họp bàn về phẫu thuật CTCH. 

(TP:BGĐ - TK Dược - Bs K.Ngoại - Bs 

K.PTGMHS-TP.ĐD -TP.KHTH - ĐDTK: 

Ngoại, PTGMHS) 

Thứ Năm 

23/06/2022 

 

-7g: Tổ CTXH phát bữa sáng 0 đồng tại sảnh 

khoa nhi. 

-9g: Họp bàn tư vấn xây dựng giám sát khu 

HSTC (TP: BGĐ- TP: TCKT-HCQT, DS Cần, 

nhà thầu thi công, giám sát, tư vấn. 

 

Thứ Sáu 

24/06/2022 

 

-7g: Khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí tại 

Xã Phú Ngọc ( TP: Đoàn khám). 

-5g:Hội thảo khoa học về dinh dưỡng miễn 

dịch tại Biên Hòa (Ds) 

 

Thứ Bảy 

25/06/2022 

  

Chủ Nhật 

26/06/2022 

 

  


