HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG
VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
HỆ THỐNG TỔ CHỨC YTDP
ĐỊNH HƯỚNG YTDP
CUNG CẤP DỊCH VỤ YTDP

HỆ THỐNG TỔ CHỨC YTDP
Các đơn vị trực thuộc Bộ

CHÍNH PHỦ

Bộ Y tế
- Cục Y tế dự phòng
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS
- Cục An toàn thực phẩm
- Cục Quản lý Môi trường Y tế

•4 Viện VSDT/Pasteur
•3 Viện SR-KST-CT
•Viện YTCC TP.HCM
•Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường
•Viện Dinh dưỡng quốc gia
•Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
•Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia

Các đơn vị trực thuộc Sở
UBND Tỉnh/TP
Sở Y tế

•Trung tâm Y tế dự phòng / CDC tỉnh
•Trung tâm phòng chống SR-KST-CT
•Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế
•Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
•Chi Cục ATVSTP
•Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội
•Trung tâm Sức khoẻ môi trường

UBND Quận/
Huyện

Phòng Y tế

Trạm Y tế

Trung tâm Y tế Huyện

QL Nhà nước
QL Chuyên môn

HỆ THỐNG TỔ CHỨC YTDP
Bộ Y tế
YTDP, HIV/AIDS, MTYT, ATTP

§ Viện SR – KST - CT Trung ương
§ Viện SR – KST - CT Quy Nhơn
§ Viện SR – KST - CT TP.HCM

§ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

§ Viện VS YTCC TP.HCM

§ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

§ Viện Dinh dưỡng quốc gia

§ Viện Pasteur TP.HCM

§ Viện SK nghề nghiệp và Môi trường

§ Viện Pasteur Nha Trang

§ Viện Kiểm nghiệm ATVSTP QG
§ Viện Kiểm định QG VX và SPYT

CDC
TTYTDP tỉnh/TP

TTYT huyện
TYT xã

NHIỆM VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các
quy định của pháp luật về lĩnh vực y tế dự phòng bao gồm:
vPhòng, chống BTN, bệnh CRNN, bệnh xã hội, HIV/AIDS
vPhòng, chống BKLN; SKTH & Dinh dưỡng cộng đồng
vKiểm dịch y tế biên giới
vSử dụng VX & SPYT; xét nghiệm & ATSH
vPhòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, vệ sinh
môi trường, chất lượng nước, quản lý hóa chất và chế phẩm diệt
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế
vQuản lý, kiểm tra, giám sát về thực hiện ATTP
Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ
về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH
Thông tư
số 26

BAN LÃNH ĐẠO

PHÒNG CHỨC NĂNG
1. Phòng Tổ chức - Hành chính.
2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.
3. Phòng Tài chính - Kế toán.

KHOA CHUYÊN MÔN
1. Khoa Phòng, chống BTN.
2. Khoa Phòng, chống HIV/AIDS.
3. Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm.
4. Khoa Dinh dưỡng.
5. Khoa SKMT- Y tế trường học - BNN.
6. Khoa Sức khỏe sinh sản.
7. Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe.
8. Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng.
9. Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế.
10. Khoa Dược - Vật tư y tế.
11. Khoa XN - Chẩn đoán hình ảnh – TDCN
12. Phòng khám đa khoa, chuyên khoa

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH
1. Chức năng:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) có chức năng tham mưu
và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn về phòng, chống
dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác
động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức
khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ
y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo
quy định của pháp luật.

Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế
về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của CDC tỉnh/TP trực thuộc Trung ương

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH
2. Nhiệm vụ:
CDC tuyến tỉnh thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo,
hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát về các lĩnh vực của y tế dự
phòng bao gồm:
vPhòng chống bệnh truyền nhiễm
vPhòng, chống bệnh không lây nhiễm
vVắc xin, sinh phẩm y tế, xét nghiệm, an toàn sinh học
vAn toàn thực phẩm
vHIV/AIDS
vKiểm dịch y tế
vBệnh nghề nghiệp, môi trường y tế
vQuản lý sức khoẻ cộng đồng…

Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế
về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của CDC tỉnh/TP trực thuộc Trung ương

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
Thông tư
số 37

BAN LÃNH ĐẠO

PHÒNG CHỨC NĂNG
a) Phòng Tổ chức - Hành chính;
b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;
c) Phòng Tài chính - Kế toán;
d) Phòng Điều dưỡng.

KHOA CHUYÊN MÔN
a) Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;
b) Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;
c) Khoa An toàn thực phẩm;
d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
đ) Khoa Khám bệnh/Phòng khám đa khoa;
e) Khoa Hồi sức cấp cứu;
g) Khoa Nội tổng hợp;
h) Khoa Ngoại tổng hợp;
i) Khoa Nhi;
k) Khoa Y học cổ truyền và PHCN;
l) Khoa Liên chuyên khoa (RHM-Mắt-TMH);
m) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;
n) Khoa Truyền nhiễm;
o) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
p) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn,
kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức
năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật
vPhòng chống BTN, BKLN, HIV/AIDS…
vPhòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích
vQuản lý ATTP
vThực hiện hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, ATSH
vThực hiện hoạt động CSSKSS, dinh dưỡng cộng đồng
vTuyên truyền, chỉ đạo tuyến

Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế
về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Y tế huyện

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn,
kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức
năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật
vPhòng chống BTN, BKLN, HIV/AIDS…
vPhòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích
vQuản lý ATTP
vThực hiện hoạt động tiêm chủng, xét nghiệm, ATSH
vThực hiện hoạt động CSSKSS, dinh dưỡng cộng đồng
vTuyên truyền, chỉ đạo tuyến

Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế
về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Y tế huyện

ĐỊNH HƯỚNG Y TẾ DỰ PHÒNG
01

04

QUAN ĐIỂM VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG

02

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

03

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

TÀI CHÍNH

QUAN ĐIỂM VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG
5- Đầu tư YTDP là đầu tư hiệu
quả, chống quá tải bệnh viện,
3 - P h ò n g c h ố n g đảm bảo an sinh xã hội, phát
BTN và BKLN , Phát triển kinh tế.
5
hiện sớm, theo dõi
liên tuc, suốt đời

4

3

1- Phòng bệnh là
chính, phòng bệnh
tích cực, chủ động

2
1
2- Phòng chống các yếu
tố nguy cơ (dự phòng 4
cấp)

4- Nhà nước đầu tư
là chính, tạo cơ chế
phát triển YTDP

Y HỌC DỰ PHÒNG
THEO CÁCH TIẾP CẬN QUẢN LÝ CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Trách nhiệm chính của Chính phủ và các Bộ/ngành
Trách nhiệm chính của Ngành Y tế
Y HỌC DỰ PHÒNG
YTCC
Dự phòng cấp 0
(Không cho yếu tố
nguy cơ xảy ra)

Dịch vụ KCB

Các dịch vụ phòng bệnh
Dự phòng cấp 1
(Không để bệnh
xảy ra)

Dự phòng cấp 2
(không để bệnh
nặng lên)

• Vai trò chủ đạo của chính • Tổ chức kiểm soát dịch,
phủ, vai trò đa ngành, đa
bệnh, yếu tố nguy cơ mang
nghề
tính chuyên nghiệp, thống
• Tư vấn về chuyên môn từ
nhất và xuyên suốt các
ngành y tế
tuyến
• Can thiệp chính sách
• Bao phủ dịch vụ phòng và
• Thông tin y tế và sự tham
chữa bệnh đến từng người
gia của cộng đồng
dân một cách đầy đủ

Dự phòng cấp 3
(không để tàn phế
hay tử vong)

• Điều trị kịp thời
• Đảm bảo chất lượng và an
toàn
• Tư vấn sức khỏe, theo dõi
và điều trị liên tục

ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC YTDP
1. Đổi mới hệ thống tổ chức YTDP toàn diện theo hướng
tập trung, thu gọn đầu mối nhằm tăng cường hiệu quả,
nâng cao chất lượng hoạt động.
2. Thành lập Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh trung ương,
khu vực nhằm thống nhất quản lý, điều hành chung.
3. Tăng cường triển khai hoạt động của CDC tỉnh.
4. Thống nhất mô hình TTYT huyện thực hiện chức năng về
YTDP, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng .

ĐỊNH HƯỚNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ YTDP
1. Xây dựng các chính sách kiểm soát chủ động các BTN ảnh
hưởng lớn tới cộng đồng, bảo đảm an ninh y tế toàn cầu.
2. Xây dựng Kế hoạch đáp ứng dịch bệnh theo các tình huống, đặc
biệt trong tình trạng khẩn cấp.
3. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình giám sát và PXN
đạt chuẩn để nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế.
4. Xây dựng kế hoạch các hoạt động nâng cao, duy trì năng lực
quốc gia trong triển khai thực hiện IHR (2005).
5. Quy hoạch hệ thống sản xuất vắc xin nhằm phát triển công nghệ
và bảo đảm đáp ứng được an ninh quốc gia về vắc xin.

Phát triển YTDP theo hướng nâng cao SK, kiểm soát BTN, bệnh
mới phát sinh, BKLN, kiểm soát YTNC và các vấn đề YTCC khác

ĐỊNH HƯỚNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ YTDP
6. Tổ chức triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam
7. Phát triển hệ thống phòng chống BKLN các tuyến.
8. Triển khai các hoạt động dự phòng, quản lý điều trị BKLN tại các
TYT xã. Quản lý hiệu quả các yếu tố có hại đến sức khỏe như: Hút
thuốc, lạm dụng rượu bia, chế độ ăn không hợp lý
9. Tăng cường giám sát và kiểm soát các chất thải gây ô nhiễm môi
trường; xử lý các chất thải y tế và các chất thải độc hại.
10. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP.
11. Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành để kiểm soát, giảm thiểu
các yếu tố nguy cơ từ môi trường, biến đổi khí hậu.

Phát triển YTDP theo hướng nâng cao SK, kiểm soát BTN, bệnh
mới phát sinh, BKLN, kiểm soát YTNC và các vấn đề YTCC khác

Thạc sĩ
(nghiên
cứu)
(2 năm)

Bậc%5%

CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG
(4 năm)
Degree

Bậc%4%

Bậc%4%

Tốt%nghiệp%THPT%

Tiến sỹ
(định
hướng
nghiên cứu)
(3-4 năm)

Thạc sĩ
(nghiên
cứu)
(2 năm)

Thạc sĩ
(thực hành/
ứng dụng)
(2 năm)

Tham#gia#thị#
trường#lao#
động#

Kỳ#thi#quốc#gia#
để#cấp#CCHN#
(nếu#theo#
hướng#hành#
nghề#y#tế)#

CỬ NHÂN
(4 năm)

Cao đẳng
(3 năm)

Trung cấp
(2 năm)

Tốt%nghiệp%THPT%

Giáo%dục%nghề%nghiệp%

Thạc sĩ
(thực hành/
ứng dụng)
(2 năm)

Có#thể#liên#thông,#học#0ếp#

Hướng%nghiên%cứu%%

(2-4 năm)

Đề#xuất#Mô#hình#đào#tạo#Kỹ#thuật#Y#Việt#Nam#

Hướng%hành%nghề%chuyên%sâu%

of Health
Administration

Tham#gia#thị#
trường#lao#
động#

Bậc%7%

DrHA: Doctor

Tiến sỹ
(định
hướng
nghiên cứu)
PhD in
Public
health
(3-4 năm)

Bậc%6%

Chuyên
khoa Quản
lý y tế

Hướng%nghiên%cứu%%

Hướng%ứng%dụng/thực%hành%

Có#thể#học#)ếp#

Bậc%8% Kung%trình%độ%

Đề#xuất#Mô#hình#đào#tạo#YTCC#
Việt#Nam#

Bậc%5%

Bậc%6%
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Bậc%8% Kung%trình%độ%

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO Y TẾ DỰ PHÒNG

ĐỊNH HƯỚNG TÀI CHÍNH YTDP
1. Kinh phí của Nhà nước đảm bảo cho YTDP.
2. Xây dựng chính sách về phân bổ ngân sách YTDP.
3. Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách cho YTDP từ phân bổ
theo biên chế sang xây dựng phương thức phân bổ chi y tế dự
phòng tại tuyến cơ sở theo số lượng dân cư người
4. Kết cấu các nguồn chi YTDP từ bảo hiểm y tế; thành lập Quỹ
nâng cao sức khỏe; tăng cường xã hội hóa, thực hiện mô hình
tự chủ về tài chính.
5. Cải tiến cơ chế chi (chi theo gói dịch vụ, chi đúng, chi đủ, chi kịp
thời, đảm bảo dự trữ). Gói dịch vụ y tế cơ bản do Nhà nước chi
trả

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH Y TẾ DỰ PHÒNG

ĐỊNH HƯỚNG TÀI CHÍNH YTDP
q

Dự kiến định mức chi sự ngiệp y tế theo dân số cho
YTDP

Vùng
Đô thị
Đồng bằng
Miền núi - vùng
đồng bào dân tộc
ở đồng bằng,
vùng sâu
Vùng cao - hải
đảo

Trong đó
Định mức theo QĐ Chi y tế Chi y tế dự Chi khám,
xã
phòng
chữa bệnh
46/2016/QĐ-TTg
(đồng/người/năm)

182.700
246.900
333.300

469.100

73.080
98.760

54.810
74.070

54.810
74.070

133.320

99.990

99.990

187.640

140.730

140.730

CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG
01

04

KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ

02

KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG

03

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU

ĐỊNH MỨC KT-KT XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU THUỘC GÓI DỊCH VỤ
Y TẾ CƠ BẢN PHỤC VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU,
DỰ PHÒNG VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Các dịch vụ về tư vấn, truyền thông, giáo dục, nâng cao sức khỏe;
Các dịch vụ về tiêm chủng;
Các dịch vụ khám, quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ CSSK;
Các dịch vụ về giám sát và phòng chống các bệnh, dịch truyền nhiễm;
Các dịch vụ chăm sóc SKBMTE và KHHGĐ;
Các dịch vụ về tư vấn, truyền thông DD và ATTP;
Các dịch vụ giáo dục, truyền thông và vận động nhân dân sử dụng
nước sạch, bảo đảm VSMT, sử dụng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh...;
8. Các dịch vụ về giám sát và phòng chống các BKLN
9. Các dịch vụ về kiểm soát các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe, bao
gồm phòng chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu bia,...;

Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Y tế

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ CHỦ YẾU THUỘC GÓI DỊCH VỤ
Y TẾ CƠ BẢN PHỤC VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU,
DỰ PHÒNG VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE
10. Các dịch vụ về bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng;
11. Các dịch vụ về y tế học đường;
12. Các dịch vụ về bảo đảm máu an toàn và phòng, chống các bệnh về
máu;
13. Quản lý sức khỏe các đối tượng ưu tiên: chăm sóc sức khỏe người cao
tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ có thai...;
14. Các dịch vụ về phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng;
15. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, bao gồm phục hồi chức năng,
vật lý trị liệu, phòng chống ung thư;
16. Các dịch vụ khám sàng lọc, phát hiện các bệnh tật cho nhóm nguy cơ
cao cho cộng đồng;
17. Cung cấp thuốc thiết yếu, bao gồm các tủ thuốc để bán thuốc.

Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Y tế

HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI
Lĩnh vực chuyên môn

Tổng số

1

Nhóm dịch vụ về PC BTN,
bệnh do KST, CT

603

2

Nhóm dịch vụ về sức khỏe
môi trường, sức khỏe lao
động, sức khỏe trường học

3

TT

Danh
mục đề
xuất áp
giá

Danh mục
xây dựng
định mức
KT-KT

260

343

340

106

236

Nhóm dịch vụ về Dinh dưỡng
và an toàn thực phẩm

809

22

787

4

Nhóm dịch vụ về kiểm định
vắc xin

164

0

164

5

Nhóm dịch vụ về kiểm dịch y
tế biên giới

59

0

59

1.975

386

1.589

Tổng số

Quyết định
ban hành
5649/QĐBYT ngày
21/9/2018
5650/QĐBYT ngày
21/9/2018
5648/QĐBYT ngày
21/9/2018
5647/QĐBYT ngày
21/9/2018
5646/QĐBYT ngày
21/9/2018

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ
XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ

1589

59

164

787

343

236

Kiểm dịch
y tế biên giới

Kiểm định
VX & SPYT

ATTP và DD

Phòng chống
BTN, KST

SKMT,
SKLĐ, SKTH

TỔNG CỘNG 1589 DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG

HOẠT ĐỘNG ĐANG TRIỂN KHAI
II. Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản tại Trạm Y tế xã
- Ngày 18/10/2017, BYT đã ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BYT quy
định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở. Tuy nhiên việc thanh toán các
dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu,
dự phòng và nâng cao sức khỏe theo quy định tại Điều 4 của Thông tư trên
không thể triển khai thực hiện đặc biệt là tại tuyến xã do chưa chi tiết được
nội dung danh mục dịch vụ chủ yếu thuộc gói vì vậy đến nay tại các Trạm Y
tế xã vẫn chưa được bố trí kinh phí hoặc chưa huy động được các nguồn
lực tài chính để triển khai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Ngày 11/4/2019 Cục Y tế dự phòng đã trình Bộ trưởng đã phê duyệt Kế
hoạch số 373/KH-BYT về việc xây dựng chi tiết nội dung gói dịch vụ y tế cơ
bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe
tại Trạm Y tế xã. Thực hiện kế hoạch trên, Cục Y tế dự phòng đã phối hợp
với các đơn vị xây dựng 70 danh mục hoạt động chi tiết của gói dịch vụ
YTCB triển khai tại Trạm Y tế xã, chia thành16 nhóm, cụ thể:

HOẠT ĐỘNG ĐANG TRIỂN KHAI
TT

Nhóm hoạt động

Số hoạt động
chi tiết

1

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

07

2

Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

11

3

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

03

4

Chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật

01

5

Chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền

03

6

Quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh không lây
nhiễm

07

7

Quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh truyền
nhiễm

04

8

Tiêm chủng mở rộng

04

HOẠT ĐỘNG ĐANG TRIỂN KHAI
TT
9

Nhóm hoạt động

Số hoạt động
chi tiết

Quản lý và chăm sóc dinh dưỡng

04

10 Giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm

02

11 Vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh

02

12

Phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an
toàn

02

13 Chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân

02

14 Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

12

15

Quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân trên địa bàn (bao gồm
việc khám, cập nhật, quản lý hồ sơ sức khỏe)

16 Truyền thông, giáo dục sức khỏe
Tổng số

01
05
70

Bài tập nhóm
•
•
•
•
•
•

Nhóm 1: Australia
Nhóm 2: Canada
Nhóm 3: Trung quốc
Nhóm 4: Singapore
Nhóm 5: Liên hiệp Anh
Nhóm 6: Nhật

