GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH
MỌT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ Y TẾ VÀ MỨC SỐNG DÂN CƢ
Y TẾ
Cơ sở y tế là nơi khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ gồm: Bệnh
viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện đièu dưỡng và phục hồi chức năng, phòng
khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/phường/thị trấn (gọi chung là y tế cơ sở), trạm y
tế cơ sở kinh tế hàng chính,sự nghiệp và các cơ sở y tế khác

• Bệnh viện là cơ sở y tế được tổ chức có các chuyên khoa, có phòng mổ,
phòng xét nghiệm, các phương tiện phục vụ cho việc chuẩn đoán bệnh, có đội ngũ
cán bộ y tế gồm các bác sĩ, y sĩ, y tá . . . Bệnh việc có chức năng chăm sóc sức
khoẻ nhân dân, khám chữa bệnh nội ngoại trú; Phòng bệnh, giáo dục sức khoẻ;
nghiên cứu đào tạo cán bộ. Bệnh viện được Bộ Y tế quyết định quyết định công
nhận và phân theo cấp quản lý như bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện/thị xã/thành.
Bệnh viện có thể là bệnh viện có thể là bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chuyên
khoa.
• Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng là cơ sở y tế có chức năng tiếp
nhận những người cần được nghỉ ngơi dưỡng sức hoặc phục hồi chức năng
• Phòng khám đa khoa khu vực là cơ sở y tế có chức năng khám chữa bệnh
cho cán bộ, nhân viên ở cơ sở thuộc tuyến huyện, thị xã hoặc một cụm xã,
phường...
• Trạm y tế xã, phường, trị trấn gọi chung là y té cơ sở là tuyến đầu tiên thực
hiện các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ, gồm chăm sóc sức
khoẻ ban đầu, sơ cứu, đỡ đẻ, bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình, phát
hiện và báo cáo kịp thời các bệnh dịch trên phạm vi xã, phường, thị trấn lên tuyến
trên.
• Các cơ sở y tế khác là cơ sở y tế ngoài các cơ sở y tế đã kể trên, như trạm
lao, trạm da liễu, trạm mắt, khu điều trị phong, nhà hộ sinh...
Giường bệnh là giường chuyên dùng cho người bệnh ở các cơ sở y tế, không
bao gồm giường trực, giường phòng khám, giường phòng đợi thuộc các cơ sở y tế.
MỨC SỐNG DÂN CƢ
Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng
làm tiêu chuẩn để xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. Những người hoặc hộ có
thu nhập (hoặc chỉ tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo được coi là
người nghèo hoặc hộ nghèo.

EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT AND
METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS ON
HEALTH AND LIVING STANDARD

HEALTH
Health establishments is the place where patients are examined, treated and
taken care of, including hospital, sanatorium and rehabilitation hospital, regnal
polyclinic, commune health center (grassroot-level health unit), medical service unit
in offices, enterprises and other health units
• Hospital is a hedlth establishment with the coverage: having specilized wards,
surgeon rooms, testing room, equipment for disease diagsis, health staff like doctors,
physicians, nurses, etc. Its functions are to take care of people’s health, examine and
treat in-patients and out-patients, disease prevention, educate health for people, study
and train staff. Hospitals must be recognized by the Ministry of Health and are classified
by management levels such as provincial hospitals or district hospitals. Hospital may be
general or specialized one.
• Sanatorium and rehabilitation hospital is a health establishment receiving those
who need to be save health or restore health.
• Regional polyclinic is a health establishment to examine and treat people in the
district, town or a group of communes.
• Commune health center (grassroot-level health unit) is the first place to provides
health care services including primary health care, first aid, protection of mothers and
children, family planning, discovering and reporting epidemic diseases to the upper
level.
• Medical service unit in offices, enterprises is a health establishment giving
examination, treatment and medicene to the staff of the offices or enterprises.
• Other health units are the health establishments other than the above mentioned
establishments, such as tuberculosis, dermatology and venereology, vision testing units,
leprosy treatment ceter, antenatal clinic.
Patient bed is used for patients during their treatment at the health
establilhments. This excludes beds for persons on duty, and beds in the examining and
waiting rooms
LIVING STANDARD
Poverty line refers to the average revenue (or expenditure) per capita used as a
standard to evaluate a poor person or a household. Those whose income (or
expenditure) beneath the poverty line is considered poor person and household.

