
BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

23 NĂM THÀNH LẬP ( 15/7/1998- 15/7/2021) 

DẤU SON ĐÁNG NHỚ TRONG HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN 

 

Ngày 15/7/1998 Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn được thành lập có nhiệm vụ 
khám chữa bệnh cho nhân dân phía bắc tỉnh Bình Định. Trải qua 23 năm  (15/7/1998 
– 15/7/2021) một chặng đường không phải ngắn – cũng chưa phải là dài, với một 
hành trình đầy nỗ lực, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên toàn bệnh viện đã vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách để hôm nay bệnh viện đã trở thành một địa chỉ đáng tin 
cậy, khẳng định được vị thế phát triển, thương hiệu Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 
trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Trên chặng đường qua, Bệnh viện đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, hàng 
năm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ sở vật chất ngày càng được mở rộng, khang trang, 
trang thiết bị được đầu tư hiện đại. Bệnh viện luôn chú trọng công tác chuyên môn, 
duy trì và triển khai nhiều kỹ thuật mới như thay khớp háng, phẩu thuật nội soi khớp 
gối thay dây chằng chéo, phẩu thuật nội soi tiêu hóa, sản khoa…. Công tác cấp cứu, 
hồi sức cấp cứu đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch. Chú trọng công tác 
đào tạo, đào tạo lại cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Bên 
cạnh đó, bệnh viện luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên, 
thường xuyên động viên, khích lệ nhân viên, tạo không khí vui tươi, thoải mái khi 
làm việc, qua đó tạo động lực để từng cá nhân trong đơn vị quyết tâm vượt khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm được giao. 

Trong 23 năm qua, bệnh viện đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen và 
nhiều danh hiệu cao quí của Đảng, Nhà nước và Ngành Y tế trao tặng. 

Hiện nay, bệnh viện có 21 khoa phòng với 453 nhân viên. Trong đó có 65 Bác 
sỹ (sau đại học 36), 8 Dược sỹ (sau đại học 03), 184 Điều dưỡng (sau đại học 05), 
70 Hộ sinh-Kỹ thuật viên và 106 nhân viên khác. Năm 2021, chỉ tiêu giường bệnh 
Sở Y tế giao là 380 giường, kế hoạch bệnh viện là 500 giường. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID – 19 diễn biến phức 
tạp và đặc biệt từ tháng 4 đến nay, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ 
song song đó là khám chữa bệnh và phòng chống dịch. 

 Công tác phòng chống dịch, bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch theo 
nhiều cấp độ khác nhau, triển khai khu điều trị cách ly cho bệnh nhân nhiễm Covid-
19 vừa và nhẹ, bệnh nhân nghi nhiễm với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có; 



đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc và các phương tiện phòng chống dịch; tổ chức 13 lớp 
tập huấn cho toàn thể nhân viên về hướng dẫn điều trị, chăm sóc, kiểm soát  lây 
nhiễm SARS-CoV-2; tổ chức phân luồng, khai báo y tế bằng mã QR- Code, tuyên 
truyền và thực hiện tốt thông điệp 5K; tổ chức xét nghiệm cho bệnh nhân, người nhà 
bệnh nhân, xét nghiệm cho nhân viên thường qui 2 lần/ tuần và khi cần thiết; tổ chức 
tiêm Vaccin phòng COVID -19 cho toàn thể nhân viên; sắp xếp nhân lực hợp lý, 
thành lập 15 tổ điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân COVID -19 với 105 người và 06 tổ 
xét nghiệm với 36 thành viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều động. 

Song song với công tác phòng chống dịch, bệnh viện thực hiện tốt công tác 
khám chữa bệnh, duy trì các phòng khám và tổ chức cấp cứu 24/24; thành lập tổng 
đài tư vấn giáo dục sức khỏe 1900561544; tổ chức hội chẩn chuyên môn với các 
bệnh viện tuyến trên, thực hiện tốt việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân nội trú. Trong 
6 tháng đầu năm 2021, bệnh viện đã khám 84.409 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 
13.304 lượt, thực hiện an toàn cho hơn 2.800 ca phẩu thuật các loại, Xquang 21.995 
lượt, Siêu âm 17.522 lượt, MRI 380 lượt, CT-Scan 3.784 lượt, xét nghiệm 145.890 
tiêu bản.  

Kỷ niệm 23 năm thành lập bệnh viện ( 15/7/1998 – 15/7/2021), chúng ta có 
quyền tự hào về những gì đã đạt được nhưng không dừng lại ở đó, tập thể nhân viên 
Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đoàn kết, đồng lòng, luôn luôn hướng tới phương châm: 
Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn 
dò chu đáo. Thân thiện, luôn lắng nghe và thấu hiểu với bệnh nhân, nỗ lực hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin  nhân 
dân./. 
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