Khoa Khám bệnh
Viết bởi Administrator
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1. Địa chỉ: Tòa nhà 2 tầng khoa Khám Bệnh – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

2. Điện thoại : 1900.969.646

3. Cơ cấu nhân sự:

Khoa Khám bệnh gồm 15 nhân viên:

+ Biên chế: 07: 01 BSCKI, 01 CNĐD, 05 CĐĐD

+ Hợp đồng: 08: 01 CNĐD, 01 CĐD, 01 CĐNHS, 05 CĐĐD

Các đơn vị liên quan:

Gồm 16 chuyên khoa lâm sàng, 10 chuyên khoa CLS, 03 nhân viên TCKT, 05 nhân viên dược,
03 KTV xét nghiệm Huyết học, 05 KTV xét nghiệm Hóa sinh, 02 nhân viên vệ sinh.

4. Lãnh đạo đương nhiệm:
-

Trưởng khoa: BSCKI Nguyễn Lương Thảo
Điều dưỡng trưởng: CNĐD Trương Thị Cẩm Huyên

5. Chức năng, nhiệm vụ:
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- Tổ chức khám bệnh và tư vấn điều trị cho toàn thể cán bộ, nhân dân đia phương và khu
vực.
- Khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe học tập, lao động, nước ngoài, người nước ngoài,
xin việc, giám định, lái xe các loại.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cá nhân, tập thể.
- Tầm soát sớm các bệnh lý về tim mạch. Ung thư, tiêu hóa, phụ khoa…
- Đội ngủ thầy thuốc ưu tú, bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
- Trực điện thoại đặt lịch khám bệnh cho khách hàng có nhu cầu khám trước theo số điện
thoại: 1900.969.646
- Lấy bệnh phẩm xét nghiệm theo yêu cầu.
- Trang thiết bị y tế và phòng xét nghiệm y khoa hiện đại.

6. Các hoạt động:
- 16 phòng khám ( bao gồm 16 chuyên khoa)
- 10 phòng cận lâm sàng (Huyết học, Sinh hóa, Giải phẩu bệnh, Điện tim, Siêu âm tim, Siêu
âm tổng quát, Chụp X quang, CT, Nội soi, Đo chức năng hô hấp)
- Mỗi ngày các phòng khám tiếp đón từ 400-600 lượt bệnh nhân đến khám bao gồm các đối
tượng BHYT và không BHYT. Trong đó có khoảng 20-30 ca (CT, MRI), 100-150 ca siêu âm
tổng quát, 50-70 ca chụp x- quang, 8-10 ca nội soi, 500-700 tiêu bản xét nghiệm, 70-80 ca điện
tim, 20-30 ca (siêu âm tim – mạch máu).

7. Những thành tích nổi bật:
- Khoa Khám đã hoàn thiện và triển khai tốt qui trình khám bệnh theo Quyết định số
1313/QĐ-BYT.
- Tổ chức tốt công tác đón tiếp, khám chữa bệnh ngoại trú cho tất cả các đối tượng người
bệnh. Đón tiếp nhanh chóng, hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình, từng bước nâng cao sự hài lòng và
cũng cố niềm tin của người bệnh. Tại nơi sàng lọc, phát số, phân luồng người bệnh được tiếp
nhận từ rất sớm 5 giờ 30 phút hằng ngày, giải tỏa nhanh chóng lên các buồng khám để tránh sự
ùn tắc tại nơi tiếp đón ban đầu nhất là trong giờ cao điểm.
- Khảo sát thời gian chờ khám bệnh hằng tháng tại các bàn khám, nhằm có giải pháp rút
ngắn thời gian chờ của người bệnh.
- Tăng thời gian khám bệnh, tư vấn cho người bệnh, tiến hành hội chẩn các chuyên khoa
sâu nếu cần để đảm bảo cho người bệnh đến khám được điều trị đúng. Phối hợp các khoa cận
lâm sàng để có thể đáp ứng nhu cầu làm xét nghiệm nhanh và chính xác.
- Qui trình lấy bệnh phẩm xét nghiệm đã được cải tiến nhằm phục vụ người bệnh nhanh
chóng, thuận lợi. Sắp xếp trả kết quả xét nghiệm tại từng bàn khám đúng thời gian qui định.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan và doanh nghiệp đóng trên địa bàn
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tỉnh, khám sức khỏe giám định, học tập, lái xe, xuất khẩu lao động… Đặc biệt tổ chức tốt khám
sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý.
- Được tặng bằng khen, giấy khen của các cấp.

Một số hình ảnh hoạt động của khoa
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*************************************************************

BÀI ĐÃ ĐĂNG NĂM 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lễ trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12
Tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết
Chuyến hành trình về Hiệp Đức khám sức khỏe định kỳ
Chế độ ăn uống, luyện tập cho bệnh nhân tăng HA
HIV/AIDS là gì? Các thuốc điều trị HIV/AIDS
Phơi nhiễm và dự phòng sau phơi nhiễm HIV
Khoa Khám bệnh chính thức đi vào hoạt động từ 10/11/2014

BÀI ĐĂNG NĂM 2015
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hút thuốc là và nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Video Khoa Khám bệnh BVĐK Quảng Nam
Chế độ ăn uống khuyên dùng cho người bệnh đái tháo đường
Cải tiến chất lượng bệnh viện, an toàn người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm
Các hoạt động mừng ngày Quốc tế thiếu nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
Đái tháo đường và biến chứng tim mạch
Nhân viên y tế và Ngày thế giới phòng chống HIV-AIDS

BÀI ĐĂNG NĂM 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Khám sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
Phong cách phục vụ ở Khoa Khám bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Sống khỏe mỗi ngày
Chế độ ăn cho người bệnh máu nhiễm mỡ
Tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường
Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh
Khám sức khỏe định kỳ tại Hiệp Đức

BÀI ĐĂNG NĂM 2017
1.
2.
3.
4.
5.

Dịch vụ khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
Hiến máu nhân đạo
Tôn vinh Ngày Thầy Thuốc Việt Nam
Cảm nhận về một chuyến tham quan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
Hưởng ứng ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết 15/6

BÀI ĐĂNG NĂM 2018
1. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam triển khai máy quét mã vạch trong khám, chữa bệnh
ngoại trú
2. Quy trình khám bệnh mới
3. Hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" 15 tháng 6

BÀI ĐĂNG NĂM 2019
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1. Khám sức khỏe định kỳ&nbsp; cho cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý
2. Hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" 15 tháng 6

BÀI ĐĂNG NĂM 2020
1. Hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" 15 tháng 6
2. Hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19

BÀI ĐĂNG NĂM 2021
1. Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
2. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Khoa Khám bệnh, bệnh viện đa khoa
tỉnh Quảng Nam trong đợt dịch mới
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