
Hội nghị khoa học Trung tâm Y tế Tam Kỳ năm 2014

Viết bởi Administrator
Thứ ba, 25 Tháng 11 2014 00:00

Ngày 22 tháng 11 năm 2014, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị Khoa học -
Kỹ thuật với sự tham dự của Ban giám đốc Trung tâm Y tế, các thành viên trong Hội đồng Khoa
học cùng các tác giả tham gia nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến năm 2014.

      

Trong Hội nghị các thành viên đã trình bày các đề tài nghiên cứu với nội dung đa dạng, phong
phú, sát với thực tế, xoay quanh những vấn đề thiết thực. Hội đồng khoa học đã góp ý, đánh giá,
nhận xét các đề tài và các báo cáo viên trao đổi, phản biện để giúp đề tài hoàn thiện hơn.

  

Hội nghị thành công đã tạo động lực phát huy hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học, phát
huy sáng kiến của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ TTYT. Từ đó từng bước không ngừng ngày càng
nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân
dân.

  

Các đề tài sáng kiến được nghiệm thu:

  

1. Đề tài: Khảo sát kiến thức, thái độ thực hành chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh
trong thời kỳ hậu sản tại khoa CSSKSS Trung tâm Y tế Tam Kỳ

  

Chủ nhiệm đề tài:  CN. Hoàng Thị Kim Dung

  

Cộng sự:              BSCKII. Phạm Hồng Yên

  

2. Đề tài: Khảo sát tình hình béo phi ở nhóm tuổi 30-50 tại Phường An Sơn thành phố Tam Kỳ

  

Chủ nhiệm đề tài:  BS. Nguyễn Ngọc Hùng
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Cộng sự:              BSCKII. Phạm Hồng Yên

  

3. Đề tài: Tình hình phẩu thuật ngoại tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ

  

Chủ nhiệm đề tài: Ths.BS. Nguyễn Văn Lương

  

4. Đề tài: Đánh giá mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị nối trú tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ
trong 3 năm 2011-2013

  

Chủ nhiệm đề tài: BSCKI. Khương Minh Đạo

  

5. Đề tài: Góp phần nâng cao công tác cung ứng thuốc tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ

  

Chủ nhiệm đề tài: DSĐH. Trần Thị Thu Kim

  

6. Đề tài: Đánh giá hiệu quả điều trị cơn tăng huyết áp Cấp cứu và khẩn cấp bằng thuốc hạ
Huyết áp Nifedipin 20mg kết hợp nhóm lợi tiểu furosemid 20mg tiêm tính mạch tại Khoa HSCC
Trung tâm Y tế Tam Kỳ

  

Chủ nhiệm đề tài: BS. Hồ Văn Đằm

  

Cộng sự:             BS. Hồ Đình Thưởng, BS. Nguyễn Tú

  

7/ Giải pháp sáng tạo kỹ thuật: Phần Mềm quản lý kho dược dự phòng
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Thực hiện:           CN. Trần Quốc Bảo

  

8/ Giải pháp sáng tạo kỹ thuật: Website tin tức Trạm Y tế An Phú

  

Thực hiện:           YS. Phan Đình Công

  

Tác giả bài viết: Quốc Bảo
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