
Đến nay, Đăk Nông cơ bản đã đào tạo được đội ngũ nhân lực đủ để triển khai mô hình hoạt động theo nguyên lý y 

học gia đình tại các trạm y tế. Mô hình này đang được coi là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển hệ 

thống y tế theo hướng “công bằng - hiệu quả - phát triển - chất lượng”, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn 

dân. Người dân được quản lý sức khỏe theo mô hình y học gia đình, tiến tới mỗi người sẽ có một mã số y tế riêng để 

giúp theo dõi, thăm ... Ngành Y tế hiện đang bắt đầu triển khai mô hình này tại một số trạm y tế. Để tiến tới thành lập 

phòng khám bác sĩ gia đình thì hiện nay các trạm thí điểm đã bắt đầu thực hiện ứng dụng phần mềm tin học quản lý 

hoạt động và sử dụng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Người dân đến khám chữa bệnh tại trạm y tế sẽ được khai 

thác và quản lý dữ liệu thông tin trên hệ thống. 
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