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Nộp bởi Hội Đồng Bác Sĩ SEIU cho Hội Nghị SEIU 2016 
 

Nghị Quyết về Việc Cải Thiện Chất Lượng:  
 

Con Đường Đem Lại Tốt Đẹp Hơn cho Bệnh Nhân lẫn Nhân Viên 
 

Hơn 1 triệu thành viên SEIU là nhân viên chăm sóc sức khỏe – y tá, bác sĩ, công nhân, đại diện cho mọi 
bộ mặt khác nhau của dịch vụ và việc chăm sóc trực tiếp tại mọi nơi trong ngành – đã cùng chia sẻ một 
viễn cảnh sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng và an toàn trong các bệnh viện, tại gia, các phòng 
khám, nhà hưu dưỡng, và trong cộng đồng. 
 
Các thành viên liên đoàn SEIU có khả năng và sự bảo vệ từ hợp đồng để hỗ trợ và nói lên tiếng nói và 
đang ở vào vị thế rất tốt để xác định và đứng lên tìm kiếm thay đổi mà sẽ đem lại sự khác biệt cho cộng 
đồng và mọi người mà chúng tôi chăm sóc.   
 
Các chuyên gia tốt nhất chúng tôi có để đảm bảo rằng bệnh nhân của mình cũng như cộng đồng mà 
chúng tôi phục vụ nhận được dịch vụ chất lượng chính là các thành viên liên đoàn SEIU và chính là thành 
viên nhóm tiên phong của bộ phận chăm sóc sức khỏe. Để đạt được mục tiêu là dịch vụ chăm sóc tốt 
cho tất cả mọi người, chúng tôi cần một môi trường làm việc và tổ chức để các thành viên có thể nhận 
được tối đa lượng kiến thức, kỹ năng, sự cam kết và niềm say mê. Tài nguyên đứng đầu để cải thiện chất 
lượng - các nhân viên tiên phong – lại không quen thuộc với việc phát triển đến mức tối đa.  
 
Một cách thức chủ đạo để đảm bảo rằng tiếng nói của bệnh nhân và cộng đồng được nghe thấy, và rằng 
các quyết định cung cấp dịch vụ sức khỏe dành cho tất cả và minh bạch, là thông qua việc thu hút các 
thành viên SEIU đang làm việc tại các cơ sở chăm sóc y tế và những người đang cung cấp dịch vụ chăm 
sóc.  
 
Chưa bao giờ thách thức dành cho bộ phận chăm sóc sức khỏe lại đến như thế này. Với việc áp dụng 
ACA (Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng), các hệ thống trở thành ACO ( Các Tổ Chức Chăm Sóc 
Có Trách Nhiệm), việc ứng dụng EMR (Báo Cáo Bệnh Án Điện Tử), sự xuất hiện của FQHC (Các Trung Tâm 
Chăm Sóc Sức Khỏe Có Chất Lượng của Liên Bang), sự tín nhiệm của HCAHPS (Bảng Đánh Giá của Khách 
Hàng Bệnh Viện về Hệ Thống và Việc Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khỏe), các điểm số và sự hài lòng của bệnh 
nhân, chuyển vào PCMH (Viện Nuôi Dưỡng Y Tế Trung Tâm cho Bệnh Nhân) việc sử dụng VBP (Mua Bán 
Dựa Trên Giá Trị) v.v… điều liên tục duy nhất ở đây chính là sự thay đổi liên tục. Các thành viên trong bộ 
phận phải ý thức được điều này và tham gia vào quá trình đưa ra quyết định về việc ứng dụng chúng 
trong nơi làm việc để có thể hiểu được những thay đổi này có ý nghĩa gì với bệnh nhâ, với nghề và với cơ 
sở làm cũng như để có thể đưa ra dịch vụ đạt chất lượng.  
 
Việc cấp quỹ và đền bù tại các cơ sở y tế dang ngày càng gắn chặt hơn với những dấu chỉ về chất lượng / 
về cơ sở vật chất và trải nghiệm cũng như sự hài lòng của bệnh nhân. Các mô hình trả tiền cũng thay đổi, 
tập trung hơn vào những khoản tiền trả dựa vào chất lượng cuối cùng.   
 
Tại sao lại ngay lúc này? Để đáp ứng với những thách thức to lớn chúng ta đối mặt về việc yêu cầu ngày 
càng tăng mà lợi nhuận càng giảm, chúng tôi cần các thành viên tham gia vào việc điều hành để tạo ra 
mô hình chăm sóc sức khỏe có thể cải thiện chất lượng cho cộng đồng và quản lý sức khỏe chung tốt 
hơn. Chúng tôi muốn cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân về sự chăm sóc (gồm có chất lượng và sự hài 
lòng) và sức khỏe cho mọi người. 
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Công việc cải thiện chất lượng, qua việc thu hút các thành viên tiên phong, sẽ gia tăng sự hứng thú trong 
công việc và đạo đức. Khi các thành viên tham gia một cách đầy ý nghĩa, những gì chúng ta làm và cách 
thức chúng ta làm sẽ tốt đẹp hơn, dẫn đến việc chăm sóc có chất lượng hơn.  
 
Chúng tôi cũng sẽ xác định và tuyển thêm những thành viên mới năng động và những nhà lãnh đạo mà 
muốn thấy được các liên đoàn của chúng ta tham gia và sự cải thiện chất lượng ngoài việc thương 
thuyết tập thể và điều hành các hợp đồng hay những hoạt động khác chúng tôi làm để cải thiện đời sống 
cho từng thành viên và cả cộng đồng.   
 
Chúng tôi cũng sẽ xây dựng sức mạnh trong nội bộ liên đoàn bằng cách tạo cơ hội để thu hút thêm 
người lao động vào tính chất hoạt động tích cực của liên đoàn.   
 
Các công việc cải thiện chất lượng cũng thêm vào cho lý do vì sao những người lao động chưa có tổ chức 
nên gia nhập liên đoàn chúng ta – để có tiếng nói tốt hơn và được tham gia vào quá trình đươa ra quyết 
định cho các dịch vụ chăm sóc. Các ông chủ có lẽ cũng sẽ nhận ra liên đoàn chúng tôi là “bộ phận có giá 
trị” trong mô hình chăm sóc sức khỏe này.    
 
Do đó, giải pháp được đưa ra là: SEIU xem xét và tìm cách thu hút các thành viên trong bộ phận chăm 

sóc sức khỏe vào chương trình Việc Làm Cải Thiện Chất Lượng như một 
con đường dẫn đến điều tốt đẹp hơn cho cả bệnh nhân và chính họ 
thông qua việc: 

 
 1. Tiếp tục và củng cố việc chúng ta là Liên Đoàn Chăm Sóc Sức 

Khỏe Tiến Bộ;  
 
 2. Cho phép các thành viên / nhân viên chăm sóc sức khỏe đi đầu 

để biến đổi hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta gồm có tại nơi làm việc; 
 
 3. Thiết lập các cơ quan cộng tác đưa ra quyết định từ các thành 

viên tiên phong trong chăm sóc sức khỏe với sự quản lý và nhân sự cải 
tiến chất lượng quan trọng để cải thiện việc đưa ra dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và trải nghiệm của bệnh nhân thông qua việc thu hút đầy ý nghĩa 
các nhân viên tiên phong;  

 
  và 
 
 4. Dùng cơ hội này và hành động vì lợi ích xây dụng liên đoàn, như 

là giúp tuyển thêm và phát triển các nhà lãnh đạo mới để kết nối chặt 
chẽ với liên đoàn. 
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