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1. Vì sao phải nâng cao năng lực CTCH của tuyến dưới? 

- Để phục vụ bệnh nhân địa phương 

- Để nâng cao năng lực chuyên môn, thu nhập và uy tín của y tế địa phương 

 

2. Vì sao phải giảm tải tuyến trên? 

- Để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, điều trị đúng đối tượng nặng ngay từ sớm 

- Để có thời gian, sức lực phục vụ nghiên cứu, giảng dạy 

- Khi tuyến trên trở thành một trung tâm không chỉ điều trị, mà còn là nghiên cứu và giảng 

dạy thì tuyến trên sẽ là đầu tàu kéo các địa phương phát triển theo 

 

3. Các biện pháp để nâng cao năng lực CTCH của tuyến dưới? 

- Đào tạo học viên bột, chuyên khoa cơ bản, CK1, CK2, cao học và NCS tốt:  

o theo nhu cầu và khả năng của người đi học và địa phương cử đi học,  

o chú trọng thực hành, chú trọng sự an toàn cho bệnh nhân,  

o tạo thói quen tự học: đọc sách tiếng Anh, trao đổi vấn đề qua email để giải quyết 

vấn đề 

- Hỗ trợ từ xa:  

o qua email, điện thoại, 

o cử cán bộ đến địa phương công tác, chương trình 1816 của Bộ y tế 

o  tiếp nhận, sửa chữa các biến chứng và phản hồi đúng đối tượng để cải thiện  

- Tìm kiếm các thông tin, kỹ thuật đơn giản, hữu hiệu, và an toàn, thích hợp cho tuyến dưới 

triển khai 

- Quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho nhân viên. 

o Mua sắm dụng cụ, trang thiết bị: bàn kéo xương, C-arm 



o Chú ý chống nhiễm khuẩn, vô trùng phòng mổ 

 

4. Các câu hỏi thường gặp 

- Tuyến trên sẽ giảm bệnh nhân kéo theo giảm thu nhập? 

o Đúng là có giảm một số đối tượng, nhưng sẽ thu hút một số khác vốn rất tin tưởng 

vào trung tâm lớn, tiên tiến. Muốn như vậy, tuyến trên phải luôn chứng tỏ vai trò 

đầu tàu của mình thông qua nâng cao chất lượng điều trị và đào tạo, nghiên cứu 

khoa học 

- Bệnh nhân vẫn không tin tưởng tuyến dưới? 

o Dần dần, một số bệnh nhân dần dần sẽ có thói quen đến y tế địa phương, và sẽ đi 

lên tuyến trên một cách hợp lý hơn 

o Tuyến dưới phải biết chứng tỏ cho bệnh nhân thấy mình được đào tạo bài bản, có 

trang bị vật chất tốt, và được sự hỗ trợ sẵn sàng của tuyến trên 

Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp! 


