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Sáng ngày 22/10/2016, tại Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, Hội khoa học đã tiến
hành xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2016. BSCKII
Phạm Hồng Yên, chủ tịch hội đồng xét duyệt.

  

Nhìn chung các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm nay có phần
phong phú và chất lượng hơn. Các đề tài đã bám sát được tình hình thực tế và kết quả đánh giá
trực quan các vấn đề nghiên cứu. Đặc biệt là sáng kiến cải tiến kỹ thuật “Phần mềm quản lý và
báo cáo chi phí khám chữa bệnh BHYT theo quy định mới
” đã đem lại hiệu quả thiết thực tại các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế thành phố trong việc quản
lý KCB BHYT và kết xuất được số liệu mã hóa XML gửi lên cổng giám định của BHXH.

  

      

  

Danh sách các đề tài nghiên cứu và sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2016:

  

1/ Bước đầu khảo sát hiệu quả của phương pháp da kề da trong mổ lấy thai tại TTYT TP Tam
Kỳ năm 2016            
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Thực hiện: BSCKI Nguyễn Ngọc Kỳ

  

2/ Khảo sát sự  hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh TTYT TP Tam Kỳ năm 2016     

  

Thực hiện: BS Nguyễn Ngọc Hùng

  

3/ Khảo sát một số đặc điểm dich tể bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue điều trị tại khoa nội
TTYT TP Tam Kỳ trong 6 tháng

  

Thực hiện: BSCKI Trần Thị Luận

  

4/ Khảo sát mối tương quan của vi khuẩn H.Pylori với tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở bệnh
nhân viêm loét dạ dày  

  

Thực hiện: CN. Dương Thị Hiền

  

5/ Nghiên cứu sử dụng thuốc qua phân tích ABC/VEN tại TTYT TP Tam Kỳ

  

Thực hiện: DSCKI. Trần Thị Thu Kim

  

6/ Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp điều trị bảo
tồn

  

Thực hiện: BS. Đoàn Thị Thúy
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7/ Nghiên cứu tình hình thiếu máu của bệnh nhân điều trị nội trú tại TTYT TP Tam Kỳ 2016

  

Thực hiện: BSCKII. Khương Minh Đạo

  

8/ Phần mềm tiện ích quản lý khám chữa bệnh và báo cáo BHYT tại trạm y tế tuyến xã theo qui
định mới

  

Thực hiện: CN. Trần Quốc Bảo

  

Tác giả: HanLi
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http://hanli.pe.hu

