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Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân
viên y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, ngày 06-9-2018, Trung tâm Y tế Thành phố Tam
Kỳ tổ chức hội thi tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn đơn vị.

  

      

  

Tham dự hội thi có 48 thí sinh là cán bộ, viên chức của trung tâm. Các thí sinh trải qua 2 phần
thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm về điều dưỡng cơ bản,
các quy trình về tiêm an toàn, kiểm soát vô khuẩn, các thông tư về sốc phản vệ. 
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  Phần thi thực hành gồm thực hành chuyên môn và thực hành về các vấn đề xác định đúngngười bệnh, kỹ thuật tiêm truyền, rửa tay thường qui và vô khuẩn. Trong thực hành chuyên môn,mỗi thí sinh thi thực tế tại khoa lâm sàng.   
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  Qua hội thi nhằm đánh giá khả năng của đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên gópphần nâng cao kiến thức, tăng cường việc thực hiện các quy trình chuyên môn chuẩn mực,thành thạo. Hội thi nhằm tôn vinh, khen thưởng những cá nhân và tập thể có tay nghề cao, tạophong trào thi đua sôi nổi trong toàn trung tâm, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ,chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội thi sẽ công bố kết quả vào ngày 27 tháng 9 năm 2018  Tác giả: HanLi  
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