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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai khám sàng lọc và Phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da 

             

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó việc triển khai các 

kỹ thuật chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên 

địa bàn tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch triển khai 

Khám sàng lọc và Phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da như sau: 

1. Thành phần mời 

- PGS.TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân 

- Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các bác sĩ và kỹ thuật viên của Bệnh viện Bình Dân. 

2. Thời gian triển khai kế hoạch 

2.1. Thời gian khám sàng lọc: Từ 01 - 05/10/2022. 

2.2. Thời gian làm hồ sơ nhập viện: Từ 05 - 07/10/2022. 

2.3. Thời gian phẫu thuật: Từ 08 - 10/10/2022. 

3. Nội dung chuyển giao kỹ thuật 

Tán sỏi thận qua da có C.Arm + siêu âm/ Laser (Mã số: 10.0298.0581) 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Khoa Ngoại Tổng hợp  

- Chuẩn bị bệnh nhân để phẫu thuật theo đúng quy trình kỹ thuật để đảm 

bảo an toàn cho người bệnh.  

- Lập dự trù thuốc và vật tư y tế tiêu hao gửi Khoa Dược, Phòng VT-

TBYT.  

- Chuẩn bị nhân lực để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của Bệnh viện Bình Dân 

- Thành phố Hồ Chí Minh.  

4.2. Phòng Tổ chức - Hành chính  

Xây dựng kế hoạch tiếp đón, tham mưu công tác kinh phí để đón tiếp từ 

sáng ngày 07/10/2022 và trong quá trình chuyển giao kỹ thuật.  

4.3. Tổ Công tác xã hội - Phòng QLCL-ĐD 



Thực hiện việc đăng tải thông tin, nội dung Kế hoạch lên Fanpage, 

Website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để mọi đối tượng người dân 

được biết. 

4.4. Các khoa, phòng liên quan 

Khoa Dược, Phòng VTTBYT, Khoa PTGM&HS, Khoa TMH, các khoa 

Xét nghiệm, Khoa CĐHA… tạo điều kiện để đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế và 

thực hiện các cận lâm sàng liên quan cho bệnh nhân kịp thời và hiệu quả. 

4.5. Phòng KHTH, Phòng QLCL-ĐD 

 Thực hiện việc kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đánh 

giá kết quả đợt hỗ trợ chuyên môn theo Kế hoạch này.  

5. Kinh phí: Theo quy định hiện hành. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai Khám sàng lọc và Tán sỏi thận 

qua da, Ban Giám đốc đề nghị các Khoa/Phòng liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phản ảnh với Ban Giám đốc qua Phòng 

KHTH./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc Bv; 

- Các Khoa/Phòng; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Thức 
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