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MỞ ðẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài  

Trong những năm qua, kinh tế xã hội của Việt Nam ñã phát 

triển nhanh và ổn ñịnh, nhờ ñó thu nhập và mức sống của nhân dân 

ñã ñược nâng lên, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân cũng 

ngày càng tăng cao. Hệ thống y tế ở Việt Nam ñã có những bước 

phát triển nhanh chóng, chất lượng phục vụ  ñược nâng cao, ñáp ứng 

ngày càng tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuy 

nhiên, do nhu cầu khám chữa bệnh tăng nhanh, nên hệ thống khám 

chữa bệnh hiện tại vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ngày càng cao 

của người dân.   

Thành phố Kon Tum ñang phát triển theo hướng dịch vụ trong 

ñó y tế rất ñược chú trọng ñặc biệt là y tế công lập. Vì thế trong 

những năm qua, y tế công lập trên ñịa bàn thành phố cũng ñã có 

những bước phát triển nhất ñịnh. Các cơ sở khám chữa bệnh ñã ñóng 

góp tích cực vào công tác khám chữa bệnh ban ñầu, tư vấn sức khỏe, 

chăm sóc y tế cho người dân... Mặt khác, ñội ngũ cán bộ y tế khu vực 

này cũng góp phần tham gia phát hiện dịch bệnh sớm ở cơ sở, phòng 

chống dịch và thực hiện các chương trình y tế quốc gia. 

Y tế ngoài công lập trong thời gian qua ñã ñạt ñược những 

thành quả ñáng khích lệ, ñó là: (i) Hoàn thành nhiệm vụ khám chữa 

bệnh và cải thiện sức khỏa cho người dân của thành phố và tỉnh; (ii) 

Giải quyết ñược nhu cầu và tạo cơ hội cho người dân có nhiều lựa 

chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa 

các ñơn vị cung cấp dịch vụ; (3i) Mở rộng dịch vụ y tế công lập sẽ 

giải quyết việc làm cho một ñội ngũ cán bộ y tế ra trường, góp phần 

giải quyết việc làm cho người dân, ñồng thời huy ñộng nguồn nhân 

lực ñông ñảo, ñặc biệt những cán bộ y tế ñã nghỉ hưu tham gia vào 
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công tác chăm sóc sức khỏe; (4i)  Mở rộng, phát triển dịch vụ y tế 

công lập sẽ phát huy các nguồn lực hiện có; (5i) Mở rộng  dịch vụ 

khám chữa bệnh công lập sẽ tạo ra nhiều khả năng lựa chọn cho 

người dân trong sử dụng các dịch vụ y tế và thông qua ñó sẽ tạo ra sự 

cạnh tranh lành mạnh trong cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng;  

Vì vậy, việc ñẩy mạnh phát triển dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập trong những năm ñến là cần thiết. Từ những cơ sở thực tiễn 

trên, tôi chọn nghiên cứu ñề tài “Phát triển dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập trên ñịa bàn thành phố Kon Tum” nhằm ñề xuất những giải 

pháp ñể từng bước tạo ñiều kiện cho y tế công lập phát triển, góp 

phần phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân 

dân ngày một tốt hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực 

tiễn về Phát triển dịch vụ khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn 

thành phố Kon Tum. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Khái quát ñược lý luận về phát triển dịch vụ khám chữa 

bệnh; 

- ðánh giá ñược tình hình phát triển dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập trên ñịa bàn thành phố Kon Tum. 

- Kiến nghị ñược các giải pháp ñể phát triển dịch vụ khám 

chữa bệnh công lập trên ñịa bàn thành phố Kon Tum thời gian tới 

3. Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu  

Câu hỏi nghiên cứu: 

Sự phát triển của dịch vụ khám chữa bệnh công lập trên ñịa 

bàn thành phố Kon Tum như thế nảo? 
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Nhân tố nào tác ñộng tới sự phát triển dịch vụ khám chữa 

bệnh công lập trên ñịa bàn thành phố Kon Tum những năm tới? 

Giả thuyết nghiên cứu 

Dịch vụ khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn thành phố Kon 

Tum ñã tăng dần về quy mô, mở rộng mạng lưới, chất lượng dịch vụ 

ñược cải thiện nhưng vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của người dân. 

Sự phát triển của dịch vụ này chịu ảnh hưởng của các yếu tố 

như quy mô dân số, cơ sở vật chất, ñội ngũ cán bộ y tế công lập và 

chính sách của nhà nước.    

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- ðối tượng nghiên cứu: Sự phát triển dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập  

- Phạm vi nghiên cứu  

- (1) Nội dung: Tập trung nghiên cứu Sự phát triển dịch vụ 

khám chữa bệnh ngoài công lập. Các vấn ñề ở ñây bao gồm: sự gia 

tăng quy mô dịch vụ khám chữa bệnh công cập; Tình hình mạng lưới 

cung cấp dịch vụ, chất lượng của dịch vụ; và các yếu tố ảnh hưởng 

tới phát triển dịch vụ dịch vụ khám chữa bệnh công cập. 

Dịch vụ khám chữa bệnh là những dịch vụ ñược cung cấp từ 

khâu kiểm tra chuẩn ñoán bệnh, chữa trị bệnh cho nhân dân. Dịch vụ 

không bao hàm những hoạt ñộng y tế nhằm thỏa mãn nhu cầu phòng 

trừ dịch bệnh và y tế dự phòng. 

- (2) Thời gian:  

Thời gian nghiên cứu từ 2011-2016 

Thời gian có hiệu lực của các giải pháp ñề xuất là 2017-2022 

- (3) Khu vực và không gian nghiên cứu: 

Dịch vụ khám chữa bệnh của khu vực công lập 

ðìa bàn thành phố Kon Tum 
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5. Phương pháp nghiên cứu  

5.1 Cách tiếp cận nghiên cứu  

Cách tiếp cận nghiên cứu: do ñối tượng nghiên cứu là dịch vụ 

khám chữa bệnh với những ñặc thù nhất ñịnh nên cần có cách tiếp 

cận phù hợp. Cách tiếp cận ở ñây là trên nền lý thuyết về phát triển 

dich vụ các vấn ñề thực tiễn của dịch vụ này ñược soi xét và làm rõ 

theo các câu hỏi nghiên cứu ñược ñề ra.  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Chọn ñiểm nghiên cứu: Thành phố Kon Tum là trung tâm 

hành chính kinh tế y tế giáo dục của tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích 

hơn 43 ngành ha và dân số khoảng 160 ngàn người. Nơi ñây tập 

trung các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh công lập lớn nhất 

của tỉnh. Hiện trên ñịa bàn thành phố có 4 bệnh viện ( chiếm 1/3 của 

cả tỉnh) 2 phòng khám khu vực và 22 trạm y tế xã phường. Ngoài ra 

số lượng các dịch vụ y tế chất lượng cao phần lớn tập trung tại ñây. 

ðây là lý do ñể chọn ñịa ñiểm này. 

Phương pháp thu thập thông tin và số liệu 

Do ñối tượng nghiên cứu mà luận văn sẽ chỉ sử dụng số liệu 

và thông tin thứ cấp. Các số liệu và thông tin này ñược thu thập từ: 

+ Số liệu của Cục Thống kê tỉnh Kon Tum và Chi cục thống 

kê thành phố Kon Tum bao gồm tình hình tự nhiên, dân số lao ñộng, 

kinh tế của thành phố, các cơ sở y tế, số bác sỹ và cán bộ y tế, số 

giường bệnh …. 

+ Số liệu về y tế công lập bao gồm số cơ sở y tế, số các dịch 

vụ khám chữa bệnh và phân loại chúng. 

Phương pháp phân tích số liệu: Chủ yếu sử dụng phương pháp 

phân tích thống kê. Các phương pháp bao gồm: 

+ Phương pháp diễn dịch trong suy luận:  
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+ Phương pháp phương pháp ñồ thị và bảng thống kê ñể tổng 

hợp:  

+ Công cụ xử lý số liệu 

 Việc xử lý và tính toán các số liệu, các chỉ tiêu nghiên cứu 

ñược tiến hành trên máy tính theo các phần mềm Excel, SPSS. 

6. Nội dung luận văn 

Chương 1 : Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập 

Chương 2: Tình hình phát triển dịch vụ khám chữa bệnh công 

lập trên ñịa bàn Thành phố Kon Tum  

Chương 3: ðịnh hướng và giải pháp phát triển dịch vụ khám 

chữa bệnh công lập trên ñịa bàn Thành phố Kon Tum  
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Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM 

CHỮA BỆNH 

1.1. Những vấn ñề chung về dịch vụ khám chữa bệnh   

1.1.1. Quan niệm về dịch vụ khám chữa bệnh 

Dịch vụ khám chữa bệnh  là kết quả của quá trình thực hiện 

hoạt ñộng tương tác giữa người cung cấp dịch vụ - cơ sở khám chữa 

bệnh và khách hàng – bệnh nhân ñể ñáp ứng nhu cầu về sức khoẻ 

như: Khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh, giáo dục sức khoẻ, tư vấn 

sức khoẻ. Các dịch vụ này do các cơ sở y tế công cộng (trạm xá các 

cơ quan, trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện/quận, các cơ sở y tế tuyến 

tỉnh và trung ương) và các cơ sở y tế ngoài công lập (phòng khám, 

bệnh viện tư, hiệu thuốc…) cung cấp. Có quan niệm cho rằng dịch 

vụ khám chữa bệnh là hàng hoá y tế song không ñược sử dụng vì dễ 

bị lợi dụng ñể biện minh cho hoạt ñộng y tế kiếm lời, trái ñạo ñức 

của thầy thuốc. Tuy nhiên, trên thực tế các dịch vụ khám chữa bệnh 

vẫn ít nhiều mang tính chất của hàng hoá: có nhu cầu, có người cung 

cấp và người sử dụng dịch vụ phải trả tiền (có thể người trả tiền là cá 

nhân, có thể là tập thể, Nhà nước). 

1.1.2. Vai trò của sự phát triển dịch vụ dịch vụ khám chữa 

bệnh công lập  

Xét về từng phương diện, cơ sở y tế công lập ñóng một vai trò 

quan trọng ñối với sự phát triển của nền y tế Việt Nam và bảo ñảm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên các 

mặt sau: 

(i) ðóng góp tích cực vào thỏa mãn nhu cầu khám chữa bệnh 

ban ñầu, tư vấn sức khỏe, chăm sóc y tế... . 

(ii) ðáp ứng ñược việc khám chữa bệnh cho một số lớn người 
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bệnh nhất là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xã . 

(iii) Góp phần giải quyết nhanh những trường hợp mắc bệnh 

thông thường như cảm, cúm, nhức ñầu, ñau bụng… .  

(iv) ðáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân ở cộng 

ñồng, tạo ra những ñiều kiện thuận lợi cho họ trong chăm sóc sức 

khỏe, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng ñồng.  

(v) Tạo ra áp lực cạnh tranh ñể buộc các cơ sở khám chữa 

bệnh ngoài công lập . 

1.1.3. ðặc ñiểm của dịch vụ khám chữa bệnh  

Các dịch vụ khám chữa bệnh có các ñặc ñiểm sau: 

- Dịch vụ khám chữa bệnh là loại hàng hoá mà người sử dụng 

(người bệnh) thường không tự mình lựa chọn ñược mà chủ yếu do 

bên cung ứng (cơ sở y tế) quyết ñịnh.  

- Dịch vụ khám chữa bệnh là loại hàng hoá gắn liền với sức 

khoẻ, tính mạng con người nên không giống các nhu cầu khác.  

- Dịch vụ khám chữa bệnh nhiều khi không bình ñẳng trong 

mối quan hệ, ñặc biệt trong tình trạng cấp cứu: Không thể chờ ñợi 

ñược và chấp nhận dịch vụ bằng mọi giá. 

- Bên cung cấp dịch vụ có thể là một tổ chức hay cũng có thể 

là một cá nhân. 

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA 

BỆNH CÔNG LẬP 

1.2.1. Khái niệm về phát triển dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập 

Phát triển dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập 

sẽ là quá trình thay ñổi theo chiều hướng tiến bộ hơn cả về lượng và 

chất dịch vụ khám chữa bệnh. Quá trình này thể hiện qua số lượng 

các dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập tăng lên, 
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diện bao phủ ngày càng rộng khắp và chất lượng ngày càng cao.   

1.2.2. Các nội dung  

a. Gia tăng số lượng các dịch vụ khám chữa bệnh 

Phát triển về số lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở 

y tế công lập là sự vận ñộng thay ñổi hoàn thiện theo hướng mở rộng 

và gia tăng số lượng các dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm cả dịch 

vụ khám và chữa bệnh. ðể vận ñộng thay ñổi hoàn thiện, bản thân 

các dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh cũng sẽ gia tăng bằng thêm vào 

các danh mục cũng như kéo dài danh mục khám và chữa các bệnh 

bới các cơ sở y tế công.Phát triển về số lượng các dịch vụ khám chữa 

bệnh này theo nhiều phương thức khác nhau trong ñó tiếp nhận 

chuyển giao là xu hướng chính. Nhưng ñể tiếp nhận này phải ñi kèm 

với ñào tạo nhân lực và tăng cường cơ sở vật chất ñể tiếp nhận.  Phát 

triển về số lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế  công 

lập ñi liền với việc mở rộng mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ. Sự 

mở rộng này không chỉ phản ánh sự gia tăng về lượng mà còn phản 

ảnh sự thay ñổi về chất khi mạng lưới mở rộng hợp lý sẽ giúp ñưa 

dịch vụ này  ñến với khách hàng ñặc biệt là người nghèo – khách 

hàng khá ñặc biệt.    

b. Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh  

Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh công 

lập là quá trình tăng số lượng các cơ sở khám chữa bệnh ở các ñại 

bàn khác nhau và  ñược tài trợ bởi nhà nước và các tổ chức, cá nhân 

thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Các cơ sở y tế này có 

nhiều hình thức khác nhau như phòng khám gia ñình, bệnh viện, 

trạm y tế nhân dân,  

Gia tăng số lượng khám chữa bệnh không phải chỉ ñơn giản là 

quá trình tăng số lượng cơ sở mà quy mô và số lượng các dịch vụ của 
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mỗi cơ sở này chủ yếu nhỏ bé. Quá trình này còn diễn ra quá trình 

kết hợp, liên kết và tích lũy mở rộng không ngừng của mỗi cơ sở y 

tế. Những cơ sở y tế không có khả năng phát triển sẽ ngừng hoạt 

ñộng hay sát nhập vào những cơ sở khác ñang hoạt ñộng tốt. Quá 

trình này cũng là quá trình tham gia của nhiều chủ thề khác nhau như 

doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân vào tài trợ phát triển các cơ sở y tế 

công lập này.     

c. Cải thiện chất lượng của dịch vụ khám chữa bệnh  

Cải thiện cao chất lượng dịch vụ là quá trình nỗ lực gia tăng sự 

hài lòng và thỏa mãn của khách hàng – người bệnh và gia ñình họ 

khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh, cũng như nâng cao sự 

trung thành của họ với các dịch vụ khám chữa bệnh. Chất lượng dịch 

vụ khám chữa bệnh ñược cấu thành từ nhiều yếu tố: hành vi thân 

thiện, thái ñộ và tác phong làm việc phục vụ chuyên nghiệp, trình ñộ 

chuyên môn cao của y bác sỹ và nhân viên cơ sở khám chữa bệnh và 

các phương tiện hỗ trợ tiên tiến, hay mức ñộ nhận thức của khách 

hàng. Rõ ràng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh phụ thuộc vào 

chất lượng ñội ngũ y bác sỹ và nhân viên của cơ sở y tế. ðể nâng cao 

chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh thường dựa vào các yếu tố hay 

ñặc tính liên quan tới hoạt ñộng của cơ sở khám chữa bệnh và dịch 

vụ khám chữa bệnh.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP 

1.3.1. Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 

Môi trường kinh tế vĩ mô của ñịa phương có ảnh hưởng tới sự 

phát triển phát triển dịch vụ khám chữa bệnh công lập. Các yếu tố 

này bao gồm ñiều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của ñịa phương và các chính sách.  
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1.3.2. Các nhân tố thuộc hệ thống y tế  

Nguồn nhân lực y tế công lập   

Tình hình cơ sở vật chất của cơ sở y tế công lập 

Mối quan hệ quản lý trong hệ thống y tế công lập 

 

CHƯƠNG 2 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHẢM CHỮA BỆNH 

CÔNG LẬP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM 

2.1. ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH 

PHỐ KON TUM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP 

2.1.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Kon 

Tum  

a. ðiều kiện tự nhiên của thành phố Kon Tum 

Thành phố Kon Tum là thành phố thuộc tỉnh Kon Tum, phía 

Bắc giáp huyện ðăkHà, phía Nam giáp huyện Chưpah, tỉnh Gia lai; 

phía Tây giáp huyện Sa Thầy; phía ðông giáp huyện Kon Rẫy. 

b. Tình hinh kinh tế xã hội 

Tình hình kinh tế 

Kinh tế tăng trưởng nhanh hơn so với toàn tỉnh. Quy mô GDP 

năm 2010 là hơn 5000 tỷ ñồng (giá cố ñịnh 2010), ñến năm 2015 quy 

mô GDP là hơn 9800 tỷ ñồng (giá 2010), Tức tăng gấp gần 2 lần 

trong những năm qua. Tỷ lệ tăng trưởng GDP của thành phố khá cao, 

năm cao nhất là 2010 ñát khoảng 16%, thấp nhất là năm 2015 

khoảng 13.4% và trung bình ñạt mức 14.5%. Tăng trưởng kinh tế 

nhanh nhờ sự tăng trưởng nhanh của các ngành trong nền kinh tế. Số 

liệu bảng trên cho thấy tỷ trọng của khu vực I giảm dần từ 12.4% 

năm 2010 xuống 10.11% năm 2015, giảm 2.33%. Tỷ trọng của khu 
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vực II tăng từ 46.23% năm 2010 lên 49.88% năm 2015, tăng 2.65%. 

Khu vực II dịch vụ có tỷ trọng từ 40.33% năm 2010 xuống 40.01 

giảm 0.32%. Xu thế này cho thấy cơ cấu kinh tế ñã có thay ñổi tích 

cực nhưng vẫn còn chậm hơn so với kỳ vọng. Khu vực dịch vụ vẫn 

chưa phát huy ñược vai trò của khu vực kinh tế có nhiều tiềm năng 

phát triển.  

Sự phát triển kinh tế của thành phố ñã có những ảnh hưởng 

nhất ñịnh tới sự phát triển của hệ thống y tế nói chung và dịch vụ 

khám chữa bệnh công lập nói riêng. Có thể kể ra những tác ñộng sau: 

Thứ nhất, sự phát triển kinh tế nhanh những năm qua ñã góp phần 

nâng cao thu nhập cho người dân. ðây là cơ sở ñể họ quan tâm hơn 

tới chăm lo sức khỏa và làm tăng nhu cầu khám chữa bệnh nhất là 

nhu cầu khám kiểm tra sức khỏe ñịnh kỳ.Thứ hai; Sự phát triển kinh 

tế những năm qua ñã cho phép ñịa phương tích lũy vốn ñầu tư. ðây 

là ñiều kiện ñể thành phố tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất cho phát 

triển dịch vụ y tế công lập nói chung và dịch vụ khám chữa bệnh nói 

riêng.   

Tình hình xã hội của thành phố 

Kinh tế tăng trưởng nhanh là ñiều kiện tăng thu nhập cho 

người dân. Năm 2010, thu nhập bình quân ñầu người ñạt 34.5 triệu 

ñồng/ người/năm theo giá 2010. Năm 2015 thu nhập bình quân là 

gần 62.65 triệu theo giá 2010. Tăng hơn 1.82 lần. Dân số của thành 

phố Kon Tum tăng liên tục, năm 2010 là hơn 146 ngàn người thì 

năm 2015 là hơn 156 ngàn người, tăng hơn 10 ngành trong 6 năm. 

Tốc ñộ tăng dân số bình quân là gần 1.8% năm. Tăng trưởng dân 

os61 chủ yếu là tăng cơ học do số người chuyển từ các huyện và nơi 

khác ñến tập trung vào ñịnh cư ở thành phố Kon Tum. Trong tổng 

dân số của thành phố tỷ lệ ñồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 

từ 27-29%. Với ñặc thù xã hội như phân tích trên cho sẽ có những 



12 

 

ảnh hưởng lớn tới sự phát triển dịch vụ khám chữa bệnh ở thành phố 

Kon Tum. Dân số tập trung về Kon Tum cộng với tỷ lệ ñồng bào dân 

tộc thiểu số khá cao cộng với tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo thấp cộng 

với học vấn không cao ñã làm tăng nhu cầu khám chữa bệnh.  

2.1.2. Các yếu tố thuộc thuộc hệ thống y tế  

a. Nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất quyết ñịnh sự phát 

triển dịch vụ y tế nói chung và công lập nói riêng. Số liệu nguồn 

nhân lực ngành y trong các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập trên bảng 4. Về số lượng NNL ñã tăng ñều qua các năm, 

năm 2011 có tổng số 1173 người trong ngành y, năm 2015 là 1624 

người, tăng ñược 451 người. Trong thời gian này số bác sỹ tăng ñược 

213 người, y tá tăng 200 người, hộ sinh tăng 60 người. Riêng y sỹ 

giảm 22 người. Những biến ñộng này cho thấy số lượng nhân lực y 

tế tăng lên nhưng cũng kèm theo chất lượng khi số lượng bác sỹ tăng 

ñáng kể.  

Số lượng của bác sỹ tăng nhanh ñã làm thay ñổi tỷ trọng của 

ñội ngũ này trong tổng số cán bộ ngành y. Năm 2011 tỷ lệ bác sỹ là 

17.6% thì năm 2015 là 25.9% tăng 8.3%. Tỷ lệ của y sỹ giảm trong 

tổng số hiện chỉ còn chiếm hơn 205 tức giảm gần 10%. Số lượng y tá 

tăng và chiếm hơn 40% tăng nhẹ gần 2%. Và số lượng hộ sinh tăng 

nhưng tỷ trọng gần như không ñổi.  

Tỷ trọng này thay ñổi cũng kéo theo cơ cấu giữa một bác sỹ-y 

sỹ-y tá – hộ sinh thay ñổi. Năm 2011 tỷ lệ này là 1- 1.71- 2.20 - 0.77 

và năm 2015 tỷ lệ này là 1- 0.79 - 1.56 - 0.52.  

b. Cơ sở vật chất 

Hiện trên ñịa bàn thành phố Kon Tum có 27 cơ sở công lập 

cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Trong ñó cóa 4 bệnh viện. ðó là 

Bệnh viện ña khoa tỉnh,  Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện 
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ðiều dưỡng và phục hồi chức năng Kon Tum và Trug tâm y tế Thành 

phố., 2 phòng khám ña khoa và 21 Trạm y tế xã, phường.  

Số liệu bảng trên cho thấy sau 5 năm từ 2011 tới 2015 diện 

tích mặt bằng của các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế công lập tăng ñáng 

kể từ hơn 25 ngàn m2 năm 2011 ñã tăng lên hơn 29  ngàn m2 năm 

2015, tức tăng lên 4000 ngàn m2.  

Tổng số giường bệnh của các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn 

thành phố Kon Tum ñã có sự gia tăng nhờ sự ñầu tư của nhà nước. 

Nếu năm 2011 có tổng số 535 giường thì năm 2015 là 580 giường, 

tăng 63 giường. Trong ñó nhóm bệnh viện tăng 43 giường và nhóm 

phòng khám tăng 20 giường.  

Không chỉ mở rộng diện tích, tăng giường bệnh, các cơ sở y tế 

công lập còn nhận ñược sự ñầu tư mua sắm trang thiết bị y tế hiện 

ñại ñể phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.  

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA 

BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM 

2.2.1. Gia tăng số lượng các dịch vụ khám chữa bệnh 

Hiện tại các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh công lập 

của thành phố ñang cung cấp các danh mục dịch vụ khám chữa bệnh 

như Hồi sức cấp cứu; Nội tổng hợp; Nội tim; Nhi khoa; Truyền 

nhiễm;  Lao; Da liễu; Tâm thần; Nội tiết; Gây mê; Ngoại tổng hợp; 

Bỏng; Ung bướu; Phụ sản; Mắt; Tai mũi họng; Phục hồi chức năng; 

Răng hàm mặt. Tất cả gồm 29 danh mục  các nhóm dịch vụ như bảng 

10 dưới.  

Trong 5 năm qua từ chỗ chỉ cung cấp 14 danh mục dịch vụ 

khám chữa bệnh chính năm 2011 các cơ sở cung cấp dịch vụ khám 

chữa bệng ñã mở rộng tăng thêm 4 danh mục dịch vụ nữa ñưa tổng 

số các danh mục dịch vụ lên 18 như bảng 10. ðây là sự nổ lực rất lớn 

của các cơ sở y tế công lập. 
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ðể ñánh giá kỹ hơn cần xem xét cụ thể sự thay ñổi số lượng 

trong từng danh mục dịch vụ. Mỗi nhóm dịch vụ lớn này gồm rất 

nhiều dịch vụ trong ñó và có thể chia thành các nhóm nhỏ.  

Các danh mục dịch vụ này có nhiều dịch vụ nhỏ. Chẳng hạn 

danh mục dịch vụ nội tổng hợp bao gồm các nhóm nhỏ là tim lồng 

ngực; thần kinh; thận tiết liệu; tiêu hóa gan mật tụy; cơ, xương, 

khớp; … 

Các dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập nếu 

năm 2011 chỉ bao gồm 14 trên 18 danh mục làm cơ sở cho hệ thống 

khám chữa bệnh chung của tỉnh, trong ñó mỗi danh mục dịch vụ có 

nhiều dịch vụ. Tới năm 2015 ñã mở rộng ra cả 18 danh mục và mỗi 

danh mục ñều có số lượng các dịch vụ mới, trong ñó có nhiều dịch 

vụ cao cấp như phẩu thuật cao, ghép nội tạng, dịch vụ chẩn ñoán 

hình ảnh, phẫu thuật thần kinh, chụp X quang cao cấp… .    

Các nhóm dịch vụ có số lượt người khám chữa bệnh tăng 

nhiều là Tai mũi họng tăng 1000 lượt. Phục hồi chức năng tăng 1176 

lượt, Răng hàm mặt tăng 1229 lượt, và Nội tim tăng 1725 lượt.  

Ngoài số lượng các dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng y học 

hiện ñại thì các cơ sở y tế công lập còn có các dịch vụ y tế thuộc 

nhón Y học cổ truyền (YHCT). Những năm qua, nhờ sự quan tâm 

của UBND tỉnh và Sở Y tế, số lượng các dịch vụ này cũng tăng lên. 

Bảng 2.8. Sự thay ñổi số lượng dịch vụ YHCT của khu vực y tế 

công lập 

(ðv: dịch vụ) 
Nhóm Dịch vụ 2011 2015 Tăng/ 

Giảm 
Chẩn trị y học cổ truyền 138 169 +31  
Trung tâm kế thừa ứng dụng 
YHCT 

01 02 + 2 

(Nguồn: Phòng Y tế thành phố Kon Tum năm 2016).  



15 

 

2.2.2. Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh  

Thành phố Kon Tum với diện tích tự nhiên 43.240,3 ha và có 

21 ñơn vị hành chính, gồm 10 Phường và 11 Xã. Với 28 ñơn vị cơ sở 

cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh việc phân bổ theo ñịa bàn như 

bảng dưới.  

Nếu các 21 Trạm y tế ñược phân bổ ñều trên ñịa bàn  21  xã, 

phường của thành phố như Phương Quyết Thắng, Quang Trung, Duy 

Tân, Thắng Lợi, Thống Nhất, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Hưng ðạo, 

Ngô Mây và Trường Chinh, xã Vinh Quang, Ngọc Bay, Kroong, 

ðăkblà, ðăkcấm, ðăkrơva, Chưhreng, ðoàn Kết, Yachim, ðăknăng, 

Hòa Bình;  

Các bệnh viện phân bổ trên ñịa bàn thành phố ñược tập trung ở 

các phương trung tâm của thành phố. Bệnh viện ða Khoa Tỉnh Kon 

Tum và Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum  nằm trên ñịa bàn Phường 

Quang Trung, Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh nằm ở xã Xã IaKrai, 

Bệnh viện ðiều dưỡng và phục hồi chức năng Kon Tum nằm trên ñia 

bàn phường Quyết Thắng. Sự phân bổ mạng lưới các bệnh viên công 

lập như vậy cũng kéo theo quá trình tập trung các dịch vụ khám chữa 

bệnh mà trong ñó ña phần là các dịch vụ kỹ thuật cao và khó.  

Bảng 2.9. Phân bổ các cơ sở cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập theo ñịa bàn Kon Tum năm 2011 

ðvt: Cơ sở 

Cơ sở cung cấp  

dịch vụ 

P. 

Quyết 

thắng 

P 

Quang 

Trung 

Xã 

IaKrai 

P. Vinh 

Quang 

P. Trần 

Hưng 

ðạo 

Bệnh viện 1 2 1 0 0 

Phòng khám 0 0 0 0 1 

(Nguồn: Phòng Y tế thành phố Kon Tum năm 2016) 
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Phòng khám trên ñịa bàn thành phố có 02. Năm 2011 có 01 

phòng năm trên dịa bàn Phường Trần Hưng ðạo. ðền năm 2015 có 

thêm 01 phòng khám nữa ñược ñưa vào sử dụng và nằm ở phường 

Vinh Quang và ñược thề hiện trên bảng 14.  

Bảng 2.10. Phân bổ các cơ sở cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập theo ñịa bàn Kon Tum năm 2015 

ðvt: Cơ sở 

Cơ sở cung cấp 

Dịch vụ 

P.Quyết 

thắng 

P 

Quang 

Trung 

Xã 

IaKrai 

P. Vinh 

Quang 

P. Trần 

Hưng 

ðạo 

Bệnh viện 1 2 1 0 0 

Phòng khám 0 0 0 1 1 

(Nguồn: Phòng Y tế thành phố Kon Tum năm 2016) 

Nếu xem xét tính hình ñấu tư cho cơ sở vật chất của các cơ sở 

cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh công lập cho thấy mạng lưới mở 

rộng theo hướng tập trung và ñi kèm với tăng cường cơ sở vật chất 

và kỹ thuật. Do vậy chất lượng của dịch vụ vẫn ñược ñảm bảo. Ngoài 

ra các trạn y tế xã phường hàng năm cũng ñược ñầu tư và cải thiện 

về cơ sở vật chất tốt hơn góp phần cải thiện việc cung cấp dịch vụ 

khám chữa bệnh.  

Nhìn chung trong 5 năm qua, mạng lưới cung cấp dịch vụ 

khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập trên ñịa bàn thành phố 

Kon Tum ñã có sự mở rộng và cải thiện không ngừng. Tuy chỉ tăng 

thêm 01 phòng khám nhưng các cơ sở khám chữa bệnh ñều mở rộng 

và tăng cường cơ sở vật chất, tăng thêm dịch vụ khám chữa bệnh. 

Nhưng xét về mạng lưới ñộng thì mạng lưới mở rộng và bao phủ tốt 

hơn. Diện bao phủ không chỉ trên ñịa bàn thành phố Kon Tum mà 

còn cả các huyện lân cận. Tuy vậy, mạng lưới dịch vụ khám chữa 
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bệnh này vẫn chưa thể ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu khám chữa bệnh của 

người dân vì còn thiếu nhiều dịch vụ so với nhu cầu của người dân. 

2.2.3. Tình hình chất lượng của dịch vụ khám chữa bệnh  

Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh thể hiện ñầu tiên qua 

những chỉ tiêu hết sức cơ bản như tỷ lệ bác sỹ /giường bệnh hay diện 

tích sử dụng / bệnh nhân, số bác sỹ có trình ñộ cao, cũng như ñánh 

giá chất lượng khám chữa bệnh theo tiêu chí của Bộ Y tế. 

Trong những năm qua khu vực ngoài công lập ñã có những 

bước phát triển trong việc tăng cường cơ sở vật chất, diện tích sử 

dụng của cơ sở khám chữa bệnh ñã tăng ñáng kể. Cụ thế diện tích 

mặt bằng của các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế công lập tăng ñáng kể 

từ hơn 25 ngàn m2 năm 2011 ñã tăng lên hơn 29  ngàn m2 tức tăng 

lên 4000 ngàn m2.  Nếu tính theo suất ñầu tư khoảng 5 triệu ñồng/ m2 

sàn thì rõ ràng khu vực này ñã ñược ñầu tư thêm gần 20 tỷ ñồng. Nếu 

xét riêng các bệnh viện thì diện tích của các cơ sở này ñã tăng tới 

3200 m2 do việc ñưa thêm một số cơ sở mới vào hoạt ñộng giai ñoạn 

này.  

Không chỉ chú trọng mở rộng diện tích mặt, các cơ sở y tế 

công lập ở ñây còn ñược tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất và kỹ 

thuật. Nếu năm 2011 tổng số tiền ñầu tư cho thiết bị bổ sung chỉ hơn 

65.6 tỷ ñồng thì năm 2015 là 113.6 tỷ ñồng. Trong ñó các bệnh viện 

ñược ñầu tư tăng hơn 44 tỷ ñồng, phòng khám ñược ñầu tư hơn 3.3 

tỷ ñồng cho trang thiết bị y tế và các trạm y tế xã phương ñược 0.6 tỷ 

ñồng.     

Hãy xem xét một số chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khám chữa 

bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên ñịa bàn thành phố 

Kon Tum.  
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Bảng 2.17. Một số chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh 

công lập trên dịa bàn thành phố Kon Tum 

Chỉ tiêu 2011 2015 Tăng/giảm 

Bác sỹ (người) 207 420 213 

Số giường bệnh 

(giường) 
676 741 65 

Dân số (1000 người) 148.58 156.55 7.97 

BS/dân số (BS/1000 

dân) 
1.39 2.68 1.29 

Giường bệnh/ 1000 

dân 
4.55 4.73 0.183 

(Nguồn: Phòng Y tế thành phố Kon Tum năm 2016) 

Xét theo tiêu chí số bác sỹ/ 1000 dân của các cơ sỏ y tế công 

lập trên ñịa bàn Kon Tum như trên bảng 15. Chỉ tiêu này có sự cải 

thiện ñáng kể, từ mức 1.39 năm 2011 lên 2.68, tăng 1.29. Mức này 

vượt xa mức trung bình của cả nước là 0.6. Tuy nhiên do ñặc thù của 

Kon Tum, các cơ sở ở ñây còn phải cung cấp dịch vụ khám chữa 

bệnh cho người dân các huyện khác của tỉnh. Nếu trừ ñi số lượng 

người ñược ñáp ứng bởi các cơ sở khám chữa bệnh tại các huyện thì 

chỉ tiêu này giảm xuống còn khoảng 0.58. Muốn cải thiện chất lương 

khám chữa bệnh của khu vực này vẫn cần phải tăng thêm số bác sỹ. 

Lưu ý ở ñây vẫn chưa bàn tới trình ñộ của các bác sỹ.  

ðể có thể xem xét tình hình cải thiện chất lượng dịch vụ dịch 

vụ khám chữa bệnh nói chung và y tế nói riêng của các cơ sở y tế 

công lập trên ñịa bàn thành phố Kon Tum có thể thông qua ñánh giá 

của Sở Y tế tỉnh Kon Tum năm 2015 theo Bộ tiêu chí ñánh giá chất 

lượng bệnh viện của Bộ Y tế với các bệnh viện công lập ở ñây. ðây 

là Bộ tiêu chí ñược ban hành năm 2013 . Dưới ñây chỉ tổng kết một 
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số tiêu chí có liên quan tới ñề tài nghiên cứu này. 

Với tiêu chí Chỉ dẫn, ñón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người 

bệnh. Kết quả 5 tiêu chuẩn thuộc tiêu chí này ñược ñánh giá như 

sau. 

Những ñiểm này ñã chỉ ra rằng ñể ñạt ñược tiêu chí này với 

mức cao hơn các cơ sở cần giải quyết các vấn ñề này.  

Với tiêu chí Quyền và lợi ích của người bệnh  

Trong các bệnh viện trên ñịa bàn mức dộ ñaát các tiêu chuẩn 

tốt nhất là Bệnh viện ðiều dưỡng và chỉnh hình có ba tiêu chuẩn ñạt 

3 và ba tiêu chuẩn ñạt 2. Bệnh viện Y học cổ truyền kém hơn một 

chút vì chỉ có hai tiêu chuẩn ñạt 3. Bệnh viện ða khoa tỉnh kèm nhất 

khi có 5 tiêu chuẩn ñạt 2 và có một tiêu chuẩn chỉ ñạt mức 1.  

Về tiêu chí Quản lý hồ sơ bệnh án,  Tiêu chí này chỉ có 2 tiêu 

chuẩn và mức ñiểm ñạt ñược như dưới. 

Về tiêu chí Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn  Tiêu chí 

này gồm có 6 tiêu chuẩn và mức ñiểm ñạt ñược bảng.  

 

CHƯƠNG 3 

ðỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ðỊA BÀN  

THÀNH PHỐ KON TUM 

 

3.1. CƠ SỞ ðỀ RA GIẢI PHÁP 

3.1.1. Quy hoạch phát triển thành phố Kon Tum 

Quan ñiểm phát triển: 

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của ñịa phương và 

huy ñộng sử dụng tốt mọi nguồn lực ñể phát triển kinh tế xã hội 

nhanh, bên vững và bảo vệ môi trường; ñẩy nhanh tốc ñộ tăng trưởng 
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kinh tế, sớm ñưa Kon Tum thoát khỏi tỉnh nghèo; 

- Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng và ñô thị hóa; ñẩy 

mạnh phát triển một số vùng kinh tế ñộng lực ñể tạo ñiều kiện thuận 

lợi thúc ñẩy các khu vực khó khăn trên ñịa bàn tỉnh phát triển; 

Mục tiêu phát triển 

Huy ñộng tối ña mọi nguồn lực ñể tập trung phát triển, thu hẹp 

dần khoảng cách về thu nhập bình quân ñầu người so với các tỉnh 

khác trong vùng T6ay Nguyên và cả nước; từng bước xây dựng kết 

cấu hạ tầng ñồng bộ, hiện ñại ñáp ứng nhu cầu thời kỳ tiếp theo; 

không ngừng nâng cao ñời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 

3.1.2. ðịnh hướng phát triển y tế thành phố Kon Tum 

a. ðịnh hướng 

Củng cố, hoàn thiện và từng bước hiện ñại hóa, hoàn thiện hệ 

thống y tế hướng tới công bằng, hiệu quả, nâng cao khả năng ñá ứng 

của ngành y tế phù hợp với nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế xã hội của 

thành phố; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ y tế với mục ñích 

giảm tỷ lệ bệnh tật, nâng cao chỉ số về sức khỏe, thể lực, tăng tuổi 

thọ quy mô và chất lượng dân số.  

b. Mục tiêu  

Các cơ sở y tế công lập sẽ góp phần cùng với Chính quyền các 

cấp, Cơ quan quản lý về y tế các cấp của thành phố xây dựng hệ 

thống y tế ngày càng hiện ñại, hoàn chỉnh và ñồng bộ từ thành phố 

ñến quận huyện, xã phường theo hướng công bằng và hiệu quả; tập 

trung phát triển y tế chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao; giảm tỷ lệ 

mắc bệnh và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất 

lượng cuộc sống cho nhân dân thành phố.   
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3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA 

BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM 

3.2.1. Giải pháp gia tăng số lượng các dịch vụ khám chữa 

bệnh  

ðểphát triển về số lượng dịch vụ y tế công lập phải hướng tới 

(1) tăng số lượng dịch vụ theo hướng mở rộng các dịch vụ trong các 

danh mục, (2) tăng số lượng các dịch vụ y tế gắn với dịch vụ kỹ thuật 

cao; (3) khôi phục, duy trì và từng bước phát triển các dịch vụ y học 

cổ truyền.  

 Cơ quan chủ trì thực hiện:  

+ Sở Y tế tỉnh và phòng y tế thành phố với vai trò cơ quan 

quản lý nhà nước lĩnh vực y tế sẽ chỉ ñạo, tổ chức và ñịnh hướng 

thực hiện các mục tiêu này bằng cơ chế chính sách và môi trường 

kinh doanh thuận lợi nhằm kích thích cạnh tranh lành mạnh trong 

phát triển. 

+ Các cơ sở y tế ngoài công lập là những người trực tiếp thực 

hiện, cần chủ ñộng  và căn cứ vào ñiều kiện của thị trường; 

+ Các cơ sở y tế công lập cũng cần hợp tác và hỗ trợ cho các 

cơ sở y tế  phát triển số lượng dịch vụ. 

Hoàn thiện cơ chế chính sách ñể thực hiện 

Sở Y tế xác ñịnh các tiêu chuẩn trên cơ sở các quy ñịnh của 

Bộ Y tế ñối với các dịch vụ khám chữa bệnh làm cơ sở ñể phát triển 

số lượng các dịch vụ y tế; Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực 

hiện và chấp hành các tiêu chuẩn quy ñịnh; ðồng thời ñứng ra giải 

quyết các vướng mắc trong phát triển số lượng ñể hạn chế tình trạng 

cạnh tranh thiếu lành mạnh.  

Thường xuyên hỗ trợ và tư vấn ,tổ chức phối hợp với các ñơn 

vị và tổ chức bên ngoài giúp các cơ sở ngoài công lập thực hiện. 
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Chủ trì và tổ chức sự hợp tác và phối hợp thực hiễn giữa các 

cơ sở y tế công lập với nhau và với các cơ sở y tế công lập trong thực 

hiện phát triển về số lượng dịch vụ khám chữa bệnh. 

Các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh công lập sẽ căn cứ 

vào những quy ñịnh chung ñể chủ ñộng tổ chức thực hiện trên tinh 

thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh.  

Với những dịch vụ cao cấp và kỹ thuật cao ñòi hỏi chi phí tốn 

kém và NNL cao mới tiếp nhận chuyển giao thì phải có sự hỗ trợ rất 

lớn từ UBND và các Sở Ban ngành của thành phố.  

Tạo ra các ñiều kiện thực hiện 

ðiều kiện  tài chính:  

Vốn cho các dịch vụ mới thường rất lớn bao gồm cả chi phí cố 

ñịnh và biến ñổi. Những khó khăn này sẽ ñược bảo ñảm bằng: 

+ Các cơ sở chủ ñộng dựa trên những ñiều kiện thực tế của 

bản thân, tình hình thị trường cũng như mức ñộ tài trợ của các tổ 

chức tài chính ñể ñầu tư tăng số lượng dịch vụ khám chữa bệnh mới. 

+ Trong nhiều trường hợp sự hỗ trợ của UBND thành phố và 

Sở Y tế sẽ giúp cho các cơ sở y tế  giải quyết thủ tục tiếp cận nguồn 

vốn cho phát triển số lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoài công lập. 

+ Liên kết và hợp tác ñầu tư giữa các cơ sở y tế công lập với 

nhau, với cơ sở công lập ñể cùng khai thác là một hướng; 

+ UBND thành phố có thể ñứng ra hỗ trợ ñầu tư và các cơ sở y 

tế tham gia khai thác dịch vụ sẽ có nghĩa vụ ñóng góp tài chính ñể 

hoàn trả khoản ñầu tư này cũng là một hướng.  

ðiều kiện  nguồn nhân lực 

Phát triển số lượng dịch vụ khám chữa bệnh luôn ñi cùng với 

nhu cầu tăng thêm về nhân lực làm việc như bác sỹ, kỹ thuật viên, 

ñiều dưỡng … 
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Phải có giải pháp ñồng bộ ñể phát triển và sẽ ñược ñề cập ở 

mục dưới 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ y học lâm sang, hiện ñại hoá 

kỹ thuật chẩn ñoán hình ảnh, chẩn ñoán hoá sinh, chẩn ñoán sinh học 

phân tử, phẫu thuật ghép tạng, vi phẫu thuật mạch máu, thần kinh … 

Khuyến khích các bệnh viện tư nhân xây dựng các labo chuẩn 

phụ vụ cho nghiên cứu và phát triển dịch vụ. 

3.2.2. Giải pháp mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ 

khám chữa bệnh 

ðể khắc phục, cần phải bắt ñầu từ công tác quy hoạch mạng 

lưới cung cấp dịch vụ y tế của cơ quan quản lý nhà nước về y tế - Sở 

Y tế. Ngoài việc quy hoạch tổng thể mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế 

phải bao gồm cả khu vực công lập và dân lập trên cơ sở phân bổ dân 

cư và dịch vụ xã hội khác. Bảo ñảm diện tích mặt bằng thích hợp cho 

sự phát triển các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh công lập. 

Quy hoạch cũng cần quản lý chặt chẽ tránh phá vỡ quy hoạch hay 

quy hoạch treo. Chỉ cho phép xây dựng và phát triển cơ sở những nơi 

ñã ñược quy hoạch cùng với các ñiều kiện hạ tầng cho phép, ñồng 

thời từng bước dãn dần những cơ sở cung cấp dịch vụ nằm trong các 

khu trung tâm. Kiên quyết thu hồi những giấy phép những dự án 

triển khai chậm tiến ñộ ñể cấp cho những nhà ñầu tư thực sự muốn 

tham gia thị trường cung cấp dịch vụ y tế này.   

3.2.3. Giải pháp cải thiện chất lượng của dịch vụ khám 

chữa bệnh 

Cần tăng cường trang thiết bị kỹ thuật hiện ñại cũng là một 

biện pháp cơ bản ñể nâng cao chất lượng dịch vụ. Xu thế chung hiện 

nay ñối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh là tăng cường 
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trang thiết bị kỹ thuật ñể cải thiện chất lượng chuẩn ñoán khám chữa 

bệnh giảm thiểu những sai xót có thể xảy ra. Tất nhiên giải pháp này 

phải ñi liền với nâng cao chất lượng NNL cung cấp dịch vụ y tế.  

Giải pháp cơ bản nhất giúp cho các cơ sở y tế ngoài công lập 

khắc phục những ñiểm yếu nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa 

bệnh ñó cải thiện thủ tục khám chữa bệnh. Như ñã phân tích trong 

chương 2 cho thấy thời gian giải quyết thủ tục nhập và xuất viện còn 

dài. Giải pháp cơ bản nhất hiện nay là khuyến khích các cơ sở y tế 

công lập nhất là các bệnh viện áp dụng quy trình quản lý chất lượng 

khám chữa bệnh như ISO hay JCI rất hữu ích.  

3.2.4. Các giải pháp khác 

a. Phát triển NNL của các cơ sở y tế công lập  

ðào tạo ñội ngũ cán bộ trẻ có năng lực quản lý và chuyên môn 

Thu hút chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn và quản lý 

Tăng cường công tác ñào tạo 

b. Cải thiện cơ sở vật chất của cơ sở y tế công lập  

Tạo ra cơ chế huy ñộng ñầu tư ñể cải thiện cơ sở vật chất theo 

những phương thức sau: 

Tăng cường mức ñộ tiếp cận nguồn lực ñất ñai và mặt bằng 

kinh doanh cho cơ sở y tế  

c. Giải pháp tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển 

dịch vụ khám chữa bệnh công cập 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển y tế 

 Công tác kiểm tra giám sát hoạt ñộng hỗ trợ các dịch vụ y tế 

phát triển 

Tạo sự liên kết thành chuỗi thống nhất giữa các cơ quan có 

hoạt ñộng hỗ trợ cho dịch vụ y tế  


