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Năm 2019, với quy mô 
465 giường kế hoạch, 
thực kê 523 giường, 
Bệnh viện đã khám cho 
172.423 lượt người, 
đạt 118,9% kế hoạch; 

trong đó điều trị nội trú là 29.975 lượt, 
đạt 115,5% kế hoạch, điều trị ngoại trú 
2.506 lượt, đạt 117,7% kế hoạch; công 
suất sử dụng giường bệnh đạt 112,5%. 
Năm 2019, Bệnh viện đã thực hiện 3.759 
ca phẫu thuật, đạt 98,9%.

Trước diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh Covid-19, Bệnh viện đã chủ động 
xây dựng các phương án nhằm ứng phó 
với công tác phòng chống dịch phù hợp 
với tình hình mới. Ngoài việc thành lập 
2 đội phản ứng nhanh, 3 kíp điều trị 
thường trực, Bệnh viện còn nâng cao 
năng lực hoạt động cho Khoa khám 
bệnh, trang bị đầy đủ phương tiện bảo 
hộ cho nhân viên y tế để thực hiện sàng 
lọc, phân loại bệnh nhân ngay từ khoa. 
Cán bộ y tế luôn chú trọng đến việc kê 
khai y tế, lịch sử đi lại, tiếp xúc của người 
đến khám, điều trị nhằm phát hiện sớm 
các trường hợp về từ vùng dịch hoặc có 
tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người 
mắc Covid-19 để cách ly, điều trị, theo 
dõi sức khỏe kịp thời.

Để bảo đảm an toàn cho cán bộ y 
tế và người dân khi đến khám, điều trị, 
bệnh viện luôn chú trọng hoạt động 
phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn 
viên và các không gian công cộng như: 
hành lang, cầu thang, khu đón tiếp, 
buồng bệnh nội trú, phòng khám… và 
nhắc nhở người dân thực hiện sát khuẩn 
tay trước khi vào khám, điều trị tại bệnh 
tại bệnh viện, vận động người dân đeo 
khẩu trang và thực hiện tốt các khuyến 
cáo của Bộ Y tế trong phòng chống dịch 
bệnh Covid-19. Bệnh viện đã bố trí khu 
cách ly đặc biệt, thực hiện nghiêm túc 
việc theo dõi sức khỏe các đối tượng 
cách ly tại bệnh viện.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TRIỂN KHAI NHIỀU HÌNH THỨC 
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình không ngừng được đầu tư, 
xây dựng, cải tạo, nâng cấp; đội ngũ y, bác sĩ được tăng cường về số lượng, nâng cao năng lực 

chuyên môn và đổi mới về phương thức hoạt động, từ đó chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, 
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện 
mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhằm giảm thiểu nguy 
cơ lây nhiễm dịch bệnh trong công tác 
khám chữa bệnh, đội ngũ cán bộ y tế 
và Đoàn viên Thanh niên của Bệnh viện 
đã tự tay làm mũ kính bảo hộ “Blouse-
made” có tấm chắn ngăn giọt bắn, dịch 
tiết hô hấp khi ho, hắt hơi, từ đó không 
những góp phần tiết kiệm chi phí cho 
cơ quan mà còn giúp đảm bảo an toàn, 
nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường 
hô hấp cấp do COVID-19 khi tiếp xúc và 
khám chữa bệnh.

Cùng với việc triển khai tốt các hoạt 
động khám, chữa bệnh, bảo đảm công 
tác phòng chống dịch Covid-19 và các 
bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện còn tham 

gia hỗ trợ công tác hậu cần tại khu cách 
ly tập trung, phối hợp với các đơn vị liên 
quan trong triển khai các hoạt động 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, thời 
gian tới, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc 
Quảng Bình tiếp tục nâng cao công tác 
phòng chống dịch bệnh, đảm bảo chất 
lượng khám, điều trị bệnh; tăng cường 
kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn, 
chăm sóc và tiếp đón người bệnh, đặc 
biệt, chú trọng công tác tiếp đón tại khu 
vực cấp cứu, đảm bảo tất cả các bệnh 
nhân và người nhà bệnh nhân đều được 
tiếp đón và hướng dẫn chu đáo.

Bố trí khu vực khám bệnh COVID-19 riêng biệt so với khu khám bệnh thông thường, lối đi được 
chăng dây bằng vải đỏ. Bố trí bàn tiếp đón người bệnh trước khi người bệnh vào phòng khám 
sàng lọc COVID-19.

Hai khu cách ly người điều trị nhiễm 
COVID-19

Khu cách ly người điều trị nhiễm COVID-19 với đầy 
đủ trang thiết b


