
1 

 

  UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

             Số:          /KH -SYT               Phú Yên, ngày     tháng 5 năm 2020 

 

 KẾ HOẠCH  

 Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại   

trên địa bàn tỉnh đến năm 2030  

 
 

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về 

Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2030. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Phát triển y dược cổ 

truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 

2030, cụ thể như sau:  

I. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN   

1. Nhân lực y tế 

Tính đến thời điểm hiện tại, ngành y tế có 2.706 nhân viên y tế, có 503 

bác sĩ, đạt tỷ lệ 6 bác sĩ/vạn dân, 74/112 trạm y tế có biên chế bác sĩ (chiếm tỷ lệ 

66%), có 2.521 giường bệnh (đạt 24 giường bệnh/vạn dân). Trong tổng số bác sĩ 

đang công tác trên địa bàn tỉnh, có 62 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền 

(YHCT), chiếm tỷ lệ: 12,3% (trong đó: 44 BS CKYHCT, 15 BS.CKI, 02 

ThS.BS, 01 BS.CKII), 133 y sĩ Y học cổ truyền, 44 lương y. 

 2. Tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh 

- Bệnh viện YHCT được xếp hạng 3 với 200 giường bệnh (thực kê 260 

giường). 

- Khoa YHCT của Bệnh viện đa khoa tỉnh theo kế hoạch giao có 20 

giường bệnh (thực kê 32 giường); Khoa YHCT của Bệnh viện Phục hồi chức 

năng có 65 giường bệnh theo kế hoạch giao. 

+ 9/9 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có thành lập Khoa YHCT. 

+ Tại các trạm y tế xã: có nhân viên y tế phụ trách về YHCT tham gia 

khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. 

3. Công tác kết hợp y dược học cổ truyền với y dược hiện đại 

- Đến cuối năm 2019, thực hiện khám chữa bệnh bằng YHCT và YHCT 

kết hợp y học hiện đại cho 453.024 lượt bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 26,05% tổng số 

lượt khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế (trong đó tỷ lệ này đạt 28,62% ở tuyến 

xã, 20,23% ở tuyến huyện, 18,13% ở tuyến tỉnh). Riêng Bệnh viện YHCT đã 

khám 34.626 lượt, điều trị nội trú 4.178 bệnh nhân, công suất sử dụng giường 

bệnh đạt 129,6%.  
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- Năm 2019, tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền đạt 15,3% trong 

tổng số chi phí cho thuốc trong cơ sở khám, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế. 

- Đã triển khai các quy trình sản xuất thuốc thành phẩm do Bệnh viện 

YHCT thực hiện, triển khai các công thức thuốc thành phẩm đông dược dùng để 

ngâm, bó, xông.... 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN, KẾT HỢP Y 

DƯỢC CỔ TRUYỀN VỚI Y HỌC HIỆN ĐẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

ĐẾN NĂM 2030  

1. Mục tiêu  

Phát triển toàn diện y dược cổ truyền (YDCT), tăng cường kết hợp YDCT 

với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

trong tình hình mới. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025  

- Phát triển Bệnh viện YHCT tỉnh thành Bệnh viện đa khoa YDCT tỉnh; 

phát triển khoa YHCT của Bệnh viện đa khoa tỉnh thành Khoa YDCT. 

- 100% Trung tâm Y tế tuyến huyện có Khoa y, dược cổ truyền;  

- 95% Trạm y tế xã, phường, thị trấn có triển khai hoạt động tư vấn sử 

dụng YDCT trong chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 

YDCT. 

- Bệnh viện đa khoa YDCT tỉnh được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 

trang thiết bị y học hiện đại; nâng cấp, xây dựng hệ thống cấp cứu, hồi sức tích 

cực - chống độc đa phương tiện; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức 

sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh. 

- Bệnh viện đa khoa YDCT tỉnh được cấp mã đào tạo, đủ điều kiện tham 

gia công tác đào tạo liên tục trong lĩnh vực YDCT theo thông tư số 07/2008/TT-

BYT. 

- Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh YDCT, kết hợp YDCT với y dược hiện 

đại đạt 20% ở tuyến tỉnh; 25% ở tuyến huyện và 30% ở tuyến xã.  

- Tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền đạt tối thiểu 20% trong 

tổng số chi phí cho thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y 

tế; trong đó chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối 

thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.  

- Tăng số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học về YDCT được ứng dụng 

trong thực tiễn theo từng năm.  

b) Đến năm 2030  

- 100% Trung tâm Y tế tuyến huyện có khoa YDCT; 100% trạm y tế xã, 

phường, thị trấn có triển khai hoạt động tư vấn sử dụng YDCT trong chăm sóc 

sức khỏe hoặc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh YDCT. 

  - Bệnh viện đa khoa y, dược cổ truyền của tỉnh xem xét xây dựng, phát 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-07-2008-tt-byt-huong-dan-cong-tac-dao-tao-lien-tuc-can-bo-y-te-66426.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-07-2008-tt-byt-huong-dan-cong-tac-dao-tao-lien-tuc-can-bo-y-te-66426.aspx
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triển mô hình vườn thuốc nam với mục tiêu tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho 

nhu cầu cung ứng thuốc điều trị tại cơ sở, tiến đến trở thành địa chỉ thứ 2 sau 

Trung tâm giống và kỹ thuật cây trồng, bảo tồn cây thuốc trên địa bàn tỉnh. 

- Bệnh viện đa khoa YDCT tỉnh được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản 

xuất chế phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, các thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền sản xuất tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn tỉnh được 

quỹ bảo hiểm y tế chi trả. 

- 100% bác sĩ YHCT được đào tạo liên tục và đào tạo chuyên sâu sau đại 

học các chuyên khoa về y học hiện đại. 

- Tăng tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh YDCT, kết hợp YDCT với y dược hiện 

đại ở tất cả các tuyến: đạt 25% ở tuyến tỉnh, đạt 30% ở tuyến huyện và 40% ở 

tuyến xã. 

- Tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền đạt tối thiểu 30% trong 

tổng số chi phí cho thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y 

tế; trong đó chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối 

thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và áp dụng vào thực tế lĩnh vực YDCT, 

tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

- Phát hiện, nghiên cứu lựa chọn, khuyến khích sử dụng thuốc/bài thuốc 

cổ truyền, thuốc dược liệu được nuôi trồng trong nước trong khám chữa bệnh; 

- Nghiên cứu về tính vị và tác dụng theo YHCT của các vị thuốc nam, 

thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm được xác định theo YHCT và y học hiện 

đại có tác dụng trong điều trị một số bệnh, chứng bệnh; 

- Áp dụng một số phương thức chẩn trị và các phương pháp chữa bệnh 

không dùng thuốc an toàn, hiệu quả; 

- Nghiên cứu kết hợp YHCT và y học hiện đại trong chẩn đoán bệnh, thể 

bệnh theo YHCT; 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến để bào chế các bài thuốc 

YHCT dưới dạng bào chế hiện đại. 

2. Đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bằng YHCT và việc kết hợp 

YHCT với y học hiện đại. 

3. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển 

YDCT và kết hợp YDCT với y dược hiện đại, trong đó 100% bác sĩ YHCT được 

đào tạo liên tục và đào tạo sau đại học các chuyên khoa về y học hiện đại. 

4. Đề xuất cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi thu hút sinh viên khối ngành 

Bác sĩ đa khoa về phục vụ các Khoa YDCT/Bệnh viện đa khoa YDCT. 

5. Đẩy mạnh bổ sung kiến thức, kỹ năng thực hành về YHCT của thầy 

thuốc, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng YHCT. 

6. Tiếp tục thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp và đầu tư đồng bộ trang 

thiết bị cho Bệnh viện YHCT của tỉnh theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 
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11/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên dành nguồn lực cho công tác phát 

triển y tế cơ sở thuộc lĩnh vực YDCT. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập và xây dựng Bệnh viện Y 

học cổ truyền - cơ sở 2 theo phương thức liên doanh, liên kết. 

Lập Đề án và phát triển Bệnh viện YHCT thành Bệnh viện YDCT tỉnh, 

thời gian hoàn thành trong năm 2021.  

Đầu tư và nâng cấp Bệnh viện YHCT thành Bệnh viện đa khoa YDCT 

tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 

7. Đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực, cơ sở vật chất cho hệ thống 

kiểm nghiệm dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm. 

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa 

bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ 

truyền trên địa bàn tỉnh. 

9. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị 

của y dược cổ truyền, giúp nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc 

và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền; tăng cường công tác quản lý 

thông tin, tuyên truyền, quảng cáo về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh.  

10. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác về y dược cổ truyền, tập trung trong các 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu khoa 

học, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và học tập kinh nghiệm các địa 

phương trong nước. 

IV. KINH PHÍ 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà 

nước, nguồn tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp 

luật. 

2. Khuyến khích việc xã hội hóa, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp 

ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y: 

- Phối hợp với Hội Đông y, Hội Châm cứu tỉnh trong việc sưu tầm, thừa 

kế và phát huy các phương pháp điều trị không dùng thuốc có hiệu quả, các bài 

thuốc hay. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác khám chữa bệnh bằng 

YHCT, tăng tỷ lệ kết hợp YHCT và y học hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu khoa 

học về y dược cổ truyền. 

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế về tình hình, kết quả thực hiện 

kế hoạch trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. 

2. Phòng Nghiệp vụ Dược: 

- Phối hợp với Hội Đông y trong việc nghiên cứu, sưu tầm, thừa kế và 
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phát huy các cây thuốc quý có ở địa phương. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, 

cơ quan liên quan trong việc phát triển nuôi trồng các loại dược liệu, chú trọng 

các loại dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao. 

3. Phòng Kế hoạch tài chính:  

Cân đối, bố trí các nguồn kinh phí để triển khai thực hiện xây dựng, cải 

tạo, nâng cấp, đầu tư đồng bộ trang thiết bị và triển khai các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ về lĩnh vực y dược cổ truyền theo nội dung của Kế hoạch.  

4. Phòng Tổ chức cán bộ: 

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo của các đơn vị để xây dựng kế hoạch đào tạo 

của ngành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển YDCT. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi thu hút sinh viên khối ngành 

Bác sĩ đa khoa về phục vụ các Khoa YDCT/Bệnh viện đa khoa YDCT. 

5. Thanh tra Sở: 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa 

bệnh y dược cổ truyền và hoạt động mua bán, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ 

truyền trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm các hoạt động thông tin, quảng cáo về y dược cổ truyền; các 

hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, 

hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm y dược cổ truyền. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

Phối hợp với các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh  tăng cường thông tin, 

truyền thông về thuốc và các phương pháp điều trị của y dược cổ truyền, giúp 

nhân dân hiểu đúng về tác dụng, hiệu quả của thuốc và các phương pháp điều trị 

của y học cổ truyền. 

7. Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 

Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:  

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực, đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết 

bị để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.  

- Nghiên cứu về tính vị và tác dụng theo YHCT của các vị thuốc nam, 

thuốc dân gian, bài thuốc kinh nghiệm được xác định theo YHCT và y học hiện 

đại có tác dụng trong điều trị một số bệnh, chứng bệnh; 

- Kết hợp YHCT và y học hiện đại trong chẩn đoán bệnh, thể bệnh theo 

YHCT. Áp dụng một số phương thức chẩn trị và các phương pháp chữa bệnh 

không dùng thuốc an toàn, hiệu quả; 

- Định kỳ trước ngày 01 tháng 11 hằng năm, báo cáo về Sở Y tế để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định. 

8. Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền: 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập và xây dựng Bệnh viện Y 
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học cổ truyền - cơ sở 2 theo phương thức liên doanh, liên kết; lập Đề án phát 

triển Bệnh viện YHCT thành Bệnh viện YDCT tỉnh vào năm 2021, trở thành 

Bệnh viện đa khoa YDCT vào năm 2025. 

  - Lập Kế hoạch xây dựng, phát triển mô hình vườn thuốc nam với mục 

tiêu tạo nguồn nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu cung ứng thuốc điều trị tại cơ 

sở, tiến đến trở thành địa chỉ thứ 2 sau Trung tâm giống và kỹ thuật cây trồng, 

bảo tồn cây thuốc trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ 

truyền với y dược hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Yêu cầu các đơn vị 

và phòng trực thuộc Sở Y tế phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch 

này./. 
 

Nơi nhận:                                 
- Bộ Y tế (b/cáo);     
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- LĐ SYT (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY (Bích). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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