
Nghiệm thu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2015

Viết bởi Biên tập viên
Thứ sáu, 13 Tháng 11 2015 22:47 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 18 Tháng 11 2016 08:35

Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị năm 2015. Chiều ngày 13 tháng 11
năm 2015, Hội đồng khoa học Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tiến hành xét duyệt các đề
tài nghiên cứu, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2015.

  

      

Tham dự hội nghị có BSCKII. Phạm Hồng Yên - Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch hội đồng, các
đồng chí trong hội đồng khoa học; trưởng, phó các khoa phòng, các bác sĩ trong đơn vị cùng
các tác giả tham gia các đề tài nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật.
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Buổi hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học diễn ra đúng trình tự, thủ tục. Chủ tịch
hội đồng đánh giá cao các đề tài nghiên cứu và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Một số đề tài
nghiên cứu cần điều chỉnh lại một số thông tin cho phù hợp và tiếp tục phát triển, các giải pháp
sáng kiến cần được triển khai áp dụng vào thực tế. 

  

Các đề tài có giá trị thực tiễn trong việc nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân,
tiết kiệm thời gian trong quá trình quản lý khám chữa bệnh, thanh toán chi phí BHYT, góp phần
đem đến sự hài lòng cho người bệnh đến khám tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ.

  

Hội đồng khoa học thống nhất nghiệm thu các đề tài, giải pháp cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm
2015:

  

1- Đề tài: “Đánh giá mức độ nặng của viêm cổ tử cung ở bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa
Chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam”.

  

Chủ nhiệm: BSCKII. Phạm Hồng Yên – Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

  

2- Đề tài: “Khảo sát kiến thức truyền thông giáo dục sức khỏe của cán bộ y tế thôn, khối phố ở
thành phố Tam Kỳ năm 2015”.

  

Chủ nhiệm đề tài: CN. Phan Thị Hồng Hưng – Phòng Truyền thông GDSK

  

3- Đề tài: "Phân tích tình hình cung ứng vị thuốc YHCT  tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ"

  

Chủ nhiệm: DS. Trần Thị Thu Kim – Khoa Dược

  

4- Đề tài: “Nghiên cứu tình hình tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người khuyết tật ở
thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam”
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Chủ nhiệm: BSCKI. Khương Minh Đạo – Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

  

5- Đề tài: “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể ở các
trường tiểu học, mầm non – mẫu giáo, và các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn thành
phố Tam Kỳ năm 2015”

  

Chủ nhiệm: KS. Trần Văn Tuệ - Khoa Y tế dự phòng

  

6- Sáng kiến: “Một số giải pháp sáng tạo, cải tiến trong việcĐăng ký khám bệnh - Thu viện phí
BHYT tại Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ”

  

Tác giả: CN. Trần Quốc Bảo  – Phòng Kế hoạch nghiệp vụ
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