tư phát triển hệ thống y tế, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân
dân trong từng thời kỳ. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn
vị y tế công lập gắn với việc thực hiện lộ trình Bảo hiểm y tế toàn dân để nhanh
chóng thích ứng với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong
các hoạt động của ngành y tế.
2. Mục tiêu quy hoạch.
2.1. Mục tiêu chung.
Xây dựng hệ thống y tế tỉnh Bạc Liêu từng bước hiện đại, hoàn chỉnh, đồng
bộ từ tỉnh đến cơ sở theo hướng phát triển, hiệu quả và công bằng; đủ khả năng
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về khám bệnh, chữa
bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, phấn đấu để mỗi người dân hưởng
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, phát triển tốt về thể chất và tinh
thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, góp phần
nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực.
2.2. Mục tiêu cụ thể.
- Củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế dự phòng đủ năng lực phát hiện sớm,
khống chế kịp thời dịch bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ phổ biến ảnh hưởng
tới sức khỏe cộng đồng và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Củng cố và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng
đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh phổ cập của nhân dân; đồng thời, trên cơ
sở điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển dịch vụ kỹ thuật cao,
đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh đa dạng của nhân dân, từng bước giảm tình
trạng quá tải Bệnh viện, nhất là Bệnh viện tuyến tỉnh. Củng cố và xây dựng hoàn
chỉnh hệ thống cấp cứu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu của mọi người dân.
- Tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc
sức khỏe cho người cao tuổi, bà mẹ và trẻ em nhằm nâng cao tuổi thọ, giảm tử
vong bà mẹ, trẻ em, giảm sự khác biệt về sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em
giữa các vùng trong tỉnh.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các mạng lưới y tế cơ sở để
người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng tại cộng đồng.
- Xây dựng và củng cố các cơ sở kiểm nghiệm, giám định phục vụ cho
khám chữa bệnh, y tế dự phòng, thuốc, trang thiết bị, vaccin và sinh phẩm y tế.
3. Nội dung quy hoạch.
3.1. Chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2020 và định hướng một số chỉ tiêu đến
năm 2030.
- Tuổi thọ trung bình năm 2015 là 73 tuổi, năm 2020 là 75 tuổi, đến năm
2030 là 80 tuổi.
- Tỷ lệ chết trẻ dưới 01 tuổi <1,5%o năm 2015; <1%o năm 2020; tỷ lệ chết
trẻ dưới 05 tuổi <3,4%o năm 2015 và <3,0%o năm 2020 và <2,5%o năm 2030.
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- Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 05 tuổi <13% năm 2015; <10% năm
2020 và 7 % năm 2030.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ >95% năm 2015, giữ ổn
định đến năm 2020 và >99% năm 2030.
- Phấn đấu 100% xã đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế.
- Đến năm 2015, có 7,5 bác sỹ và 01 dược sỹ đại học / vạn dân; năm 2020 có
10 bác sỹ và 02 dược sỹ đại học / vạn dân; năm 2030 có 12 bác sỹ và 2,5 dược sỹ
đại học / vạn dân.
- Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị y tế hiện đại cho hệ thống khám, chữa bệnh
từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở.
- Đảm bảo tính hệ thống và tính liên tục trong hoạt động chuyên môn của
từng tuyến điều trị và phát triển cân đối, hợp lý giữa các Bệnh viện đa khoa và
Bệnh viện chuyên khoa, giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.
- Đầu tư nâng cấp và mở rộng Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thêm Khoa ung
bướu - y học hạt nhân, Khoa nội tiết và Trung tâm vận chuyển cấp cứu; đầu tư
nâng cấp các Bệnh viện đa khoa tuyến huyện và chuyển hai Bệnh viện tuyến huyện
lên Bệnh viện đa khoa khu vực tuyến tỉnh; thành lập Bệnh viện Lao, Bệnh viện tâm
thần, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng; Kêu gọi đầu tư Bệnh viện
Tim mạch, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng,
Trung tâm chẩn đoán y khoa và các Bệnh viện đa khoa tư nhân. Phấn đấu đạt 22,3
giường bệnh / vạn dân vào năm 2015; 25,7 giường bệnh / vạn dân vào năm 2020
và 26,5 giường bệnh / vạn dân và 21 giường bệnh ngoài công lập / vạn dân vào
năm 2030.
3.2. Quy hoạch phát triển các nhóm ngành, lĩnh vực.
Bao gồm phát triển mạng lưới y tế dự phòng, dân số và kế hoạch hóa gia
đình; phát triển mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển cấp cứu; phát
triển lĩnh vực dược; nhân lực của ngành y tế; xử lý chất thải tại các cơ sở y tế.
4. Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch.
- Giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe.
- Đẩy mạnh phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế.
- Đẩy mạnh xã hội hóa ngành y tế.
- Triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ.
- Đào tạo, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
- Phát triển Dược.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế.
- Bảo đảm quỹ đất và huy động nguồn lực thực hiện Quy hoạch.
- Bảo vệ môi trường trong thực hiện Quy hoạch.
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