
B NH VI N NHI H I D NG 
Địa chỉ: Xã Liên Hồng, Huy n Gia Lộc, Tỉnh H i D ng 



I. Lịch sử hình thành: 

- Được UBND Tỉnh ký Quyết định thành lập ngày 24/12/2009 và chính thức đi vào 

hoạt động ngày 01/01/2010 với quy mô 300 giường bệnh; diện tích 5,4 ha tại địa chỉ 

Thanh Xá – Liên Hồng – Gia Lộc – Hải Dương. 

II. Bộ máy tổ chức: 

- Khoa, phòng: Gồm 22 khoa phòng; trong đó: có 6 phòng ban chức năng; 16 khoa 

Lâm sàng và Cận lâm sàng. 

- Nguồn nhân lực: Tổng 325 cán bộ viên chức và người lao động 

-> Tổng biên chế toàn B nh vi n: 289 người, trong đó: 

+ Giám đốc: Bác sĩ CKII – Bà Nguyễn Thị Thức 

+ Phó giám đốc: 03 người 

+ Bác sĩ: 50 người 

+ Điều dưỡng – kỹ thuật viên: 204 người 

+ Đối tượng khác: 70 người 

 



III. C  sở vật chất: Bao gồm 3 khối nhà chính với tổng diện tích sử dụng 28.000 m2 

được đưa vào sử dụng từ ngày 01/6/2015 

-> Khối nhà 2 tầng:  

1 - Ban giám đốc 

2 - Phòng Kế hoạch tổng hợp 

3 - Phòng Tổ chức cán bộ 

4 - Phòng Hành chính quản trị 

5 - Phòng Điều dưỡng 

6- Phòng Tài chính – kế toán 

7 - Khoa Liên chuyên khoa TMH – Mắt – RHM 

-> Khối nhà 3 tầng:  

1 - Khoa Khám bệnh; 

2 - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

3 - Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

4 - Khoa Xét nghiệm  

5- Khoa Vi sinh 

6- Khoa Tâm thần kinh – Phục hồi chức năng – Y 

học cổ truyền 

7 – Phòng Vật tư – trang thiết bị y tế. 
 

 

-> Khối nhà 8 tầng: Khu điều trị nội 

trú gồm: 

1- Tầng 1: Khoa HSCC  

2- Tầng 2: Khoa Ngoại – PTGM 

3- Tầng 3: Khoa Sơ sinh 

4- Tầng 4: Khu Điều trị tự nguyện 

5- Tầng 5: Khoa Hô hấp 

6- Tầng 6: Khoa Nội tổng hợp 

7- Tầng 7: Khoa Truyền nhiễm 

8- Tầng 8: Khoa Tiêu hóa 



 

IV. Máy móc – Trang thiết bị: 

Hiện tại Bệnh viện đang được trang bị nhiều máy móc hiện đại để phục vụ trong KCB: 

1- Đèn soi ven 

2- Máy thở 

3- Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số 

4- Máy thở cao tần (HFO) 

5- Máy đa năng dùng trong Tai – Mũi – Họng 

6- Dao mổ điện dùng trong Tai – Mũi – Họng  

7- Máy chẩn đoán Helicobacter Pylori không xâm lấn; máy nội soi dạ dày, tá tràng 

8- Máy phân tích sinh hóa máu tự động hoàn toàn 

9- Hệ thống định nhóm máu bằng PP Gelcard 

10- Máy điện di tự động 

11- Máy Real-time PCR 

…… 

 

 



 

V. Chuyên môn, kỹ thuật: 

- Là một bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện nhi Trung ương, trong những năm qua BV 

được nhận đào tạo, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới về: HSCC; Sơ sinh; Tiêu hóa; 

Truyền nhiễm;… 

- Mục tiêu đến năm 2017 BV phát triển thêm KCB theo yêu cầu, mổ chuyên khoa 

TMH, mổ cấp cứu ngoại khoa. 

- Với quy mô và mục tiêu hoạt động như vậy nên BV vẫn có nhu cầu tiếp nhận các 

Bác sĩ tốt nghiệp bằng khá, giỏi; đặc biệt là các bác sĩ nội trú về công tác để xây dựng 

một Bệnh viện Nhi Hải Dương có đội ngũ bác sĩ tương xứng với một cơ sở vật chất 

hiện đại đã được Đảng và Nhà nước đầu tư. 

 

 


