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KẾ HOẠCH  

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT/ PHƯƠNG PHÁP MỚI NĂM 2016 

 

Tháng  8 năm 2014, Giám đốc Sở Y tế đã phê duyệt DMKT áp dụng tại 

TTYT Bến Lức. Tổng cộng 857 kỹ thuật ( 19,95%).  

TTYT đã xây dựng kế hoạch ứng dụng kỹ thuật/phuơng pháp mới năm 

2015 và đã triển khai thực hiện đuợc tổng cộng 9 kỹ thuật. 

Nhìn chung việc áp dụng kỹ thuật mới tại đơn vị còn chậm (do cơ sở vật 

chất không đồng bộ, cán bộ chưa mạnh dạn triển khai vì sợ trách nhiệm) 

 Để nâng cao chất lượng KCB tại TTYT Bến Lức, nay xây dựng kế hoạch 

ứng  dụng kỹ thuật trên phương pháp mới năm 2016 như sau: 

Cơ sở xây dựng kế hoạch: 

-  Thông tư 43/BYT Thông tư số 43/2013/ TT-BYT quy định chi tiết phân 

tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại TTYT Bến Lức. 

- Nguồn lực sẵn có và sẽ có ( trình độ Y, Bác sĩ, cơ sở vật chất, TTB,……) 

- Tình hình bệnh tật tại địa phương 

I. Mục tiêu tổng quát: nâng cao năng lực thực hiện chuyên môn kỹ thuật tại 

đơn vị, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Năm 2016 áp dụng ít nhất 30 kỹ thuật mới lần đầu áp dụng tại TTYT Bến 

Lức. 

- Năm 2016 áp dụng ít nhất 2- 5 kỹ thuật vượt tuyến. 

- Áp dụng tốt kỹ thuật kết hợp xương tứ chi (trừ xuơng đùi) và kỹ thuật mỗ 

lấy thai 

II. Giải Pháp: 

- Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ kỹ thuật tại các khoa về việc ứng 

dụng kỹ thuật/phương pháp mới dưới hình thức liên kết với các bệnh viện, 

trường học tuyến trên (đề án 1816), tăng cuờng công tác đào tạo tại chỗ 

cũng như tự nâng cao trình độ qua các video clip tải trên Internet. 



- Đầu tư TTB phù hợp, bố trí phòng ốc để thực hiện tốt các kỹ thuật/ 

phương pháp mới 

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra việc ứng dụng kỹ thuật/ phương pháp 

mới tại các khoa trong Bệnh viện. Có báo cáo tiến bộ để Ban Giám đốc 

theo dõi và đôn đốc thực hiện. 

- Có kế hoạch khen thưởng cho những bộ phận, cá nhân thực hiện tốt kế 

hoạch này. 

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện các thủ thuật, phẫu 

thuật kịp thời, đúng quy định. 

III. Nội dung thực hiện: 

 

STT Nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

Bộ phận/nguời 

thực hiện 

Dự báo kết 

quả 

1 Xây dựng kế hoạch Quý 

4/2015 

Hội đồng KHKT Có kế hoạch 

 

2 Triển khai kế hoạch 

cho các khoa 

Quý 

1/2016 

Hội dồng KHKT Có biên bản 

3 Xây dựng danh mục kỹ 

thuật trên phương pháp 

mới áp dụng tại TTYT 

Bến Lức 

Quý 

1/2016 

HĐ KHKT, 

các khoa 

Có danh mục 

4 Xât dựng quy trình kỹ 

thuật 

Quý 

2/2016 

Các CBVC được 

phân công 

Có quy trình 

kỹ thuật 

5 Thông qua quy trình 

kỹ thuật 

Quý 

2/2016 

HĐ KHKT Biên bản họp 

6 Chuẩn bị nhân sự, 

trang thiết bị, phòng ốc 

Quý 

2/2016 

Phòng TCHC, 

Phòng KHTH-

TTB, các khoa 

Đủ nhân sự 

TTB, nơi thực 

hiện 

7 Triển khai thực hiện kỹ 

thuật trên phương pháp 

mới 

Quý 

2/2016 

Các khoa Thực hiện tốt 

kỹ thuật 

8 Tổng kết việc thực 

hiện và đề ra kế hoạch 

năm 2017 

Quý 

4/2016 

Hội dồng KHKT Có báo cáo-

biên bản 

 

IV. Tổ chức thực hiện: 



- Phòng KHTH, Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, các khoa. Căn cứ vào 

kế hoạch để thực hiện theo đúng tiến độ. 

- Phòng KHTH có nhiệm vụ giám sát kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trên 

- Phòng kế toán sắp xếp kinh phí để thực hiện kế hoạch này 

 

 TL Giám đốc 

 Phó Giám đốc 

 

 

 

 

  

  

 Phạm Hồng Thái  

 


