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NGÀNH Y TẾ QUẢNG BÌNH THỰC HIỆN LỜI BÁC DẠY  

VỀ Y TẾ VÀ  HĂM SÓ  SỨC KHỎE NHÂN DÂN  

 

Nguyễn Đức  ƣờng 

Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình 

 

Ngày 27/02/1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc, Bác Hồ 

kính yêu đã gửi thư cho hội nghị, trong đó Người căn dặn “phải thương yêu 

người bệnh như anh em ruột thịt của mình; người bệnh phó thác tính mệnh của 

họ nơi các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh 

tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”. Lời dạy này 

trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc nước ta. 

Ngày 6/2/1985, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định lấy 

ngày 27/2 hằng năm là ngày truyền thống của ngành y tế - Ngày Thầy thuốc Việt 

Nam nhằm tôn vinh, nêu cao trách nhiệm và trí tuệ của người cán bộ y tế trong sự 

nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Ra đời từ những ngày đầu cách mạng, với đội ngũ cán bộ chủ yếu là y tá, 

hộ sinh và một số ít y sĩ, chưa có bác sĩ. Hình thức hoạt động của ngành y tế quân 

dân y là một, cùng phối hợp trong việc đào tạo để bổ sung cán bộ y tế cho các 

đơn vị tự vệ, bộ đội địa phương, dân quân du kích và chăm lo sức khoẻ nhân dân.  

Song song với việc phục vụ chiến đấu, ngành Y tế Quảng Bình đã chú 

trọng đến công tác đào tạo cán bộ, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở. Cuối năm 

1960, Trường y sĩ Quảng Bình được thành lập, là nơi đào tạo, bổ túc cán bộ có 

trình độ để xây dựng mạng lưới y tế. Phát động phong trào yêu nước, triển khai 

công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em; tổ chức phòng chống các bệnh xã hội; củng cố 

công tác khám chữa bệnh; xây dựng, phát triển mạng lưới ngành dược, thực hiện 

chủ trương đưa thuốc đến tận người dân. Tuy mới ra đời, nhưng ngành y tế đã 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_B%E1%BB%99_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng
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cùng với quân y nhanh chóng tổ chức mạng lưới cấp cứu, điều trị chiến thương và 

phục vụ chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

Ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ phát động chiến tranh đánh phá miền Bắc, 

được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 

IV; sự phối hợp của Tỉnh đội, Công an, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn 

tỉnh, ngành y tế Quảng Bình nhanh chóng chuyển trạng thái từ y tế thời bình sang 

phục vụ chiến đấu.  

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ngành Y tế Quảng Bình đã đề ra chủ 

trương: Củng cố y tế xã, nâng cao y tế huyện, phân tán y tế tỉnh, đồng thời phát 

động phong trào vệ sinh yêu nước chống Mỹ trong toàn dân; tích cực tiêu diệt sốt 

rét, đẩy mạnh tiêm vacxin phòng bệnh; tăng cường công tác tổ chức, công tác 

chính trị tư tưởng trong ngành; tích cực làm nhiệm vụ chi viện cho miền Nam và 

nước bạn Lào... 

Tháng 4/1969, theo quyết định của Bộ Y tế, Ty Y tế cùng Ban B Quảng 

Bình tổ chức triển khai 100 giường điều dưỡng điều trị tại Mai Thủy, Lệ Thủy 

(lúc bấy giờ gọi là Bệnh viện Điều dưỡng) để thu dung điều trị cho cán bộ và 

đồng bào từ chiến trường miền Nam ra Quảng Bình. 

Với quyết tâm “Tất cả cho Trị Thiên”, “Tất cả cho miền Nam”, cán bộ 

công nhân viên (CBCNV) ngành y tế đã góp phần quan trọng và tham gia các 

chiến dịch đường 9 Nam Lào, mặt trận B5, Hòn La, K8, K10, K15 góp phần cùng 

binh trạm 5 vận tải hàng hoá, vũ khí cho chiến dịch B5 giải phóng Quảng Trị. 

Thực hiện chủ trương của Ty Y tế, Trường y sĩ Quảng Bình đã đào tạo 

ngoại khoa hoá cho 494 cán bộ, bổ túc văn hoá cấp 3 cho 56 y sĩ, huấn luyện 

ngoại khoa hoá được 217 y, bác sĩ huyện, công - nông trường, xí nghiệp. Ngoài ra 

còn tổ chức cho 295 CBCNV các công - nông - lâm trường, xí nghiệp, trường học 

học tập phòng chống chiến tranh vi trùng hoá học, huấn luyện 517 cứu thương. 

Trường còn đào tạo y sĩ, y tá, nữ hộ sinh cho tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên.  
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Giai đoạn 1966- 1972 là thời kỳ ác liệt nhất, mỗi ngày ngành y tế thu nhận 

từ 200 - 300 thương bệnh binh vào điều trị. Hàng năm khám và điều trị cho hàng 

trăm ngàn lượt thương bệnh binh và nhân dân. Cũng trong thời gian này, Bệnh 

viện Quảng Trạch và nữ y tá Trương Thị Diên đã được Nhà nước tuyên dương 

danh hiệu  nh hùng. 

Không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến 

đấu, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ngành y tế còn gửi ra mặt trận 185 

cán bộ y tế gia nhập vào các đơn vị quân đội trực tiếp chiến đấu, nhiều đồng chí 

được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Đặc biệt, ngành Y tế Quảng Bình đã cử 85 

lượt cán bộ sang giúp bạn Lào về y tế và thuốc men, dụng cụ. Làm tốt công tác 

khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm, góp phần làm tốt công tác gọi thanh niên 

nhập ngũ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. 

Công tác hậu cần cung cấp thuốc, trang thiết bị, phương tiện được chú 

trọng và cung ứng đầy đủ. Ngoài ra sử dụng nhiều cây con làm thuốc, sản xuất 

được nhiều loại thuốc trị bỏng, trị vết thương hoả khí, chế tạo nhiều loại nẹp, 

cáng tải thương, cấp cứu...  

Trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ, ngành Y tế Quảng Bình đã 

xuất hiện nhiều những tấm gương lao động, chiến đấu tiêu biểu, sáng ngời chủ 

nghĩa anh hùng cách mạng. Cũng trong cuộc chiến đấu khốc liệt ấy toàn ngành có 

289 cán bộ hy sinh và hơn 100 người bị thương, hàng trăm cán bộ đến nay còn 

mang thương tích trên người. Những tổn thất to lớn của ngành y tế đã góp phần tô 

thắm truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Bình. 

Năm 1976, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ba tỉnh Quảng 

Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình Trị 

Thiên. Tại Quảng Bình, y tế huyện Quảng Ninh sát nhập với y tế huyện Lệ Thủy 

thành Phòng y tế huyện Lệ Ninh, Bệnh viện Lệ Thủy đổi tên thành Bệnh viện 

(BV) Lệ Ninh  , BV Quảng Ninh thành BV Lệ Ninh B; y tế huyện Tuyên Hóa 

sát nhập với Minh Hóa thành Phòng Y tế Tuyên Hóa, Bệnh viện Minh Hóa gọi là 
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BV Quy Đạt; y tế huyện Quảng Trạch tiếp nhận thêm một số xã vùng dưới của 

huyện Tuyên Hóa; y tế thị xã Đồng Hới tiếp nhận thêm y tế 6 xã vùng Bắc huyện 

Quảng Ninh, riêng y tế huyện Bố Trạch vẫn được giữ nguyên. 

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, trong 13 năm nhập tỉnh Bình Trị 

Thiên, nhiều đơn vị y tế huyện, xã trên địa bàn Quảng Bình (cũ) vẫn kiên trì bám 

sát “5 mục tiêu”, “5 dứt điểm” của ngành; phấn đấu bền bỉ, liên tục, nhất là công 

tác vệ sinh phòng bệnh - phòng dịch và các bệnh xã hội (lao, phong, hoa liễu, mắt 

hột, bướu cổ). Đã gắn liền mọi mặt công tác trong lĩnh vực y, dược; nhất là Xí 

nghiệp dược phẩm Đồng Hới tuy gặp muôn vàn khó khăn, thiếu điện, thiếu nước, 

thiếu nguyên phụ liệu... nhưng đã đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau đẩy mạnh các 

hoạt động để phục vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới xây dựng từ năm 1974 - 

1981 là món quà quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu Ba đối với nhân 

dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh nói riêng. Lúc bấy 

giờ đây là một Bệnh viện thuộc loại hiện đại nhất ở Đông Dương. Từ đó đến nay, 

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới luôn được coi là tuyến cao nhất 

và chuyên khoa đầu ngành của tỉnh, chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn - kỹ thuật. 

Năm 1989, tỉnh Quảng Bình được trở về địa giới cũ. Qua 28 năm, kể từ 

ngày chia tách tỉnh đến nay, ngành Y tế Quảng Bình đã phát huy truyền thống 

anh hùng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách và đã đạt được kết quả bước đầu về nhiều mặt. 

Với những thành tích xuất sắc trong phục vụ kháng chiến và xây dựng quê 

hương, ngành Y tế Quảng Bình đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao và 

khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý:  3 tập thể, 1 cá nhân được Nhà nước 

phong tặng danh hiệu  nh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 9 tập thể và 7 cá 

nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 2 

tập thể được Thủ tướng tặng cờ thi đua; 14 tập thể và 32 cá nhân được Thủ tướng 

Chính phủ tặng Bằng khen; 32 cán bộ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu 
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tú. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân hàng năm được UBND tỉnh, Bộ Y tế, Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều danh hiệu cao 

quý khác. 

2.  hững thành quả của ngành   tế Quảng  ình 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ các 

ban ngành đoàn thể, các địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, viên chức 

ngành Y tế Quảng Bình, trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, sự 

nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Bình đã đạt 

được nhiều thành tựu to lớn. 

2.1. Công tác phòng chống dịch bệnh 

Còn nhớ năm 1957 khi vào thăm Quảng Bình, Vĩnh Linh trong buổi nói 

chuyện trước 3 vạn  đồng bào chiến sĩ tại sân vận động thị xã Đồng Hới, Bác Hồ 

đã đề ra cho Quảng Bình 7 nhiệm vụ trước mắt phải làm trong đó có nhiệm vụ vệ 

sinh phòng bệnh thật tốt. Lời nhắc nhở ấy của Người chính là nguồn động lực để 

cán bộ thầy thuốc ngành Y tế Quảng Bình phấn đấu vươn lên, xây dựng ngành 

phát triển toàn diện.  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong điều kiện còn nhiều 

khó khăn về nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nhưng Quảng Bình đã đạt 

được nhiều thành công trong phòng chống các dịch bệnh. Mạng lưới y tế dự 

phòng từ tỉnh đến huyện đã được kiện toàn và triển khai đồng bộ các hoạt động; 

công tác phòng chống dịch bệnh đã được tiến hành chủ động, nên đã giảm đáng 

kể tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm, xử lý tốt các ổ dịch, không để dịch lớn xảy ra 

trên địa bàn; tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt. Các dịch bệnh 

như bệnh sốt xuất huyết, dịch l  trực trùng, tay – chân - miệng, thủy đậu, đau mắt 

đỏ được khống chế, dập tắt kịp thời; có các phương án và giải pháp cụ thể, chủ 

động để phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi như: Ebola, Zika, 

Cúm   (H7N9, H5N1)...  
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2.2. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế 

- Tiêm chủng mở rộng: Đã triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng thường 

xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi và tích cực triển khai các đợt chiến dịch. Tỷ lệ trẻ em dưới 

1 tuổi được tiêm đủ các loại vắc xin theo quy định hàng năm luôn đạt > 98,8%. 

Toàn ngành đã duy trì việc thực hiện tốt công tác an toàn tiêm chủng; đảm bảo chất 

lượng vắc xin, sinh phẩm cho tiêm chủng; không xảy ra trường hợp tai biến nghiêm 

trọng do tiêm chủng.  

- Các hoạt động phòng chống lao, phong, tâm thần, da liễu, sốt rét, bướu cổ 

tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.  

- Công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm như: Ung thư, tăng 

huyết áp, tiểu đường được quan tâm triển khai và bước đầu mang lại kết quả khả 

quan, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. 

- Chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh 

dưỡng trẻ em: Công tác khám và quản lý thai nghén được duy trì và đẩy mạnh. 

Tỷ lệ phụ nữ có thai được quản lý thai nghén tăng dần qua các năm; Tai biến sản 

khoa giảm dần và ở mức thấp. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 

được đẩy mạnh; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm dần qua các năm. 

Duy trì cân đo hàng tháng. Tổ chức điều tra suy dinh dưỡng hàng năm. 

2.3. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 

Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức DS-

KHHGĐ cấp huyện, cấp xã (sau khi chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện 

về trực thuộc UBND huyện; viên chức dân số cấp xã về trực thuộc Trung tâm 

DS-KHHGĐ huyện và được biệt phái làm việc tại UBND các xã). 

Tiếp tục triển khai các hoạt động mô hình thí điểm thuộc các Đề án “Đảm 

bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai”, tư vấn và 

kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; đề án can thiệp, 

giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết 
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thống; tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; đề án kiểm soát 

dân số vùng biển, đảo và ven biển... 

Triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp 

dịch vụ KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao. Đa dạng hóa các biện 

pháp tránh thai, đáp ứng đầy đủ nhu cầu biện pháp tránh thai phù hợp với từng 

vùng miền nên tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai của người dân tăng lên rõ rệt. 

Chính vì vậy trong nhiều năm qua tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại của 

tỉnh Quảng Bình luôn đạt mức cao. Mức giảm tỷ suất sinh hàng năm đều đạt kế 

hoạch; tỷ số giới tính khi sinh: 109 nam/100 nữ. 

2.4. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ( TVSTP) luôn đặc biệt 

được quan tâm với việc tăng cường phối hợp hoạt động liên ngành trong quản lý 

 VSTTP. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; thanh tra, kiểm tra 

 TVSTP được thực hiện thường xuyên hàng năm và đột xuất theo quy định của 

pháp luật. Trong nhiều năm liền không để xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm 

lớn. Tình hình ngộ độc thực phẩm được kiểm soát, số vụ ngộ độc thực phẩm, số 

người mắc giảm dần và không có tử vong do ngộ độc thực phẩm; các bệnh đường 

tiêu hoá truyền qua thực phẩm được kiểm soát.  

2.5. Công tác ph ng, chống HIV/AIDS 

Công tác truyền thông thay đổi hành vi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm giảm thiểu các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV. Chương trình can 

thiệp giảm tác hại mang lại hiệu quả thiết thực, giảm rõ rệt tỷ lệ nhiễm HIV trong 

các nhóm có nguy cơ cao. Chương trình bao cao su, bơm kim tiêm được triển 

khai tại các huyên/thị trọng điểm. 

Quản lý, chăm sóc, tư vấn và lập hồ sơ điều trị ARV cho 167 bệnh nhân 

trong đó 159 người lớn (đạt 144,5%KH) và 8 trẻ em (đạt 87,5%). Cơ sở điều trị 

Methadone tại Trung tâm PC HIV/AIDS và hai huyện: Lệ Thuỷ và Tuyên Hoá 

(vừa mới thành lập trong năm 2016) được phát huy hiệu quả. Phụ nữ mang thai 
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nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Số trẻ bị lây 

nhiễm HIV từ mẹ đã giảm mạnh trong những năm gần đây. 

2.6. Về công tác khám, chữa bệnh 

Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến; 

thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện. Công tác tiếp 

đón, theo d i chăm sóc người bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, hướng tới sự 

hài lòng của người bệnh, kịp thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Đến nay, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở đều đã được 

cấp giấy phép hoạt động; hầu hết các trạm y tế tuyến xã đều được cấp phép. Chỉ 

đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

trong KCB và thanh toán BHYT; triển khai tin học hoá trong giám định, thanh 

toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Thực 

hiện Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện. Các bệnh viện đạt ở mức 2,23 đến 2,76 

theo bậc thang chất lượng bệnh viện. 

Duy trì các hoạt động chuyên môn về giám định y khoa - pháp y, tổ chức 

tốt các phiên hội chẩn, khám giám định định kỳ hàng tuần, tháng. Hầu hết các chỉ 

tiêu về khám chữa bệnh tại các bệnh viện cơ bản đạt theo đúng tiến độ, kế hoạch 

năm được giao. 

2.7. Triển khai lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân 

Tỉnh đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn 

dân theo đề án của Chính phủ; trong đó tỉnh đã có nhiều các cơ chế chính sách 

mạnh mẽ để hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT. Tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT của toàn tỉnh tăng dần theo các năm. Đến nay tỷ lệ đạt được là 84,8%. 

2.8. Về lĩnh vực dược 

Công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm ngày càng được tăng cường. 

Hệ thống lưu thông phân phối và cung ứng thuốc từng bước được phát triển đảm 

bảo cung ứng đủ thuốc có chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh 
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và khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý chất lượng 

thuốc theo các tiêu chuẩn GPs đã được triển khai, đúng lộ trình do Bộ Y tế đề ra... 

Toàn tỉnh hiện có Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình đạt chuỗi thực 

hành tốt GPs (GMP-WHO, GLP, GSP, GDP, GPP). Ngoài ra còn có 8 doanh 

nghiệp bán buôn thuốc đạt GDP; 79/79 nhà thuốc đạt GPP (thực hành tốt nhà 

thuốc), chiếm 100%; 287/287 quầy thuốc đạt GPP chiếm 100%; 7/8 bệnh viện và 

4 trung tâm đã được cấp giấy chứng nhận GSP “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. 

Hệ thống kinh doanh, bảo quản đạt các nguyên tắc thực hành tốt góp phần đảm 

bảo chất lượng thuốc cung ứng, phục vụ nhân dân. 

2.9. Về tổ chức bộ máy và nhân lực ngành y tế 

Bộ máy tổ chức ngành y tế ngày càng hoàn thiện và lớn mạnh, đến nay đã 

đáp ứng được cơ bản nhu cầu chăm sóc khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân trên 

địa bàn.  

Toàn ngành hiện có 28 đơn vị trực thuộc; 159/159 xã, phường, thị trấn có 

trạm y tế; 100% số trạm y tế có bác sĩ làm việc; 100% thôn bản có nhân viên y tế 

thôn bản hoạt động. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trực thuộc Bộ Y tế với 650 giường bệnh và nhiều 

chuyên khoa. Đội ngũ cán bộ y tế không ngừng lớn mạnh. Tỷ lệ cán bộ có trình 

độ đại học và trên đại học là 31,71%. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 8,17 và dược sĩ/vạn 

dân đạt 0,87. 

2.10. Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở 

Trong những năm vừa qua, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn đã không 

ngừng được củng cố, kiện toàn và hoàn thiện; được tăng cường cả về nhân lực, cơ 

sở vật chất cũng như trang thiết bị và đã phát huy được hiệu quả trong chăm sóc 

sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. 

Các trạm y tế đã cố gắng chủ động và duy trì các hoạt động, triển khai thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục giám sát các loại dịch bệnh, không 

để dịch bệnh lớn xảy ra. Duy trì công tác khám chữa bệnh ban đầu về BHYT. Công 
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tác khám chữa bệnh y học cổ truyền có nhiều tiến bộ. Các trung tâm y tế dự phòng, 

phòng y tế, bệnh viện huyện và trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã có sự phối hợp 

hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. 

 Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn 2011-2020 gắn với 

chương trình xây dựng nông thôn mới, ngành y tế đang nỗ lực phối hợp với các 

ngành, địa phương đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm 

y tế. Lũy tích các xã đạt Bộ tiêu chí tính đến hết năm 2016 là 137 xã (86%), vượt 

kế hoạch đề ra. 

 2.11. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin 

Ngành đã đặc biệt quan tâm đến ứng dụng tiến bộ khoa học và thành tựu y 

tế trong khám, chẩn đoán và điều trị; tích cực thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ 

thuật ở tất cả các tuyến; các đơn vị đã triển khai được hầu hết các kỹ thuật chuyên 

môn theo phân tuyến; hàng trăm kỹ thuật mới của tuyến trung ương lần đầu tiên 

được áp dụng tại tỉnh đã được triển khai, đưa vào thực hiện tại nhiều đơn vị… 

nhờ đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế ngay tại địa phương. 

Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ trong toàn ngành, đáp ứng được 

cho công tác chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công cho người dân. Đặc 

biệt là các phần mềm ứng dụng quản lý khám chữa bệnh BHYT; quản lý bệnh 

viện; giám sát bệnh truyền nhiễm; quản lý tiêm chủng,... 

2.12. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. 

Hàng năm ngành đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp 

luật, nhiệm vụ, kế hoạch được giao tại các đơn vị trực thuộc.   

Qua kết quả công tác thanh, kiểm tra của Sở Y tế cũng như kết quả các cuộc 

thanh tra, kiểm toán của cơ quan thanh tra, kiểm toán cho thấy cơ bản các đơn vị 

đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế, chấp hành nghiêm các quy định 

của Nhà nước, chưa phát hiện thấy hành vi tham nhũng, lãng phí trong ngành y 

tế. Các tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân đều được xem xét giải quyết kịp 
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thời, đúng quy định; do vậy ngành Y tế Quảng Bình không có vụ việc khiếu nại, 

tố cáo tồn đọng phức tạp, kéo dài.  

2.13. Hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể 

Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh 

uỷ, các hội đoàn thể các cấp (phụ nữ, nông dân,...) để triển khai ký kết và triển 

khai các hoạt động tuyên truyền cũng như giám sát công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân. Công đoàn ngành y tế đã quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn 

cơ sở tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên 

chức, người lao động; tập trung vào các phòng trào thi đua “Lao động giỏi, với 

năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”, “Thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí”.  

Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động trau dồi y đức, đảm bảo quy chế 

chuyên môn trong khám chữa bệnh. Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp trong 

bệnh viện và trụ sở nơi làm việc; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm 

và tặng quà; chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; bị ảnh hưởng bởi 

các đợt lũ lụt trong năm… 

 2.14. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 

Thực hiện tích cực, có hiệu quả chủ trương phát triển hạ tầng - 1 trong 3 

khâu đột phá chiến lược của Đảng; xây dựng các cơ sở y tế đạt tiêu chí “sáng, 

xanh, sạch, đẹp” nhằm tạo cảnh quan, môi trường thân thiện để phục vụ tốt cho 

công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

Bằng nguồn đầu tư từ các chương trình dự án như dự án y tế nông thôn; dự 

án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ; dự án kiểm soát bệnh truyền nhiễm tiểu 

vùng sông Mekong, các chương trình mục tiêu Quốc gia, nguồn vốn trái phiếu 

Chính phủ,... nên cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị y tế của các đơn vị trong 

tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. 
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 Phát huy những thành quả của cả chặng đường vừa qua, hướng tới hoàn 

thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2015-2020, ngành Y tế Quảng 

Bình đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: 

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tập trung đào tạo nguồn nhân lực, coi đây 

là nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược lâu dài vừa mang tính cấp bách. 

Cần đào tạo đội ngũ cán bộ có tay nghề cao, các kíp kỹ thuật  đủ khả năng 

để triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị phù hợp với 

mô hình bệnh tật, nhu cầu của nhân dân ở các cơ sở khám chữa bệnh. Giáo dục y 

đức, dược đức, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, thực hiện tốt quy chế 

chuyên môn. Tiếp tục tranh thủ các nguồn lực từ chương trình, dự án để đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho cơ sở y tế các tuyến; đặc biệt là các 

trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện, trạm y tế xã, đơn vị chuyên khoa tuyến 

tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân 

dân. Đổi mới, từng bước đa dạng hóa các hình thức chăm sóc sức khỏe. Khuyến 

khích đầu tư các khu điều trị theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập và phát triển 

cơ sở y tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện chính sách quốc gia về thuốc. Thực hiện có 

hiệu quả chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền. Kết hợp y học cổ truyền 

với y học hiện đại để góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Quán 

triệt, triển khai thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước đối với y, dược học cổ 

truyền. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, thực hiện tốt vai trò tham 

mưu, đảm bảo kịp thời, sát đúng với tình hình. Xây dựng, bổ sung, đào tạo đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cùng với tiến hành cải cách hành chính. Thực hiện 

phân cấp quản lý r  ràng đồng thời với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát  hoạt động các tổ chức đơn vị trong toàn ngành. Củng cố tổ chức thanh tra bảo 

đảm hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy 
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Đảng, lãnh đạo cơ quan, tổ chức công đoàn. Xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế 

dân chủ trong mỗi cơ quan đơn vị, toàn ngành. 

Trong cuộc hành trình hơn 60 năm phấn đấu làm theo lời dạy của Bác, 

những người thầy thuốc tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực không ngừng vì sự nghiệp 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và đã có nhiều thành công đáng tự hào. 

Tuy nhiên, cũng vẫn còn có nơi, có lúc một vài hiện tượng cán bộ y tế chưa thực 

sự vì người bệnh, vẫn còn xẩy ra các sai sót gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức 

khỏe và niềm tin của người dân. Chúng tôi cũng đã nhận thức được điều này, 

nghiêm túc nhìn nhận nguyên nhân và đã có những giải pháp rất cụ thể để hạn 

chế tối đa những sai sót, tiêu cực trong ngành. 

Để không phụ lòng tin yêu của các cấp lãnh đạo và toàn thể nhân dân tỉnh 

nhà trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngành Y tế Quảng 

Bình sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tạo những bước đột phá mới; không ngừng 

phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc 

và thực hiện tốt lời dạy của Bác “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như 

người mẹ hiền”, tiếp tục giữ vững đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thử thách, 

sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ 

cán bộ khoa học giỏi, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, bám sát các tiến bộ y 

học trong và ngoài nước để triển khai ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật 

cao vào công tác chẩn đoán và điều trị; hoàn thành sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ 

sức khỏe nhân dân Quảng Bình, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

 

 

 

 


