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Chiều ngày 17/01/2018,Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác Y tế năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tiến sĩ Nguyễn Văn Văn - Phó
Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam và các đơn vị tới dự.

  

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, trong năm 2017, với tinh thần đoàn kết
thống nhất cao và vượt khó, Đảng Ủy, Ban giám đốc, các đoàn thể, cán bộ viên chức, người lao
động trong đơn vị đã triển khai thực hiện công tác y tế năm 2017 và đã đạt được những kết quả
đáng kể, góp phần vào tiến trình không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thái độ
phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
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  BSCKII. Phạm Hồng Yên-Giám Đốc Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ phát biểu khai mạc hộinghị        Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 cho thấy đã có chuyển biến trongchất lượng khám chữa bệnh; các chỉ tiêu khám chữa bệnh đều tăng; phần lớn các chỉ tiêu cậnlâm sàng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.  Năm 2018, đơn vị ra mục tiêu sẽ tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng khámchữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, tăng cường năng lực y tế tuyến xã, hướng tới sự hài lòng củangười dân. Cùng với phòng Y tế thành phố xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND Thành phốphối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, củng cố và tăng cường công tác kiểm tra, quản lýchất lượng VSATTP. Tiếp tục chỉ đạo toàn đơn vị, 13 Trạm Y tế nâng cao y đức, lập lại trật tựkỷ cương và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh vàphục vụ bệnh nhân.  
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  Tiến sĩ Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam phát biết chỉ đạo.  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam ghinhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đạt đượctrong năm qua. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy kết quả đạt được, đồng chí lưuý trong thời gian tới Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuấtsắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Sở Y tế giao, nhất là tập trung làm tốt công táckhám chữa bệnh, thanh quyết toán BHYT, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin,làm tốt công tác dự phòng, phòng chống dịch bệnh.  Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ cần tiếp tục nâng cao chất lượng công táckhám chữa bệnh , tích cực ứng dụng  khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị; nâng cao yđức, thái độ phục vụ bệnh nhân cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ; giải quyết tốt các thắc mắc củangười dân trong việc khám chữa bệnh; nâng cao công tác quản lý nhà nước theo hướng ứngdụng công nghệ thông tin. Chú ý quan tâm chăm lo đời sống cán bộ nhân viên y tế...  Tác giả: HanLi&nbsp;
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