




Đề án 1816 và luân phiên cán bộ

Bài học kinh nghiệm

Kết quả 10 năm triển khai Đề án 1816

NỘI DUNG 



❖ Ngày 26/5/2008 - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ký

quyết định số 1816/QĐ-BYT phê duyệt Đề án “Cử cán bộ

chuyên môn luân phiên từ BV tuyến trên về hỗ trợ các BV

tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”

❖ Ngày 20/02/2013 - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định

số 14/2013/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ luân phiên có

thời hạn đối với người hành nghề tại Cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh

ĐỀ ÁN 1816 

VÀ LUÂN PHIÊN CÁN BỘ



Bệnh viện Bạch Mai được đánh giá triển khai Đề án rất hiệu quả và

điển hình trong cả nước:

➢Khắc phục được khó khăn về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực

tại nhiều bệnh viện miền núi phía bắc

➢Đưa đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ và các dịch vụ y tế

chuyên sâu về tận cơ sở => Đảm bảo công bằng

➢Kết quả đánh giá sau 5 năm triển khai Đề án, tỷ lệ chuyển tuyến

đối với chuyên khoa luân phiên giảm 30%

ĐỀ ÁN 1816 

VÀ LUÂN PHIÊN CÁN BỘ





TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1816



CON SỐ ẤN TƯỢNG

10 năm

1.366 lượt cán bộ luân phiên

Truyền thông Giáo dục sức khỏe, khám bệnh 

cho 195.780 lượt bệnh nhân

Chuyển giao 3.768 lượt kỹ thuật

Đào tạo 42.885 lượt học viên

36.306 ngày



KHẢO SÁT, XÁC ĐỊNH THỰC TRẠNG NHU CẦU

Tổ chức 150 chuyến công tác tới 70 đơn vị 

phía bắc với 951 lượt chuyên gia



HOẠT ĐỘNG LUÂN PHIÊN CÁN BỘ

1.366 lượt cán bộ luân phiên 36.306 ngày



1.Sư phạm y học

2.Kỹ năng lập kế hoạch

3.Quy trình chuyển giao kỹ thuật

4.Trách nhiệm và nghĩa vụ CBLP

ĐÀO TẠO CÁN BỘ TRƯỚC LUÂN PHIÊN



Ra 

quân

1816



RA QUÂN 

1816

➢ Thực hiện 94.406 lượt xét nghiệm

➢ 414.833 thủ thuật chuyên sâu

➢ Phẫu thuật 2.191 ca

➢ Tư vấn, hỗ trợ thành lập 64 phòng TT/XN 

mới

➢ Sửa chữa phục hồi 269 trang thiết bị hỏng



ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG LUÂN PHIÊN

Kết thúc mỗi đợt luân phiên đều 

tiến hành sơ kết, đánh giá, 

khen thưởng kịp thời

95% đều đánh giá hoạt động luân 

phiên là cần thiết và rất cần thiết



CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

Chuyển giao 

7.675 lượt kỹ thuật

cho 3.765 lượt học 

viên thuộc hơn 200 

đơn vị



CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT



HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KHUNG CHƯƠNG TRÌNH, 

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

Thẩm định, phê duyệt

91 khung chương trình 

chuyển giao kỹ thuật

Trao tặng 5.842 sách, 

tài liệu, ấn phẩm cho 

các Bệnh viện

Bàn giao khung 

chương trình CGKT 

cho tuyến dưới



ĐÀO TẠO, HỘI  THẢO

Tổ chức 857 khóa Đào tạo, hội thảo 

cho 42.885 lượt học viên 



ĐÀO TẠO,

HỘI  THẢO



GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, HỖ TRỢ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT

Tổ chức hơn 200 chuyến

công tác với gần 800 lượt

chuyên gia thuộc 28

chuyên ngành đi giám sát,

đánh giá hoạt động CGKT

tại đơn vị

Kết quả 82,3% các kỹ 

thuật triển khai tốt và 

hiệu quả

Tổ chức hàng trăm buổi

hội thảo, tập huấn phát

triển chuyên môn kỹ thuật

cho gần 5.000 học viên

thuộc 150 đơn vị



HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

➢ Tổ chức hoạt động đi tuyến: Cử trên 10.000 lượt cán bộ bệnh

viện Bạch Mai đi hỗ trợ tuyến trước

➢ Tổ chức hàng trăm đoàn công tác với trên 500 lượt chuyên

gia của bệnh viện đi hỗ trợ chuyên môn đột xuất, giúp khác

phục sự cố và thảm họa y tế, các tai nạn đặc biệt nghiêm

trọng tại các tỉnh như: Ngộ độc rượu, sập cầu Chu va ở Lai

Châu; Tai nạn xe khách Lào Cai, Thận nhân tạo Hòa Bình;…



Hội chẩn Bệnh nhân nặng tại các BVĐK tỉnh



TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE, 

TƯ VẤN, KHÁM CHỮA BỆNH

Trực tiếp khám và điều 

trị 195.780 lượt bệnh 

nhân với 2.134 bệnh 

nhân nặng nguy kịch

Tổ chức hàng trăm 

buổi truyền thông, 

giáo dục sức khỏe 

cho người dân



HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN,TƯ VẤN, KHÁM CHỮA BỆNH



PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO TUYẾN





1. Phổ biến, quán triệt tư tưởng cho các cán bộ trước khi luân phiên

2. Khảo sát kỹ thực trạng và nhu cầu của đơn vị tiếp nhận cũng như

năng lực của cán bộ chuyên khoa luân phiên.

3. Huy động sức mạnh của cả Bệnh viện đồng hành cùng cán bộ luân

phiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

4. Các đơn vị tiếp nhận hỗ trợ cần xây dựng kế hoạch chi tiết và chuẩn

bị đầy đủ

BÀI HỌC KINH NGHIỆM



5. Cán bộ tiếp nhận hỗ trợ cần được lựa chọn kỹ lưỡng và quán triệt tư

tưởng để tận dụng tối đa sự hỗ trợ của tuyến trên và đóng vai trò giao

liên trong mối liên hệ giữa đơn vị và BV Bạch Mai

6. Kiện toàn và thiết lập hệ thống quản lý Đào tạo và chỉ đạo tuyến là điều

kiện then chốt trong việc duy trì tính bền vững của hoạt động hỗ trợ.

7. Giám sát, đánh giá, hỗ trợ cần được thực hiện thường xuyên liên tục

suốt quá trình hỗ trợ và duy trì.

8. Tạo dựng mối liên hệ mật thiết giữa Cán bộ luân phiên, chuyên khoa,

TDC, lãnh đạo BV Bạch Mai với đơn vị tiếp nhận

BÀI HỌC KINH NGHIỆM



KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Chuyển giao 10 gói kỹ thuật thuộc các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, Cơ

xương khớp, Nhi khoa, Thăm dò chức năng, Giải phẫu bệnh.

2. Tổ chức các hoạt động nâng cao chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới thuộc

các chuyên ngành Hồi sức cấp cứu,Thận nhân tạo, Cơ xương khớp, Phục hồi

chức năng,...

3. Luân phiên cán bộ hỗ trợ triển khai sau Đào tạo/Chuyển giao kỹ thuật Hồi

sức cấp cứu, Nhi khoa, Vi sinh, Huyết học,..

4. Khảo sát thực trạng, xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị, hội thảo, giao ban

tuyến,...

Chi tiết xem tại website: bachmai.edu.vn



KẾT LUẬN

1. 1816 là cơ hội thụ hưởng các dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân từ mọi

miền đất nước

2. 1816 là động lực cho cán bộ y tế tuyến dưới không ngừng tự đào tạo và hoàn

thiện mình

3. 1816 là môi trường chia sẻ, chung sức giữa tuyến trên - tuyến dưới nhằm

nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trong sự nghiệp Chăm sóc sức khỏe

4. 1816 đem lại niềm tin cho người dân vào y tế tuyến cơ sở, giảm vượt tuyến,

giảm tải từ xa

5. 1816 là ”xây móng chắc cho tuyến dưới”




