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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một 
trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước nhằm 
mang lại an sinh xã hội và phát triển đất nước. 

Đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế khám bệnh, chữa bệnh cho nhân 
dân trong tỉnh là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong 
công tác phát triển và hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, 
hiệu quả và phát triển, nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân 
được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe với chất lượng ngày càng 
cao, phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Định nói 
riêng và khu vực miền Trung-Tây nguyên nói chung. 

Khu vực miền Trung - Tây nguyên có gần 20 triệu dân; riêng tỉnh 
Bình Định có 1,7 triệu dân. Trong tương lai, với sự phát triển của khu 
kinh tế Nhơn Hội, Cảng Quy Nhơn và ngã ba đường 19 lên Tây 
nguyên, dân số của tỉnh Bình Định sẽ tăng gấp hai trong thời gian tới. 
Khu vực miền Trung - Tây nguyên là vùng còn gặp nhiều khó khăn 
trong phát triển kinh tế, thiên tai, bão lụt thường xuyên xảy ra ảnh 
hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Chính vì vậy nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân trong khu vực là rất lớn. 

Mặc dù xa hai trung tâm khoa học của đất nước, nhưng đòi hỏi 
chia sẻ với nỗi đau của người bệnh, đòi hỏi thực hiện nghiêm sự lãnh 
đạo của Bộ Y tế, đòi hỏi đưa Nghị quyết của Trung ương Đảng vào 
cuộc sống, luôn nóng bỏng trong từng trái tim của mỗi cán bộ viên 
chức trong ngành Y tế tỉnh Bình Định. Đó chính là lý do em chọn đề 
tài “Phát triển dịch vụ Y tế tỉnh Bình Định” cho luận văn cao học của 
mình. Với mong muốn đề tài sẽ là cơ sở tham khảo để hệ thống y tế  
định hướng theo chiến lược đảm bảo công bằng và hiệu quả trong 
chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển dịch vụ y tế. 
- Thực trạng phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định. 
- Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển dịch 

vụ y tế tỉnh Bình Định. 
3.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Nội dung: Đề tài nghiên cứu các nội dung phát triển dịch vụ y tế 

của  một địa phương từ quy mô, hình thức, loại hình, chất lượng. 
-  Không gian: Nội dung trên được nghiên cứu tại tỉnh Bình Định 
- Thời gian: Các giải pháp đề xuất trong luận văn có ý nghĩa trong 

những năm tới. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

- Để thực hiện đề tài trên, luân văn sử dụng các phương pháp sau: 
- Phương pháp phân tích thực chứng 
- Phương pháp phân tích tiếp cận chung 
- Phương pháp điều tra khảo sát 
- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa để 

nghiên cứu 
- Các phương pháp khác… 

5. Bố cục của luận văn 
Ngoài phần mục lục, phần mở đầu kết luận và danh mục tài liệu 

tham khảo, đề tài được chia làm 3 chương như sau: 
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ y tế. 
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định. 
Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 

VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ 
1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ Y TẾ 

1.1.1. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của Dịch vụ y tế 
a. Khái niệm dịch vụ và dịch vụ y tế 
Dịch vụ là kết quả mang lại nhờ các hoạt động tương tác giữa 

người cung cấp dịch vụ và khách hàng để đáp ứng một nhu cầu nào đó 
của người tiêu dùng. 

Dịch vụ y tế (DVYT) là kết quả mang lại nhờ các hoạt động tương 
tác giữa người cung cấp dịch vụ và khách hàng để đáp ứng nhu cầu về 
sức khoẻ. 

b. Phân loại dịch vụ y tế 
b1. Phân loại theo đối tượng phục vụ 
Dịch vụ y tế công cộng (public good), dịch vụ y tế cho các đối 

tượng cần chăm sóc ưu tiên (merit good) và dịch vụ y tế cá nhân 
(private good). 

b2. Phân loại theo tiêu thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
Dịch vụ Y tế là một hệ thống dịch vụ: Chuẩn bị trước khi cung 

cấp dịch vụ - ấn tượng ban đầu (khách hàng đến) - dịch vụ cảm xúc, 
cảm giác - từng bước của dịch vụ - trước khi cung cấp dịch vụ (khách 
hàng ra về) - hoàn tất dịch vụ - sau khi cung cấp dịch vụ để đáp ứng 
nhu cầu về sức khỏe. 

b3. Phân loại theo danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh 
- Hoạt động y tế dự phòng (Bao gồm cả lĩnh vực vệ sinh an toàn 

thực phẩm); 
- Hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; 
- Hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 
- Hoạt động sản xuất, kiểm nghiệm và phân phối thuốc. 
c. Đặc điểm của dịch vụ y tế 
Dịch vụ y tế là loại hàng hóa gắn liền với sức khỏe, tính mạng con 
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người nên không giống các nhu cầu khác, nhu cầu và nguồn cung 
không chắc chắn. 

Dịch vụ y tế khó tính được giá cho phù hợp giữa người giàu và 
người nghèo, làm tăng năng suất chất lượng của nguồn nhân lực cả 
trong hiện tại lẫn tương lai. Dịch vụ y tế thường quá ít và được phân 
bổ không đều. 

d. Đặc điểm của thị trường dịch vụ y tế 
Thị trường y tế không phải là thị trường tự do. Do tính chất đặc 

thù của dịch vụ y tế và thị trường dịch vụ y tế, Nhà nước đóng vai trò rất 
quan trọng trong việc quản lý và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. 

1.1.2. Phát triển dịch vụ y tế 
Phát triển dịch vụ y tế không chỉ là sự gia tăng thuần túy về mặt 

lượng của các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: viện phí, công suất sử dụng 
giường bệnh … mà nó còn là những biến đổi về mặt chất của ngành y 
tế, kèm theo đó là việc không ngừng nâng cao chất lượng các loại hình 
dịch vụ thể hiện ở hàng loạt tiêu chí như: Các nguồn lực của ngành Y tế; 
Quy mô dịch vụ y tế; chất lượng dịch vụ y tế; mạng lưới dịch vụ y tế; kỹ 
thuật y tế mới; kỹ thuật cao. 

1.1.3. Ý nghĩa của việc phát triển dịch vụ y tế với sự phát triển 
kinh tế xã hội 

Con người là tài nguyên quý báu nhất, quyết định cho sự phát 
triển của đất nước, sức khỏe là vốn quý giá  nhất của con người và của 
toàn xã hội. Vì vậy, đầu tư để mọi người được chăm sóc sức khỏe 
chính là đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân và gia đình. Cải thiện 
về sức khỏe là một bộ phận không thể tách rời của lực lượng sản xuất 
của một đất nước. 
1.2.  NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ 

1.2.1. Phát triển các nguồn lực trong ngành y tế 
a. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị 
Cơ sở vật chất kỹ thuật là: Cơ sở cung cấp các dịch vụ khám 
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bệnh, chữa bệnh được thành lập theo quyết định của các cơ quan có 
thẩm quyền. 

Trang thiết bị y tế (TTBYT): Trang thiết bị y tế bao gồm các loại 
máy, thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho công 
tác khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ, sức khoẻ nhân dân. 

Hệ thống thiết bị y tế đồng bộ phục vụ cho công tác chẩn đoán, 
điều trị, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học và đào tạo trong 
lĩnh vực y tế. 

Phương tiện vận chuyển chuyên dụng bao gồm: Phương tiện 
chuyển thương (Xe chuyển thương, xuồng máy ghe máy chuyển 
thương, xe ô tô cứu thương). 

Dụng cụ, vật tư y tế gồm: Các loại dụng cụ, vật tư, hoá chất xét 
nghiệm được sử dụng cho trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ. 

Các loại dụng cụ, vật tư cấy, ghép trong cơ thể gồm: Xương nhân 
tạo, nẹp vít cố định xương, van tim, máy tạo nhịp tim, ống nong mạch, 
ốc tai điện tử, thuỷ tinh thể. 

b. Nguồn nhân lực y tế 
b1. Đào tạo và đào tạo lại 
Nhân viên y tế ngoài việc áp dụng các kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ đã được đạo tào và thực hiện nhiệm vụ, còn phải được đào 
tạo các kỹ năng. 

b2. Tuyển dụng nhân lực y tế 
Nhân lực y tế là số lượng và trình độ bao gồm nhân lực trong hệ 

thống y tế nhà nước và y tế tư nhân. Nhân lực y tế còn có những đặc 
trưng riêng là nơi có hoạt động lao động tích cực, đòi hỏi nhân lực có 
trình độ, kinh nghiệm nghề nghiệp đặc biệt và đạo đức y học. 

b3. Bố trí sắp xếp nhân lực y tế 
Bố trí sắp xếp nhân lực y tế là sử dụng các loại nguồn lực y tế một 

cách công bằng, hợp lý, có hiệu quả và tiết kiệm. 
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1.2.2. Tăng quy mô dịch vụ y tế 
a. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ KCB và đầy mạnh công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 
Khám chữa bệnh ban ngày, chăm sóc tại nhà, tăng khám ngoại trú 

để giảm tỷ lệ nhập viện, điều trị nội trú hợp lý, tư vấn sức khỏe, sàng 
lọc bệnh và đặt lịch hẹn khám, tái khám qua điện thoại, internet.. 

b.  Tăng giường bệnh 
Giường kế hoạch: Là giường được ghi vào chỉ tiêu kế hoạch của 

nhà nước phân cho bệnh viện. 
Đối với y tế tư nhân: Giường bệnh là số giường được ghi trong 

giấy phép  hành nghề y tế tư nhân. 
Giường thực kê: Là tổng số giường thực tế tại bệnh viện. Chỉ số 

này cho thấy khả năng cung cấp dịch vụ thực tế và mức độ tự điều 
chỉnh của bệnh viện, của hệ thống cho phù hợp với tình hình, nhu cầu 
bệnh tật. 

c. Kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền 
Kết hợp Y  học cồ truyền (YHCT) với Y học hiện đại (YHHĐ) đang 

là yêu cầu phát triển của thời đại. Thực hiện tốt công việc này sẽ góp phần 
đưa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân lên tầm cao mới. 

Kết hợp YHCT với YHHĐ giúp nhận thức về con người và chăm 
sóc sức khỏe cho con người càng toàn diện và càng phù hợp với quy 
luật khách quan hơn. 

1.2.3. Bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
a. Quản lý chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh 
Chất lượng dịch vụ y tế bao hàm hai cấu phần riêng biệt là chất 

lượng vận hành (functional quality), tức là cách thức người bệnh được 
nhận dịch vụ (chất lượng thức ăn, tiếp cận dịch vụ) và chất lượng 
chuyên môn (technical quality), tức là chất lượng của việc cung ứng 
dịch vụ khám chữa bệnh (năng lực và kết quả điều trị). 



7 

 

b. Phát huy vai trò của cộng động và của người bệnh trong cải 
thiện chất lượng dich vụ y tế. 

Theo hướng dẫn của WHO việc xây dựng khung chiến lược đảm 
bảo an toàn và chất lượng dịch vụ y tế, lấy người bệnh là trung tâm với 
sự tham gia của cộng đồng (Hình 1.1) vừa là mục tiêu, vừa là một 
trong bốn phương pháp tiếp cận để bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế. 

 
Hình 1.1: Lấy người bệnh là trung tâm trong cải thiện chất lượng 

dich vụ y tế 
c. Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
Phương thức chi trả không đơn thuần là cách hoàn trả chi phí cho 

người cung ứng dịch vụ, mà còn được coi là một trong 5 nút điều 
khiển của hệ thống y tế, bởi nó tác động trực tiếp đến hành vi cung 
ứng và sử dụng dịch vụ cũng như chi phí dịch vụ, có ảnh hưởng đến 
công bằng, hiệu quả và chất lượng của hệ thống y tế. 

Phương thức chi trả hiện nay bao gồm: Cơ chế cấp tài chính cho cơ sở 
KCB, chi trả cho dịch vụ, trả thù lao, phụ cấp cho nhân viên y tế… 

1.2.4. Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế 
a. Mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế công lập 
Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế là nội dung cực kỳ quan 
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trọng trong chính sách cung ứng dịch vụ y tế cho bệnh nhân của các cơ 
sở y tế. Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế góp phần khắc phục 
tình trạng quả tải Bệnh viện. Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế 
bảo đảm phục vụ thuận tiện nhanh chóng, góp phần nâng cao chất 
lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

b. Mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế tư nhân 
Các chỉ tiêu phản ảnh về mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế tư nhân 

(YTTN) thể hiện ở cơ cấu loại hình dịch vụ cung ứng và cơ cấu phân 
bố theo khu vực địa lý. 

1.2.5. Phát triển dịch vụ y tế mới và DVYT kỹ thuật cao 
a. Phát triển dịch vụ y tế mới 
Dịch vụ y tế mới là việc phát triển các dịch vụ y tế mới ra đời hay 

phát triển dịch vụ y tế mà trước đây trên  địa bàn chưa có. 
b. Dịch vụ y tế kỹ thuật cao 
Một số dịch vụ y tế chuyên nghiệp, mang tính chuyên môn cao và 

gồm nhiều giai đoạn, cũng được chuẩn hóa tốt. Những dịch vụ loại này 
bao gồm các dịch vụ đáp ứng nhu cầu đồng nhất của công chúng. 
1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 
Y TẾ 

1.3.1. Các yếu tố kinh tế - xã hội và dân số 
Nền kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì được 

tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên. 
Các yếu tố về dân số cũng có tác động lớn đến tình trạng sức khỏe 

và công tác CSSK nhân dân. 
1.3.2. Các yếu tố môi trường 
Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm không khí và 

nguồn nước. Xã hội càng phát triển, đi cùng với đó là tốc độ đô thị hóa 
nhanh. Vệ sinh an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu. 
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1.3.3. Các yếu tố về lối sống 
Sử dụng thuốc lá, lạm dụng rượu bia, sử dụng ma túy, hành vi tinh 

dục không an toàn những tập tục chữa bệnh lạc hậu. 
 

CHƯƠNG 2 
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH 
BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 
Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ; Địa hình của tỉnh 

Bình Định tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông. 
2.1.2. Đặc điểm kinh tế 
Bình Định cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, sản xuất công 

nghiệp giảm sút, phần lớn các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong 
sản xuất kinh doanh. 

2.1.3. Đặc điểm xã hội 
Bình Định có nhiều dân tộc chung sống, đa dạng về phong tục tập 

quán, phân bổ dân số không đồng đều giữa các vùng miền. 
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TỈNH 
BÌNH ĐỊNH 

2.2.1. Phát triển các nguồn lực trong ngành y tế 
a. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị 
Cơ sở Y tế trong tỉnh Bình Định bao gồm: Bệnh viện trực thuộc 

Bộ Y tế; Bệnh viện tuyến tỉnh; Bệnh viện tuyến huyện; Bệnh viện 
ngành và Cơ sở y tế tư nhân. 

Trên địa bàn tỉnh có tất cả các tuyến Bệnh viện trong đó các bệnh 
viện thuộc Bộ Y tế và bệnh viện ngành chiếm khoảng 10% trên tổng 
số. Bệnh viện trong tỉnh và bệnh viện tuyến huyện có số lượng bệnh 
viện là nhiều nhất chiếm gần 50% số lượng Bệnh viện trong toàn tỉnh 
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và Bệnh viện tư chiếm tỷ lệ thấp nhất khoảng 4,5%. 
b. Nguồn nhân lực y tế 
b1. Đào tạo và đào tạo lại: 
Thời gian qua ngành y tế tỉnh đã cử nhiều cán bộ đi đào tạo như 

Tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sỹ…. 
Bảng 2.1. Số lượng cán bộ y tế được cử đi đào tạo 

ĐVT: Người 
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số 

Tiến sĩ  1 4 4 9 18 
Thạc sĩ 4 7 5 4 6 21 
Bác sĩ CK II 5 18 1 10 16 50 
Bác sỹ CKI 36 34 12 20 24 126 
Bác sĩ 4 11 28 12 22 77 
Dược sĩ Đại học 1 1 2 4 8 16 
Cử nhân y tế 7 51 28 35 40 161 
Tổng cộng 57 123 76 89 125 470 

Qua bảng tổng hợp số liệu ở bảng 2.8 ta thấy: Số CBYT được cử 
đi đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ còn thấp 

b2. Tuyển dụng nhân lực y tế 
Sự thiếu hụt về đội ngũ y, bác sỹ hiện nay do không hài lòng về 

lương bổng sẽ khiến cho việc tuyển dụng mới trở nên khó khăn, cộng 
thêm khó khăn trong việc giữ lại những y, bác sỹ hiện có vốn dĩ thường 
xuyên nản lòng vì không có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 

b3. Bố trí, sắp sếp nhân lực y tế 
Bố trí, sắp sếp nhân lực là một hợp phần quan trọng trong công 

tác tiết cận công nghệ chuyển giao dịch vụ y tế. 
2.2.2. Tăng quy mô dịch vụ y tế 
a. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ KCB và đẩy mạnh công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 
Số lượt KCB nội trú và ngoại trú hàng năm của tất cả các bệnh 

viện trong tỉnh. Công tác CSSK ban đầu được từng bước đổi mới, các 
dịch vụ y tế cho tuyến xã được mở rộng. 
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b. Quy mô giường bệnh 
Công suất giường bệnh kế hoạch chung của các Bệnh viện trên cả 

tỉnh từ năm 2008 đến 2012 là 18.700 giường, ngày điều trị bình quân 
bệnh nhân nội trú là 13,33 ngày; chiếm tỷ lệ 76,37% công suất giường 
bệnh thực tế sử dụng. 

c. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền 
Đường lối kế thừa bảo tồn và phát triển YHCT kết hợp với 

YHHĐ đã góp phần thực hiện chính sách xã hội và công bằng xã hội 
trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 
Bảng 2.2. Kết quả triển khai kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền 

ĐVT: Kỹ thuật 
Kỹ thuật 2008 2009 2010 2011 2012 

Số kỹ thuật kết hợp y học hiển 
đại với y học cổ truyền lâm sàng 18 22 25 26 28 

Số kỹ thuật kết hợp y học hiển 
đại với y học cổ truyền cận lâm 
sàng 

36 49 52 56 62 

Cộng 54 71 77 82 90 
(Nguồn báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu 

đồng bộ kỹ thuật y tế hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong điều 
trị bệnh nhân”) 

Nhìn chung kỹ thuật y tế kết hợp y học hiện đại với y học cổ 
truyền cận lâm sàng chiếm tỷ lệ cao hơn kỹ thuật kết hợp y học hiển 
đại với y học cổ truyền lâm sàng. 

2.2.3. Thực trạng bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
a. Quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại cơ sở khám 

chữa bệnh 
Mục tiêu của phương pháp này là áp dụng phương pháp đánh giá 

điểm hóa vào quá trình đánh giá chất lượng khám chữa bệnh. 
- Mô tả bệnh sử, Tiền bệnh sử,  Khám bệnh: Lâm sàng, cận lâm 

sàng…, Chẩn đoán, Điều trị, Chăm sóc; giáo dục, tư vấn sức khỏe. 
Theo dõi và đánh giá: 
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Bảng 2.3. Kết quả chỉ số điểm đánh giá chất lượng chẩn đoán và 
điều trị nội trú tại các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 

ĐVT: Bệnh án 
Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 

Nội dung Loại điểm 
tốt (9-10) 

Loại diểm 
khá (7-8,9) 

Loại điểm 
TB (5-6,9) 

Loại điểm 
kém (<5) 

Năm 2008 384 672 339 105 
Năm 2009 860 1.048 64 28 
Năm 2010 1.177 968 55 0 
Năm 2011 1.382 1.072 45 0 
Năm 2012 1.842 1.116 42 0 
Cộng 5.645 4.876 545 133 

(Nguồn báo cáo kiểm tra hệ thống bệnh viện ngành y tế) 
- Điểm đạt trung bình tăng lên hàng năm 
- Tỷ lệ bệnh có điểm đạt loại tốt (9 đến 10 điểm) tăng dần từ 25,6% 

(2008) lên 53,5% (2010) và 61,4%(2012). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,0004); Tỷ lệ bệnh có điểm đạt loại kém và trung bình giảm nhanh, từ 
7% (kém) và 22,6% (trung bình) trong năm 2008 xuống còn 2,5%(trung 
bình) trong năm 2010 và không còn bệnh đạt loại kém. 

Bảng 2.4. Kết quả điều trị 4 năm (2008-2012) 
2008 2009 2010 2011 2012 KQ 

điều trị SL % SL % SL % SL % SL % 
Khỏi 
và đỡ 8.835 94,7 10.690 95,2 13.250 95,9 18.335 97,4 21.920 97,2 

Không 
thay 
đổi 

252 2,7 326 2,9 332 2,4 283 1,5 384 1,7 

Nặng 
hơn 158 1,7 157 1,4 179 1,3 150 0,8 180 0,8 

Tử 
vong 84 0,9 56 0,5 56 0,4 57 0,3 67 0,3 

Tổng 
số BN 
nội trú 
ra viện 

9.329 100 11.229 1.00 13.817 100 18.825 100 22.551 100 
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- Kết quả về giám sát chi phí điều trị: 
Việc thường xuyên định kỳ điều tra đánh giá chất lượng là biện 

pháp giám sát nhân viên y tế thực hiện đúng phác đồ điều trị và quy 
trình kỹ thuật. Đồng thời cũng là biện pháp giám sát chi phí điều trị 
một cách hiệu qủa nhất. 

- Chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân của cơ 
sở YTTN qua đánh giá của người sử dụng 

Dịch vụ YTTN gần nhà thuận tiện, không mất thời gian chờ đợi, 
thái độ thầy thuốc tốt là yếu tố chính để thu hút bệnh nhân. 

b.  Phát huy vai trò của cộng đồng và của người bệnh trong cải 
thiện chất lượng dich vụ khám chữa bệnhh 

Sự hài lòng của người bệnh cho thấy các thông tin giúp ích cho 
các bệnh viện cải thiện công tác quản lý hành chính. 

c. Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
Cơ sở y tế cung ứng dịch vụ chỉ đảm nhiệm vai trò cung ứng dịch 

vụ, không còn đồng thời thực hiện chức năng chi trả cho dịch vụ. 
Trong tiến trình cơ quan BHYT dẩn dần trở thành người chi trả/người 
mua dịch vụ chủ yếu. 

2.2.4. Thực trạng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế 
a.  Mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế công lập 
- Về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và các 

chương trình mục tiêu y tế quốc gia. 
Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được tăng cường hoàn thiện. Tỷ lệ 

xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2012 trong tỉnh đạt 
khoảng 80%. 

- Về lĩnh vực khám chữa bệnh 
Số lượt KCB nội trú và ngoại trú tăng hàng năm; các tuyến y tế 

nâng cao chất lượng KCB ở cho đến điều chỉnh khung giá một số dịch 
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vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước. 
Bảng 2.5. Hoạt động khám chữa bệnh của dịch vụ y tế công lập 
Hoạt động 

chuyên môn 
2008 2009 2010 2011 2012 

1. Tổng số 
giường bệnh 
thực kê 

4.220 4.935 4.805 5.008 5.516 

2. Công suất 
sử dụng 
giường bệnh 

412,08 410,92 420,12 438,18 394,50 

3. Tổng số 
lượt khám 
bệnh 

1.888.652 1.692.995 1.838.258 1.501.872 1.491.526 

4. Tổng số 
lượt người 
bệnh nội trú 

186.022 224.169 218.316 217.754 233.726 

5. Tổng số 
phẫu thuật 
loại 3 trở lên 

13.482 27.521 33.950 37.257 48.449 

- Phẫu thuật 
loại đặc biệt 

744 1.071 2.610 3.133 2.460 

- Phẫu thuật 
loại 1, 2,3 

11.715 23.210 27.244 29.348 38.100 

- Phẫu thuật 
nội soi 

969 3.146 3.724 4.006 7.007 

- Phẫu thuật 
vi phẫu 

54 94 372 770 882 

(Nguồn báo cáo công tác khám chữa bệnh tại Hội nghị KCB khu 
vực Miền Trung - Tây Nguyên) 

Số liệu trên cho thấy số người bệnh tới khám bệnh, điều trị của 
các cơ sở y tế công lập tăng. Do tính chất là các cơ sở y tế công do nhà 
nước đầu tư và trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn cơ chế chính 
sách về chế độ tham gia khám chữa bệnh BHYT. 

b. Mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế tư nhân 
Mạng lưới YTTN tiếp tục phát triển, năm 2012 có thêm 36 cơ sở 

YTTN  mới được cấp phép hoạt động. 
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Bảng 2.6 Hoạt động khám chữa bệnh của dịch vụ y tế tư nhân 
Hoạt động chuyên 

môn 2008 2009 2010 2011 2012 

1.Tổng số giường 
bệnh thực kê 

55 62 87 102 120 

2.Công suất sử dụng 
giường bệnh 

67,21 111,33 75,81 88,22 68,53 

3.Tổng số lượt khám 
bệnh 

128.200 130.225 140.375 160.215 170.963 

4.Tổng số lượt 
người bệnh nội trú 

3.236 3.490 6.168 5.932 6.152 

5.Tổng số phẫu 
thuật loại 3 trở lên 

77 141 180 312 368 

- Phẫu thuật loại đặc 
biệt 

4 7 10 12 12 

- Phẫu thuật loại 1, 
2,3 

55 110 139 253 300 

- Phẫu thuật nội soi 17 22 28 42 49 
- Phẫu thuật vi phẫu 1 2 3 5 7 

(Nguồn báo cáo công tác khám chữa bệnh tại Hội nghị KCB khu 
vực miền Trung - Tây nguyên) 

Nhìn chung các chỉ số hoạt động chuyên môn của bệnh cơ sở y tế 
tư nhân tăng trưởng mạnh, số lượt khám bệnh tăng 33,35%, điều trị 
nội trú tăng 90%. Đặc biệt phẫu thuật từ loại 3 trở lên tăng mạnh, trong 
đó đặc biệt tăng 50%; vi phẫu tăng  77%; Nội soi tăng 88%. 

2.2.5. Thực trạng phát triển dịch vụ y tế mới và DVYT kỹ 
thuật cao 

a. Dịch vụ y tế mới 
Các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định căn cứ trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật, vào điều kiện thực tế của 
từng hạng bệnh viện và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế năng lực cán 
bộ và thực hiện quy trình kỹ thuật tiến hành xây dựng và phát triển 
những dịch vụ y tế mới cho bệnh Bệnh viện mình. 
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Bảng 2.7. Kết quả dịch vụ y tế mới ngoại khoa của các tuyến bệnh viện 
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 

Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 22 26 18 24 7 
Bệnh viện tuyến tỉnh 20 42 48 36 26 
Bệnh viện tuyến huyện 40 55 65 42 38 
Bệnh viện ngành 14 29 25 22 6 
Cơ sở y tế tư nhân 2 2 3 2 3 
Cộng 98 154 159 126 80 

(Nguồn báo cáo hội nghị nâng cao chất lượng bệnh viện) 
Trong các năm 2008-2012 các Bệnh viện đã thực hiện được 605 dịch 

vụ y tế mới; Trong đó Bệnh viện tuyến huyện là chiếm tỷ lệ cao nhất là 
39,66% , tương ứng tỷ lệ 16 kỹ thuật tăng 1 kỹ thuật; Bệnh viện tuyến 
tỉnh có tỷ lệ là 28,43% tương ứng 22-1; Bệnh viện trực thuộc BYT có tỷ 
lệ tăng dịch vụ y tế mới là 16,05% tương ứng 30-1; Bệnh viện ngành là 
15,86% tương ứng 31 kỹ thuật tăng 1 kỹ thuật mới. 

b. Dịch vụ y tế kỹ thuật cao 
Có nhân lực, có trang thiết bị, các Bệnh viện đã chú trọng phát 

triển và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao vào điều trị cho người bệnh. 
Bảng 2.8. Kết quả thực hiện kỹ thuật cao của các tuyến bệnh viện 

giai đoạn năm 2008-2012 
ĐVT: Kỹ thuật 

Kỹ thuật cao 
Bệnh 
viện 
TW 

Bệnh 
viện 
tỉnh 

Bệnh 
viện 
tư 

Phẫu thuật thay khớp háng 3 8 1 
Phẫu thuật thay khớp gối 6 12 1 
Phẫu thuật cột sống bằng định vị 2 3  
Phẫu thuật teo trực tràng nội soi qua 
đường hậu môn 3 3  

Hút mỡ bụng laser 6  2 
PCR định lượng gen kháng thuốc MPP 1   
Cộng 21 26 4 

(Nguồn báo cáo hội nghị nâng cao chất lượng bệnh viện) 



17 

 

Các Bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện dịch vụ y tế kỹ thuật cao 
chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 50,9%, Bệnh viện tuyến TW chiếm tỷ lệ 
41,17%  Bệnh viện tư nhân sử dụng dịch vụ y tế kỹ thuật cao ít nhất 
chiếm 7,93%. 
2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI 

2.3.1. Nguyên nhân khách quan 
Điều kiện kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Mô hình 

bệnh tật thay đổi. An toàn vệ sinh thực phẩm chưa được kiểm soát có hiệu 
quả. Thủ tục hành chính khám chữa bệnh còn nhiều bất cập. 

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 
Nghị định 43/CP của Chính phủ giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính. Tác động mặt trái của cơ chế thị trường tác động 
đến tinh thần thái độ phục vụ ở một số bộ phân nhân viên ngành y tế. 
Năng lực chuyên môn và quản lý y tế ở một số đơn vị chưa cao. 

 
CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo quy mô dân số 
Dự báo trong 10 năm tới dân số Bình Định tiếp tục gia tăng: 

Bảng 3.1. Dự báo dân số & lao động tỉnh Bình Định đến 2020 

STT Chỉ tiêu 2015 2020 
1 Dân số trung bình (1000 người) 1.529,0 1.579,0 
2 Dân số thành thị (1000 người) 463,6 518,6 
3 Tỷ lệ % 30,3 32,8 
4 Số người trong độ tuổi lao động 891,6 956,6 
5 Tỷ lệ % 58,31 60,58 

(Nguồn: Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong y tế) 
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3.1.2 Tình hình bệnh tật 
Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt và ô nhiễm môi trường. 
Tình hình bệnh truyền nhiễm nguy, Ô nhiễm môi trường, tệ nạn 

xã hội. 
3.1.3. Dự báo nhu cầu phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định 

trong thời gian tới 
a. Cơ sở pháp lý 
Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị 

định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh; 

b. Dự báo nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 
Kinh tế xã hội phát triển, tâm lý của người bệnh, tỷ lệ tham gia 

bảo hiểm y tế tăng, tình trạng An toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm. 
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 

3.2.1. Giải pháp nguồn lực trong ngành y tế 
a. Cơ sở hạ tầng y tế 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định: 
Quy hoạch phát triển hệ thống khám chữa bệnh và phục hồi chức 

năng hài hoà giữa công lập và ngoài công lập; 
Ưu tiên quỹ đất và miễn giảm tiền thuê đất, tiền thuế cho các dự 

án y tế, bệnh viện tư nhân, bệnh viện theo tiêu chuẩn Quốc tế. 
Sở Y tế tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng, mua 

sắm trang thiết bị. 
b. Trang thiết bị y tế 
b1. Cải thiện hệ thống quản lý trang triết bị y tế 
Đánh giá trang thiết bị y tế, vật tư y tế; đầu tư trang thiết bi y tế 

thích hợp cho các tuyến. 
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Cập nhật danh mục trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế. 
b2. Xây dựng mã cho lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế 
Triển khai xây dựng đề án đánh giá công nghệ y tế. 
Nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế 
c.Tài chính y tế 
Chính phủ tăng đầu tư cho ngành y tế, quy định tỷ lệ % ngân sách 

chung theo GDP cho y tế. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hình 3.1. Tổng hợp nguồn tài chính y tế 

d. Nguồn nhân lực y tế 
d1. Quản lý phát triển nhân lực 
Xây dựng các đề án để triển khai thực hiện quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực y tế. 
Xây dựng tiêu chuẩn và quy trình đánh giá nhân lực dựa trên cơ 

sở năng lực, kết quả. 
d2. Nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới chương trình đào tạo 
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Xây dựng quy trình đào tạo chuẩn; chương trình đào tạo cho các 
khoa lâm sàng phục vụ cho từng đối tượng học viên. 

d3. Tuyển dụng nhân lực y tế 
Sở Y tế xác định các vấn đề ưu tiên trong tuyển dụng y tế. 
Thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. 
Chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhân lực của các lĩnh vực khó khăn. 
d4.  Bố trí sắp xếp nhân lực y tế 
Sở Y tế sắp xếp lại đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn và 

kỹ thuật cao vào các vị trí phù hợp. 
Bố trí đúng người đúng việc đúng chuyên môn năng lực. 
Xây dựng chính sách để đảm bảo đãi ngộ xứng đáng cho cán bộ y tế. 
e. Sử dụng nguồn tài chính, chế độ đãi ngộ y tế 
Sở Y tế  hỗ trợ học phí cho các thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh và 

ngoài tỉnh đi học các trường Đại học Y, Dược. 
Tăng cường hợp tác trao đổi với các tỉnh bạn, tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài nước về thông tin, tài liệu, ấn phẩm và chia sẻ kinh 
nghiệm về y tế. 

3.2.2. Tăng quy mô dịch vụ y tế 
a. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ KCB và đẩy mạnh công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu 
a1. Tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ y tế cơ bản 
Tiếp tục ưu tiên đầu tư để củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ 

sở, y tế miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Sắp xếp lại hệ 
thống khám chữa bệnh theo địa bàn dân và theo hiệu quả sử dụng. 
Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia y tế. Kết hợp quân y và 
dân y, thí điểm, đánh giá và nhân rộng các mô hình tăng khả năng tiếp 
cận dịch vụ y tế, các nhóm hỗ trợ cộng đồng. 
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a2.Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân 
Ngành Y tế tỉnh thực hiện Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn 

dân.  Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế cho người có BHYT, 
đặc biệt tại các tuyến cơ sở. 

b. Quy mô giường bệnh 
Sở Y tế tăng thêm giường bệnh cho các bệnh viện tuyến tỉnh, 

thành phố. Nâng công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện 
tuyến huyện và các bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh thấp. 

c. Kết hợp giữa y học hiện đại với y học cổ truyền 
c1. Giải pháp về cơ chế chính sách 
Nhà nước bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu và có chế độ 

khuyến khích các thầy thuốc cống hiến những bài thuốc hay, cây thuốc 
quý và kinh nghiệm phòng và chữa bệnh YHCT kế hợp với YHHĐ; có 
chính sách ưu đãi, khuyến khích việc nghiên cứu kế thừa. Mở rộng 
hợp tác quốc tế. 

c2. Giải pháp về tổ chức, quản lý 
Thành lập phòng quản lý YHCT tại Sở Y tế. 
Bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi công tác YHCT tại các Bệnh viện. 
Trang bị hệ thống thiết bị hiện đại cho công tác nghiên cứu kế 

thừa, ứng dụng và chẩn đoán nâng cao chất lượng điều trị YHCT với 
YHHĐ. 

c3. Giải pháp nguồn nhân lực 
Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các thầy 

thuốc YHCT. 
Ưu tiên xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn tài liệu giảng 

dạy chuyên ngành YHCT kết hợp với YHHĐ. 
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Phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngành và các bộ môn chuyên 
ngành YHCT kết hợp với YHHĐ. 

Ưu tiên kinh phí thực hiện nghiên cứu các đề tài ứng dụng kết hợp 
giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. 

3.2.3. Bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh 
- Tuân thủ các quy định về hướng dẫn về an toàn và chăm sóc 

người bệnh. 
- Theo dõi, đo lường chất lượng: Các cở sở y tế trong tỉnh Bình 

Định phải có hình thức cơ chế cho người bệnh, người sử dụng dịch vụ 
y tế tham gia quá trình thực hiện và đánh giá các dịch vụ y tế. 

- Bảo đảm và nâng cao chất lượng và an toàn cho từng dịch vụ y tế. 
- Bảo đảm và nâng cao chất lượng và an toàn dịch vụ KCB cho 

toàn bộ hệ thống cung ứng dịch vụ KCB. 
- Phát huy vai trò của cộng đồng và của người bệnh trong cải thiện 

chất lượng dich vụ y tế. 
- Phương thức chi trả và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 
3.2.4. Giải pháp mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế 
a. Tổ chức mạng lưới cung ứng dịch vụ KCB 
- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến. 
- Tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới. 
- Khuyến khích YTTN phát triển trên địa bàn các huyện, xã 

phường và thôn xóm. 
b.  Cải tiến quy trình khám chữa bệnh 
Thực hiện các giải pháp cải tiến quy trình. 
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Hình 3.2. Sơ đồ quy trình khám chữa bệnh 

3.2.5. Giải pháp phát triển dịch vụ y tế mới và dịch  vụ y tế kỹ 
thuật cao 

a. Phát triển dịch vụ y tế mới 
Tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y 

tế Trung ương, ngành trên địa bàn với y tế của tỉnh và y tế tư nhân. 
Đẩy mạnh công tác tin học, nối mạng với các trung tâm y khoa 

đầu ngành để trao đổi, hỗ trợ thông tin để phát triển dịch vụ y tế mới . 
b. Dịch vụ y tế kỹ thuật cao 
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên 

cứu phát triển các dịch vụ y tế kỹ thuật cao. 
UBND tỉnh hỗ trợ đào tạo các kíp y tế kỹ thuật cao, hỗ trợ các công 

trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ. 
Khuyến khích các tổ chức, tập thể, cá nhân đầu tư, liên kết với các 

đơn vị y tế thực hiện các kỹ thuật cao và chuyên sâu, nâng cao chất 
lượng phục vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. 
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KẾT LUẬN 
 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và kế 
hoạch 5 năm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 2011-
2015, đã tổng quan định hướng chiến lược ngành y tế tỉnh Bình Định 
trong thời gian tới; Định hướng, phát triển và nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh theo hướng: Công bằng - Hiệu quả - Phát triển. Quản lý vĩ 
mô nhằm đảm bảo chất lượng và tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực 
đó là một yếu tố quyết định đối với việc phát triển dịch vụ y tế. 

Nghiên cứu trong đề tài cho thấy Phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình 
Định là điều kiện đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, đáp ứng 
được yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thời đại, vừa đảm bảo sự đổi 
mới bên trong, vừa đảm bảo hội nhập Quốc tế thắng lợi của người dân 
khu vực miền Trung- Tây nguyên, cập nhật tình trạng sức khỏe và các 
yếu tố ảnh hưởng; kết hợp phát triển dịch vụ khám bệnh phổ cập với 
phát triển kỹ thuật cao, y tế chuyên sâu để bảo đảm mọi người dân 
được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, giảm chi phí đi lại đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng và đa dạng về bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe. 

Phát triển dịch vụ y tế luôn chịu ảnh hưởng của các hợp phần là: 
cơ sở vật chất trang thiết bị y tế - Nhân lực y tế - Chất lượng y tế - 
Mạng lưới y tế - Phát triển dịch vụ y tế mới, kỹ thuật cao… Nhưng do 
thời gian và kiến thức có hạn nên đề tài này còn rất nhiều thiếu sót cần 
phải bổ sung, rất mong nhận được sự tham giá ý kiến của Thầy, Cô để 
đề tài này được hoàn thiện. 
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