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Ngày 07 tháng 11 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 4667/QĐ-BYT về việc ban
hành “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020”. Xác định đây là một chỉ tiêu quan
trọng nhằm phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu,
Trung tâm Y tế thành phố đã đưa vào chỉ tiêu, kế hoạch công tác y tế trong năm; đồng thời,
phối hợp với các ban ngành tại địa phương yêu cầu các Trạm Y tế xã, phường ngay từ đầu năm
đăng ký xây dựng đạt bộ tiêu chí; hằng năm thành lập Đoàn phúc tra để thực hiện giám sát,
đánh giá và báo cáo kết quả lên Sở Y tế.

      

  

Từ việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế, các Trạm y tế xã, phường ngày càng được quan
tâm củng cố, đầu tư; các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại trạm dần được nâng cao cả về số lượng
lẫn chất lượng. Một số trạm đã được bổ sung thêm máy điện tim, siêu âm…; đã và đang là địa
chỉ tin cậy để người dân địa phương đến tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đội ngũ nhân
viên y tế thường xuyên được tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi tác
phong phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, làm hài lòng người dân. Các chương trình mục
tiêu quốc gia về y tế được triển khai rất hiệu quả.
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  13 Trạm Y tế xã, phường nhận bằng công nhận “Đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã”    Vào ngày 3/5 vừa qua, 13 Trạm Y tế xã, phường đã vinh dự đón nhận bằng công nhận “Đạtchuẩn Quốc gia về Y tế xã” do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký. Đây là kết quả đáng phấnkhởi, đánh giá đúng khả năng và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã, phường nói riêngvà Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ nói chung.  Nguồn: Khoa YTDP
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