TỔ CHỨC KHOA HỌC HỒ SƠ BỆNH ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH
VIỆN TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hiện nay, trong quá trình hoạt động của các bệnh viện nói chung và bệnh viện tư nhân
tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, hàng này đéu sản sinh ra hàng trăm, thậm chí hàng
nghìn hồ sơ bệnh án mới. Số lượng hồ sơ bệnh án chiếm số lượng rất lớn trong số tài liệu lưu
trữ tại bệnh viện hiện nay. Việc tổ chức khoa học hồ sơ bệnh án trở nên rất cần thiết và xứng
đáng được nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giúp cho việc nâng cao giá trị, chất lượng của
hồ sơ bệnh án trong quá trình khám chữa bệnh và hoạt động của bệnh viện.
Mặt khác hồ sơ bệnh án là công cụ hữu hiệu để quản lý bệnh nhân trong quá trình
khám và điều trị tại bệnh viện, theo dõi sự tiến triển bệnh của người bệnh trong việc thực hiện
các biện pháp điều trị, từ đó rút ra những kinh nghiệm thực tế để các bác sĩ đưa ra các y lệnh
chính xác, là nguồn thông tin tin cậy để hội chẩn và đưa ra quyết định chính xác trong điều
trị.
Hơn thế nữa đây cũng là một trong những hướng nghiên cứu “ cần tiếp cận và đẩy
mạnh”, “ để làm sáng tỏ các vấn đề đang đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức của nhà nước
và cộng đồng về lưu trữ nhân dân” (Khuyến nghị của hội thảo tổ chức và phát huy giá trị tài
liệu lưu trữ nhân dân) và cũng như mục đích học tập và nghiên cứu của tác giả ( với kinh
nghiệm hơn 10 năm công tác trong ngành y tế) tác giả muốn đi sâu nghiên cứu về thực tế
công tác tổ chức khoa học hồ sơ bệnh án tại các bệnh viện nói chung và đặc biệt là tại các
bệnh viện tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng để hiểu chính xác hơn về công tác
này cho công việc hiện tại và con đường nghiên cứu khoa học của tác giả hiện nay.
Bài nghiên cứu được tác giả trình bày chi tiết trong luận văn Thạc sĩ ngành Lưu trữ
học. Bài có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên theo học chuyên ngành Lưu trữ học và
độc giả. Tác giả xin được gởi lời cảm ơn đến Thầy hướng dẫn khoa học và hội đồng khoa
học về chuyên môn cũng như Bệnh viện nơi tác giả đang làm việc đã tạo điều kiện để tác giả
hoàn tất luận văn này.

