TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108

Tập 12 - Số 7/2017

Nghiên cứu thực trạng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của
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Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của 4 bệnh viện tuyến cuối quân
khu phía Bắc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực trạng thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm của 4 bệnh viện tuyến cuối quân khu. Kết quả và kết luận: Tổ chức các khoa ban đủ
các chuyên ngành của bệnh viện quân y nhưng chưa thống nhất và còn thiếu một số khoa, chỉ tổ
chức các hội đồng kiêm chức; biên chế 200 - 250 giường; cán bộ nhân viên tăng 14 - 35%.
Nhiệm vụ thu dung điều trị cho thương binh bệnh binh đòi hỏi kĩ thuật cao và sẵn sàng mở rộng
được quy mô giường bệnh, nhưng nhu cầu thu dung bệnh nhân đối tượng A còn thấp và nhu cầu
thu dung bệnh nhân dân cao nên tỷ lệ sử dụng giường cao (133,4 - 223,7%). Nhiệm vụ quân y
sẵn sàng chiến đấu thực hiện theo quy định, đủ các kế hoạch, thành lập được các phân đội
quân y theo quy định và đã tổ chức huấn luyện, triển khai hoàn thành được nhiệm vụ theo các
tình huống cụ thể của bệnh viện.
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Summary
Objective: To assess the reality of implementation of focused tasks in 4 hospitals of northern
military zones. Subject and method: A Cross-sectional study of implementation of focused tasks in
4 hospitals of northern military zones. Result and conclusion: The number of medical departments
is enough when compared to embody of medical hospital but uniform. The total number of patient
bed ranges from 200 - 250 and the number staff increases 14 - 35%. The mission of receiving
medical treatment for war invalids requires high techniqus and ready to expand the scale of beds,
but the demand for patients in A group is still low. The demand for recieving human patients is
high. The rate of bed using ranged from 133.4 to 223.7%. Medical missions was ready to fight in
accordance with the regulations, plans. The military medical divisions was deployed according to
regulations and have been training to complete the task under the specific circumstances of
hospitals.
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