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Ngày 24/10/2018, Đoàn kiểm tra công tác Y tế năm 2018 của Sở Y tế Quảng Nam đã đến thăm
và làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ, trưởng đoàn kiểm tra là BS Tô Mười - Phó
Giám Đốc Sở Y tế Quảng Nam.

  

      

Mục đích kiểm tra nhằm giúp bệnh viện đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp
dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện, từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tiến hành các
hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng Bệnh viện.

  

Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra Bệnh viện cuối năm 2018
vào ngày 15/10/2018 theo tinh thần chỉ đạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng
bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viện y tế năm 2018 của Sở Y tế Quảng Nam.
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Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nổ lực cũng như sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị trong
đợt kiểm tra lần này. Những thang điểm ở mức thấp đã được nâng lên những mức cao hơn so
với những kỳ kiểm tra trước. Kết quả kiểm tra Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đạt điểm trung
bình 326 điểm cho tất cả các hạng mục.
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