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Trung tâm Y tế huyện Than 
Uyên gồm bệnh viện (xếp 

hạng III, quy mô 180 giường bệnh, 
thực kê 289 giường), 04 phòng 
chức năng, 14 khoa lâm sàng, cận 
lâm sàng; 12 Trạm Y tế xã, thị trấn. 
Hiện nhân lực trong toàn trung tâm 
gồm 303 người bố trí tại bệnh viện 
170 người; YTDP 42 người; 12 Trạm 
y tế 80 người. Xác định công tác 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
tại tuyến y tế cơ sở là nhiệm vụ hết 
sức quan trọng, trong những năm 
qua, Trung tâm Y tế huyện Than 
Uyên không ngừng phấn đấu, vì 
sức khỏe nhân dân. 

Trong năm qua, hoạt động 
công tác y tế trên địa 
bàn huyện thường xuyên 
nhận được sự quan tâm 
chỉ đạo của Sở Y tế, cấp 
ủy, chính quyền huyện; 

sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể 
huyện và các xã, thị trấn; nhờ đó công 
tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được quan tâm thực hiện tốt. Mạng lưới 
y tế cơ sở được đầu tư, củng cố. Tiêu chí 
chất lượng bệnh viện tích cực củng cố. 
Công tác khám, chữa bệnh được triển 
khai thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng 
được nâng lên. Trung tâm cũng đã tham 
mưu và triển khai thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19; công 
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tác y tế dự phòng, phòng chống dịch 
bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, 
chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe bà 
mẹ trẻ em, dân số - KHHGĐ, xây dựng 
tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện 
đồng bộ và đạt hiệu quả. Trong 06 tháng 
đầu năm không để dịch bệnh lớn xảy ra. 

Đặc biệt trong công tác khám, chữa 
bệnh tại Trung tâm đã có những bước 
phát triển vượt bậc. Tổng số giường bệnh 
toàn huyện là 347 giường (tuyến huyện 
289 giường, đạt 160,5% kế hoạch; các trạm 
y tế 58 giường, đạt 100% KH). Công suất 
sử dụng giường bệnh tại bệnh viện huyện 
đạt 80 - 90%, giảm từ 10 - 20% so với cùng 
kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm 
đã điều trị nội trú cho 5.014  lượt; điều trị 
ngoại trú cho 44.763 lượt. Đơn vị đã triển 
khai nhiều kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu 
điều trị bệnh như: triển khai thành thạo 
phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng 
và phụ khoa; ngoài ra, đơn vị triển khai 
thường quy các kỹ thuật như mổ kết hợp 
xương, ghép da tự thân; cấp cứu thủng 

ruột, vỡ lách, dập vỡ thận, cắt tử cung bán 
phần, mổ không đau, đặt Catheter tĩnh 
mạch trung tâm, sốc điện cấp cứu, điều trị 
vàng da sơ sinh, hồi sức sơ sinh non yếu, 
chụp X.quang kỹ thuật số, chụp UIV, chụp 
dạ dày, đại tràng có chuẩn bị, nội soi tiêu 
hóa, nội soi TMH; thực hiện mới nhiều chỉ 
số xét nghiệm; liên kết xét nghiệm sàng 
lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chẩn đoán 
ung thư sớm... 

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho 
người bệnh tới khám, Trung tâm đã triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý bệnh viện như: triển khai 
có hiệu quả phần mềm quản lý bệnh viện 
VNPT-HIS; kết nối kết quả xét nghiệm, kết 
nối với phần mềm tra thông tuyến, phần 
mềm giám định BHYT; thanh quyết toán 
BHYT; cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; 
lắp đặt hệ thống lấy số khám, gọi khám 
tự động; triển khai phần mềm giao ban 
trực tuyến giữa tuyến huyện và tuyến xã. 
Ngoài ra, Trung tâm cũng tăng cường các 
giải pháp nâng cao chất lượng chuyên 
môn, nhất là đào tạo bác sĩ, các chuyên 
khoa; đầu tư trang thiết bị y tế; triển khai 
các dịch vụ kỹ thuật mới; tăng cường 
bác sĩ cho y tế xã, từ đó chất lượng công 
tác khám, chữa bệnh được duy trì và có 
nhiều tiến bộ. 

Cùng với đó, Trung tâm đã tập trung 
đổi mới toàn diện, nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị y tế, nỗ lực xử lý rác 
thải y tế, nước thải và rác thải sinh hoạt 
một cách triệt để, đảm bảo không gây 
ô nhiễm môi trường. Năm 2018, Trung 
tâm được đầu tư công nghệ hấp ướt kết 
hợp với nghiền cắt và khử trùng với hệ 
thống hoàn toàn tự động khép kín trong 
xử lý rác thải y tế nguy hại. Trung tâm y 
tế huyện Than Uyên cùng với Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Lai Châu là 2 đơn vị trên địa 
bàn tỉnh Lai Châu áp dụng công nghệ 
này trong xử lý rác thải.

Từ những kết quả đã đạt được, trong 
thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng 
cường công tác đào tạo, nâng cao chất 
lượng chuyên môn gắn với thực hiện dự 
phòng chủ động, tích cực; củng cố tiêu 
chí chất lượng bệnh viện, cải cách thủ 
tục hành chính, đổi mới phong cách thái 
độ phục vụ, hướng tới người bệnh; củng 
cố tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng cao 
chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân. 

TTYT Than Uyên được đầu tư xử lý rác thải                    
bằng công nghệ hấp ướt kết hợp nghiền cắt và 
khử trùng


