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NỘI DUNG

1. Những bất cập trong bố trí phòng làm việc của trạm y tế

2. Hướng dẫn bố trí không gian và các phòng làm việc của trạm y tế

3. Cung cấp trang thiết bị cho trạm y tế



I. NHỮNG BẤT CẬP TRONG BỐ TRÍ 

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TRẠM Y TẾ



Phòng Hậu sản Phòng Đẻ-KHHGĐ Phòng Khám phụ khoa – khám thai

Bố trí quá nhiều phòng liên quan đến sinh đẻ



Phòng cấp cứu bố trí cách xa Phòng khám

PHÒNG CẤP CỨU CẦU THANG PHÒNG TIÊM PHÒNG KHÁM



Phòng Khám bệnh - Siêu âm (NHỎ) Phòng Sơ cứu – Cấp cứu, Phòng Tiêm (RỘNG) 

Bố trí phòng có diện tích nhỏ làm phòng khám



Biển tên trạm khó nhận biết, khu vực tiếp đón quá chật hẹp

Sảnh đón tiếp chậtBiển tên trạm quá mờ, nhỏ và sâu bên trong



Chỉ dẫn không rõ ràng, không đầy đủ
(phòng có nhiều chức năng nhưng biển tên chỉ thể hiện 1 chức năng)

THIẾU CHỈ DẪN

- Phòng sơ cứu cấp cứu

- Phòng theo dõi sau tiêm chủng

- Phòng lưu bệnh nhân



II. HƯỚNG DẪN BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TRẠM Y TẾ

Tập huấn cho các địa phương về Hướng dẫn bố trí không gian và các phòng chức

năng cho trạm y tế theo Quyết định số 6070/QĐ-BYT ngày 08/10/2018



1. Các luồng giao thông không chồng chéo, phải thuận theo quy trình khám chữa bệnh,
thuận tiện cho hoạt động của nhân viên y tế, bệnh nhân và khách.

2. Phải đảm bảo mối liên hệ giữa các phòng chức năng có yêu cầu riêng (VD: Phòng đẻ,
khám phụ khoa, KHHGĐ, Phòng tiêm phải bố trí gần phòng tiệt trùng…).

3. Có thể bố trí lồng chép các chức năng trong cùng một không gian (phòng) để đảm bảo
hiệu quả trong sử dụng.

4. Không gian đa chức năng phải có diện tích đủ rộng để đảm bảo cho các hoạt động đa
chức năng (VD: Sảnh đón tiếp, đợi khám, đợi tiêm chủng, không gian truyền thông…).

5. Đáp ứng yêu cầu môi trường sạch và an toàn vệ sinh phòng bệnh.

6. Đáp ứng yêu cầu lắp đặt, điều kiện sử dụng của các trang thiết bị.

Các nguyên tắc bố trí phòng làm việc của trạm y tế
(Quyết định số 6070/QĐ-BYT ngày 08/10/2018)



Sử dụng thống nhất
mẫu biển tên trạm



Mở rộng khu vực đón tiếp
(TYT Thạch Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng)

TRƯỚC SAU



SAU

- Có nhiều ghế ngồi chờ

- Có màn hình ti vi phục vụ truyền thông

- Mở thêm lối vào các phòng làm việc

TRƯỚC

- Không có sẵn ghế ngồi chờ

- Không có phương tiện truyền thông

- Chỉ có 1 lối vào các phòng làm việc

KHU VỰC ĐÓN TIẾP TRẠM Y TẾ 
XÃ SƠN DIỆM, HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH



Phòng dược có điều hòa nhiệt độ,
tủ thuốc và quầy thuốc, có biển tên nhóm thuốc



Bàn ghế phòng họp thiết kế theo modun
để có thể sử dụng vào nhiều mục đích



TRẠM Y TẾ XANH – SẠCH – ĐẸP



Trạm Y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Tp HCM

Trạm Y tế phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp HCM Trạm Y tế phường Ninh Hà, tx Ninh Hòa, Khánh Hòa

Trạm Y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội



Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Trạm Y tế thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Trạm Y tế xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Trạm Y tế xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh



III. CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ CHO TRẠM Y TẾ





Cuối T6-T8/2019

Tiến độ cung cấp TTB các gói thầu (1)

TTB khám bệnh, sơ cứu, cấp cứuTTB truyền thôngTTB thông dụng

T7-T8/2019 T7-T8/2019



Tiến độ cung cấp TTB các gói thầu (2)

Biển tên trạm Biển phòng, chỉ dẫn, cây thuốc Quầy thuốc, kệ thuốc

Cuối T6-đầu T8/2019Cuối T6-đầu T8/2019 Cuối T6-đầu T8/2019



Tiến độ cung cấp TTB các gói thầu (3)

TTB khám TMH, RHM, Mắt TTB Y Dược học cổ truyền TTB khám Sản, KHHGĐ

T9-T10/2019 T9-T10/2019T10-T11/2019



Trân trọng cảm ơn!


