Trong ó, giao 03 nhim v trng tâm nm 2019 cho ngành y t à Nng gm:
Nhim v 1: Trin khai qun lý bnh Tng huyt áp ti 50% trm y t xã/phng và bnh ái tháo ng ti 25% trm y t
xã/phng theo nguyên lý y hc gia ình.
Nhim v 2: 50% các Trung tâm Y t, Bnh vin công lp trc thuc S Y t thành ph có kho thuc t tiêu chun
thc hành tt bo qun thuc (GSP).
Nhim v 3: Xây dng n v v tinh ca Bnh vin à Nng ti ít nht 03 Trung tâm Y t qun, huyn thuc S Y t.
trin khai nhim v trng tâm c giao, trong u nm 2019 S Y t ã xây dng và ban hành K hoch trin khai thc
hin ng thi ã t chc Hi ngh trin khai K hoch n tt c các n v trc thuc liên quan. Tính n cui nm 2019, kt qu
thc hin 03 nhim v trng tâm nêu trên nh sau:
1. Nhim v th nht: Trin khai qun lý bnh Tng huyt áp ti 50% Trm Y t xã/phng và bnh ái tháo ng
ti 25% Trm Y t xã/phng theo nguyên lý y hc gia ình
Tính ti ngày 30/9/2019 các ch tiêu nhim v này ã t theo mc tiêu c giao:
- 56/56 Trm Y t xã, phng thc hin sàng lc, qun lý bnh Tng huyt áp theo nguyên lý y hc gia ình, t t l
100% các Trm Y t; vt ch tiêu mà UBND thành ph giao (ch tiêu giao 50%) là 50%, hoàn thành trc
02 tháng so vi thi gian c giao 31/12/2019.
- 25/56 Trm Y t xã, phng thc hin sàng lc, qun lý bnh ái tháo ng theo nguyên lý y hc gia ình, t t l
44,64% các Trm Y t, vt ch tiêu mà UBND thành ph giao (ch tiêu giao 25%) là 19,64%, hoàn thành
trc 02 tháng so vi thi gian c giao 31/12/2019.
2. Nhim v th hai: 50% các Trung tâm Y t, Bnh vin công lp trc thuc S Y t thành ph có kho thuc
t tiêu chun thc hành tt bo qun thuc (GSP)
Tính n 20/12/2019, có 09/16 Trung tâm Y t, Bnh vin công lp trc thuc S Y t thành ph có kho thuc t
tiêu chun Thc hành tt bo qun thuc (GSP), bao gm: Bnh vin à Nng; Bnh vin Ph sn - Nhi; Bnh vin
Ung bu; Bnh vin Mt; Bnh vin Da liu; Trung tâm Y t Hi Châu, Trung tâm Y t Liên Chiu; trung tâm Y t
Cm L; Trung tâm Y t huyn Hòa Vang. Vt ch tiêu mà UBND thành ph giao (ch tiêu giao 50%) là
6,25%, hoàn thành trc 11 ngày so vi thi gian c giao 31/12/2019.
3. Nhim v th ba: Xây dng n v v tinh ca Bnh vin à Nng ti ít nht 03 Trung tâm Y t qun, huyn
thuc S Y t
- V công tác ào to và chuyn giao k thut Bnh vin à Nng ã t chc ào to và chuyn giao k thut cho các hc
viên ca Trung tâm Y t Hi Châu, Trung tâm Y t Cm L, Trung tâm Y t Hòa Vang các k thut ã c phê
duyt m bo úng tin và yêu cu ra gm: Phu thut tit niu, Phu thut tiêu hóa, K thut viên ph dng c, Phu
thut hàm mt, Hi sc cp cu, Gây mê trong phu thut ni soi, Phu thut ni soi ct túi mt, ct rut tha, phu thut
ni soi ct u phì i lành tính tuyn tin lit, Phu thut chn thng chnh hình, Gây mê hi c chn thng chnh hình,
Gây mê hi sc ni soi tiêu hóa, Thn nhân to c bn. Hoàn thành nhim v xây dng n v v tinh ca Bnh vin à
Nng ti 03 Trung tâm Y t gm Hi Châu, Cm L và Hòa Vang. Hin ti, UBND thành ph ã ng ý giao b
sung s lng n v v tinh cho các bnh vin tuyn thành ph.
(Ngun: Báo cáo tng kt công tác nm 2019 và trin khai phng hng,
nhim v nm 2020 ca ngành Y t thành ph à Nng)
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