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I. Lãnh đạo phòng:

1. Trưởng phòng: KS. Trịnh Anh Tú.

2. ĐDT: KS. Nguyễn Hải Dương
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II. Lãnh đạo phòng qua các nhiệm kỳ:

Được thành lập năm 1985 với tên gọi là Phòng Điện Máy.

- Từ 1985 - 1988:

Trưởng phòng:

Nguyễn Đình Chi.

Phó trưởng phòng: Trần Đình Chiến.

- Từ 1988 - 2008

Trưởng phòng: Trần Đình Chiến.

- Từ 2009 - 2010

Phó trưởng phòng: KS.Trịnh Anh Tú .

- Từ 2011

Trưởng phòng:KS. Trịnh Anh Tú.

- Tổng số nhân viên: 10; trong đó có 03 kỹ sư.
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II. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ được giao:

Được thành lập từ năm 1985 phòng VTTBYT có nhiệm vụ quản lý , theo dõi , bảo dưỡng , sửa
chữa và tham gia hội đồng đấu thầu mua sắm các TTBYT. Quản lý hệ thống oxy trung tâm, cấp
phát oxy cho các khoa lâm sàng.

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Bệnh viện hạng II, Trung tâm y tế hàng đầu của tỉnh
Quảng Nam; chủng loại và số lượng TTBYT tăng, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật
không ngừng phát triển. Phòng VTTBYT cũng đã từng bước lớn mạnh: Được bổ sung thêm nhân
lực, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra,sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, , đóng góp một phần
không nhỏ trong việc duy trì sự hoạt động ổn định của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Nam.

Công tác bảo trì định kỳ TTBYT, thiết bị phụ trợ và các thiết bị khác đã được thực hiện bắt
đầu từ năm 2005. Cho đến nay, số lượng TTBYT được thực hiện bảo trì định kỳ đạt được trên
80% số lượng thiết bị đang sử dụng và các thiết bị khác đã đi vào nề nếp với tỉ lệ là 90%.

Về Quản lý TTBYT, thiết bị phụ trợ và các thiết bị khác thuộc một số cơ sở hạ tầng kỹ thuật
của Bệnh viện từng bước được hoàn thiện đi và nề nếp.

IV. Nhận xét, đánh giá chung:

- Về thực hiện nhiệm vụ: Trong những năm vừa qua, phòng VTTBYT đã hoàn thành tốt các
nhiệm vụ theo quy định cũng như các nhiệm vụ khác mà BGĐ Bệnh viện giao. Đặc biệt, phòng
đã chủ động triển khai các công việc không nằm trong nhiệm vụ bắt buộc như thực hiện kiểm
tra, kiểm định chất lượng thiết bị y tế, quản lý tập trung thiết bị với mục đích đảm bảo cho các
thiết bị của Bệnh viện hoạt động đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt và đồng thời hỗ trợ cho các
cơ sở y tế tuyến dưới trong lĩnh vực này.

- Về khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ: Dù điều kiện trình độ của cán bộ , nhân viên
phòng không đồng đều nhưng phòng VTTBYT đã cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dược
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giao.

Các bài đã đăng:
1. Công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

..................................

BÀI ĐĂNG NĂM 2014
1.
2.
3.
4.

Suy nghĩ về y đức trong sinh hoạt hằng ngày ở bệnh viện
Qui trình bảo dưỡng máy thở tại BVĐK tỉnh Quảng Nam
Trưa nắng
Qui trình bảo dưỡng máy gây mê kèm thở

BÀI ĐĂNG NĂM 2015
1. Cách sử dụng điều hòa tiết kiệm điện
2. Quy trình bảo dưỡng máy phát điện
3. Quy trình bảo dưỡng tủ lạnh trữ máu

BÀI ĐĂNG NĂM 2016
1. Quy trình bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ

BÀI ĐĂNG NĂM 2017
1. Máy X-quang cổ điển và công nghệ hiện tại
2. Quy trình bảo dưỡng định kỳ máy thận nhân tạo Nipro Surdial
3. Quy trình rửa và khử khuẩn máy thận nhân tạo Nipro Surdial
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BÀI ĐĂNG NĂM 2018
1. Quy trình bảo trì bảo dưỡng máy giặt công nghiệp

BÀI ĐĂNG NĂM 2019

BÀI ĐĂNG NĂM 2020
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