
BVBM-Báo cáo kết quả 03 năm hợp tác, hỗ trợ Quân Y Hải quân                                                                                                            1 

 

            BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 03 NĂM (6/2015 - 11/2018) BỆNH VIỆN BẠCH MAI  

HỢP TÁC, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUÂN Y HẢI QUÂN,  

ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO  

 

I. GIỚI THIỆU 

Bệnh viện Bạch Mai được thành lập từ năm 1911, trải qua hơn 100 năm xây dựng và 

phát triển, đã trở thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất tại Việt Nam, tạo 

dựng được thương hiệu và uy tín đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, luôn là địa 

chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân cả nước. Bệnh viện cũng đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện 

thông qua công tác đào tạo - chỉ đạo tuyến, được các cơ sở y tế cùng các đồng nghiệp 

trong cả nước tín nhiệm. Đến nay, các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện 

Bạch Mai đã và đang được triển khai sâu rộng với chất lượng tốt nhất tới hầu hết các tỉnh 

thành phía Bắc và cả nước với hơn 1000 cơ sở y tế, chủ yếu các bệnh viện dân sự. 

Đồng hành với cả nước hướng về biển đảo, tháng 5/2015, lần đầu tiên Bệnh viện Bạch 

Mai nhận được đề xuất hỗ trợ về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật Thận nhân tạo từ 

Viện Y học Hải quân - là bệnh viện tuyến cuối của Quân Y Hải quân với bề dày lịch sử 50 

năm, Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện xác định hỗ trợ Quân Y Hải quân là bảo vệ Tổ 

quốc và coi đó là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện, giúp ngành Quân Y 

Hải quân phát triển chuyên môn, kỹ thuật và tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, 

chăm sóc sức khỏe cho quân, dân vùng biển đảo góp phần giữ vững an ninh, chính trị, chủ 

quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Ngày 6/6/2015 tại Thành phố Hải Phòng, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Y tế, 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Bạch Mai và Quân 

chủng Hải quân đã ký kết biên bản hợp tác hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, 

kỹ thuật và quản lý cho lực lượng Quân Y Hải quân. Điểm đặc biệt là lần đầu tiên Bệnh 

viện Bạch Mai cam kết hỗ trợ một cách toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật cho 1 ngành 

Quân Y với trọng tâm là Viện Y học Hải quân và 1 số đơn vị Quân Y Hải quân thuộc tất 
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cả các chuyên ngành liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân vùng 

biển đảo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ưu tiên của Bệnh viện.  

Qua ba năm triển khai, với sự nỗ lực, nhiệt huyết của Đảng ủy, Ban Giám đốc và hơn 

3.000 cán bộ viên chức Bệnh viện Bạch Mai, Cục Hậu Cần và Viện Y học Hải quân, một số 

đơn vị Quân Y Hải quân, chương trình đã đạt được những thành tựu quan trọng; năng lực 

chuyên môn, cấp cứu, khám chữa bệnh của các cơ sở Quân Y Hải quân đã có những chuyển 

biến rõ rệt; sức khỏe quân, dân vùng biển đảo được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh, 

chính trị, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhiều hoạt động mới lần đầu được triển khai tại 

tất cả các cụm lực lượng Hải quân. Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ Hải quân được thụ hưởng 

trực tiếp thông qua hàng loạt các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, khám sức 

khoẻ, truyền thông giáo dục sức khỏe. Đặc biệt hơn 2.000 lượt cán bộ Quân Y thuộc 52 đơn 

vị Quân Y Hải quân được nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý qua các khoá đào tạo, 

chuyển giao kỹ thuật và hội thảo; 585 kỹ thuật chuyên môn thiết yếu và chuyên sâu thuộc 29 

chuyên ngành đã được Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao thành công cho 190 cán bộ thuộc 

38 đơn vị Quân Y Hải quân. Hàng trăm kỹ thuật mới thuộc các chuyên ngành như Hồi sức 

cấp cứu, Tim mạch, Tiêu hóa, Thận tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội tiết, Hô hấp, Phục hồi 

chức năng, Thăm dò chức năng, Chẩn đoán, hình ảnh, Xét nghiệm, … được Bệnh viện 

Bạch Mai chuyển giao, các đơn vị Quân Y Hải quân đã và đang áp dụng hiệu quả tại đơn 

vị. Bệnh viện Bạch Mai và Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện phía Bắc cũng đã cử 145 

giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ, các chuyên gia đầu ngành đến thăm quan và làm việc tại 11 đảo, 

điểm đảo và nhà giàn DK1 thuộc quần đảo Trường Sa trong 3 năm từ 2016 - 2018 với rất 

nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đất 

liền đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. Bệnh viện 

Bạch Mai cũng đã hỗ trợ gần 42.000 đầu sách, tài liệu, ấn phẩm truyền thông giáo dục sức 

khỏe, chuyên môn kỹ thuật cho 330 đơn vị Hải Quân trong cả nước và một số trang thiết bị y 

tế, thuốc men cần thiết cho các cơ sở Quân Y Hải quân. 

Báo cáo kết quả 3 năm triển khai chương trình hỗ trợ, hợp tác giữa Bệnh viện Bạch 

Mai và Quân chủng Hải quân tổng hợp toàn bộ những hoạt động tiêu biểu đã triển khai 

và là cơ sở để theo dõi, giám sát đánh giá chương trình, làm tiền đề cho sự quyết tâm 

phấn đấu của Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị Quân Y Hải quân trong sự nghiệp chăm 

sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng biển đảo. 
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II. THÀNH TỰU, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 03 NĂM  
 

1. Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ Hải quân được thụ hưởng trực tiếp thông qua hàng loạt các 

hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, khám sức khoẻ, truyền thông giáo dục 

sức khỏe. 

2. Bệnh viện Bạch Mai đã cử hơn 800 lượt cán bộ trực tiếp tới hỗ trợ triển khai các hoạt 

động như đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; tư vấn chuyên môn, kỹ thuật, quản lý; truyền 

thông giáo dục sức khỏe; khám chữa bệnh,... tại các đơn vị Hải quân phủ khắp cả 5 Cụm 

lực lượng Hải quân trong cả nước. 

3. Hơn 2.000 lượt cán bộ Quân Y thuộc 52 đơn vị Quân Y Hải quân được nâng cao năng 

lực chuyên môn, quản lý qua các khoá đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hội thảo.  

4. Đào tạo 230 cán bộ nòng cốt Quân Y Hải quân tại Bệnh viện Bạch Mai và chuyển giao 

75 gói kỹ thuật với 685 kỹ thuật thiết yếu và chuyên sâu thuộc 29 chuyên ngành cho 38 

đơn vị Quân Y Hải quân trong cả nước, góp phần quan trọng trong việc phát triển chuyên 

môn, kỹ thuật tại các đơn vị Quân Y Hải quân.  

5. Ngày 21/01/2016, lần đầu tiên Viện Y học Hải quân triển khai thành công kỹ thuật lọc 

máu được Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao cho 04 bệnh nhân. Ngày 01/3/2016 Đơn 

vị Thận nhân tạo chính thức khai trương đi vào hoạt động, đến nay đơn vị đã trở thành 

một địa điểm tin cậy của bệnh nhân khu vực Hải Phòng, kết quả qua 3 năm triển khai 

đến nay đơn vị đã tiến hành chạy thận nhân tạo thường quy cho 20 bệnh nhân với 

4.598 lượt lọc, triển khai 21 lượt lọc máu cấp cứu, đặt Catheter tĩnh mạch Trung tâm 

cho 10 bệnh nhân và làm kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch AVF cho 4 bệnh nhân. 

6. Tổ chức thành công 16 khóa đào tạo và 06 hội thảo cập nhật chuyên môn, kỹ thuật và 

quản lý cho 1.350 lượt học viên tại các đơn vị Quân Y Hải quân, góp phần nâng cao 

năng lực hoạch định chiến lược, lập kế hoạch, phát triển chuyên môn kỹ thuật. 

7. Tổ chức thành công 86 buổi hội chẩn, đào tạo trực tuyến thuộc 13 chuyên ngành cho 

1075 lượt cán bộ Viện Y học Hải quân nhằm chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong chẩn 

đoán và điều trị bệnh với hơn 300 ca bệnh khó và phức tạp. 

8. Viện Y học Hải quân đã được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, khang trang, thay đổi 

hoàn toàn diện mạo so với năm 2015. Năng lực khám chữa bệnh đã và đang được cải 

thiện, tạo được niềm tin đối với người dân trên địa bàn và cán bộ chiến sĩ thuộc Quân 

chủng. Số bệnh nhân khám chữa bệnh đã vượt mục tiêu đề ra ban đầu, tăng hơn gấp 

đôi so với năm 2015. Viện cũng đã triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới như Nội soi 

can thiệp đường tiêu hóa, nội soi can thiệp và chẩn đoán cơ xương khớp, điện tim 

gắng sức, đo lưu huyết não,... 

9. Thành lập Khoa Huấn luyện - Đào tạo và Chỉ đạo tuyến tại Viện Y học Hải quân ngày 

17/10/2016. Khoa đã được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang và đang từng bước kiện 
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toàn, phát triển theo mô hình Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch 

Mai, đáp ứng yêu cầu của Viện và Ngành Quân Y Hải quân trong giai đoạn mới. 

10. Bệnh xá Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân đã có bước phát triển vượt bậc về chuyên 

môn kỹ thuật với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị y tế hiện 

đại. 30 cán bộ Quân Y nòng cốt đã được đào tạo, tiếp nhận kỹ thuật mới tại Bệnh viện 

Bạch Mai. Gần 30 lượt các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai đã trực tiếp tới đơn vị để 

hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật,... Hiện nay các cán bộ Quân Y tại Bệnh xá 

đã triển khai thành thạo hàng loạt các kỹ thuật mới, đặc biệt kỹ thuật Nội soi đường 

tiêu hóa với số lượng lên tới gần 700 ca nội soi hàng năm; Đặc biệt Lữ đoàn đã phối 

hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai tổ chức 02 đợt khám chuyên sâu, nội soi dạ dày và đại 

tràng bằng phương pháp gây mê cho 335 lượt các cán bộ chỉ huy, chiến sỹ đơn vị. 

11. Tổ chức thành công 12 sự kiện truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn phòng chống 

các bệnh gây đột tử và một số bệnh lý, cấp cứu thường gặp cho 4.075 cán bộ chiến sỹ 

thuộc cụm lực lượng vùng 1,3,4,5 Hải quân. 

12. Tổ chức 11 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe chuyên sâu cho 3.760 cán bộ, chiến sỹ và 

thân nhân thuộc cụm lực lượng vùng 1, 3, 4, 5 và quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1. 

13. Tiếp nhận 28 đoàn công tác của Cục Hậu cần, Phòng Quân Y Hải quân và Viện Y học 

Hải quân đến thăm quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuyên môn, kỹ 

thuật, quản lý tại các đơn vị thuộc Bệnh viện Bạch Mai. 

14. Tổ chức thành công 03 chuyến thăm Trường Sa, nhà giàn DK1 trong 3 năm 2016 - 

2018 với sự tham gia của 145 cán bộ chủ chốt Bệnh viện Bạch Mai và Giám đốc các 

bệnh viện phía Bắc, đoàn đã đến 11 đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1 thuộc quần đảo 

Trường Sa trong hành trình 10 ngày đêm với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa 

như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; Xây dựng lực lượng hiến máu 

dự bị an toàn; Giao lưu, thăm hỏi, động viên và tặng quà trị giá hàng tỷ đồng cho quân, 

dân trên đảo; thăm các cơ sở Quân Y và tư vấn chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, 

động viên các thầy thuốc đang trực tiếp công tác tại đảo và nhà giàn. 

15. Hỗ trợ gần 42.000 đầu sách, tài liệu, ấn phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe, chuyên 

môn kỹ thuật  cho 330 đơn vị Hải quân trong cả nước và một số trang thiết bị y tế, thuốc 

men cần thiết cho các cơ sở Quân Y Hải quân. 

 

Kết quả phản hồi từ hơn 6000 cán bộ, chiến sỹ sau khi tham dự các hoạt động cho 

thấy: 100% các hoạt động triển khai là cần thiết và rất cần thiết; 97 % cho rằng các 

hoạt động triển khai là phù hợp và rất phù hợp; Có tới 98% hài lòng và rất hài lòng; 

87% sẽ áp dụng tốt các kiến thức, kỹ năng thu được vào thực tế tại đơn vị. 
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III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG  

 

Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động đã triển khai 
 

Stt Nội dung Số lượng Địa điểm Kết quả 

1.  

Đạo tạo/chuyển giao kỹ 

thuật tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

75 khoá đào 

tạo/chuyển 

giao kỹ thuật 

Bệnh viện Bạch Mai 
230 lượt học 

viên 

2.  

Đào tạo chuyên môn tại 

các đơn vị Quân chủng 

Hải quân 

15 khoá đào 

tạo 

Viện Y học Hải quân; 

Cụm lực lượng vùng 3, 

vùng 4 Hải quân 

752 lượt học 

viên 

3.  
Hội chẩn, đào tạo trực 

tuyến  
86 buổi 

Viện Y học Hải quân kết 

nối trực tuyến với Bệnh 

viện Bạch Mai  

1075 lượt học 

viên/ 300 ca 

bệnh phức tạp 

4.  
Hội thảo chuyên môn 

và quản lý 
06 hội thảo Viện Y học Hải quân 598 đại biểu 

5.  
Tư vấn, khám chữa 

bệnh 
11 đợt 

Viện Y học Hải quân; 

Cụm lực lượng vùng 1, 

3, vùng 4 Hải quân, 

Quần đảo Trường Sa,... 

3.760 người 

6.  
Truyền thông giáo dục 

sức khoẻ 
12 đợt 

Cụm lực lượng vùng 1, 

3, vùng 4 Hải quân,... 
4.075 đại biểu 

 Tổng   10.490 

 

 

1. Đào tạo cán bộ Quân Y Hải quân nòng cốt tại Bệnh viện Bạch Mai  
 

 Đến nay (30/11/2018), Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận đào tạo/chuyển giao 75 

gói kỹ thuật với 685 kỹ thuật thiết yếu và chuyên sâu thuộc 29 chuyên ngành cho 230 cán 

bộ của 38 đơn vị Quân Y Hải quân góp phần tích cực trong việc phát triển chuyên môn, 

kỹ thuật tại Viện Y học Hải quân và một số đơn vị Quân Y Hải quân.    

 

Ngày 10.8.2015, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ký văn bản miễn học phí cho tất 

cả các học viên thuộc Quân chủng Hải quân về học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 

tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2015 - 2018 với tổng kinh phí miễn giảm lên tới 

2.899.000.000 đ. Học viên Hải quân được tạo điều kiện thuận lợi tối đa khi học tập và 

được các giảng viên Bệnh viện Bạch Mai kèm cặp trực tiếp, thực hành chuyên môn, kỹ 

thuật ngay trên người bệnh. 
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Danh sách các chuyên ngành Bệnh viện Bạch Mai 

đã chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ Quân Y Hải quân 
 

Stt Chuyên ngành/Lĩnh vực 
Số cán bộ được đào tạo/ chuyển giao kỹ thuật 

Bác sỹ Y sỹ, điều dưỡng, khác Tổng 

1.  Cấp cứu 21 12 33 

2.  Hồi sức tích cực 2 2 4 

3.  Tim mạch 1 8 9 

4.  Tiêu hóa 13 7 20 

5.  Thận nhân tạo 2 3 5 

6.  Thận tiết niệu 1 0 1 

7.  Hô hấp 4 0 4 

8.  Cơ xương khớp 6 0 6 

9.  Nội tiết - Đái tháo đường 1 0 1 

10.  Y học hạt nhân và ung bướu 2 0 2 

11.  Sức khỏe tâm thần 3 0 3 

12.  Da liễu 1 0 1 

13.  Phục hồi chức năng 3 20 25 

14.  Y học cổ truyền 0 13 13 

15.  Ngoại tổng hợp 0 2 2 

16.  Sản 1 0 1 

17.  Răng hàm mặt 1 11 12 

18.  Tai mũi họng 1 8 9 

19.  Mắt 0 1 0 

20.  Thăm dò chức năng 2 0 2 

21.  Chẩn đoán hình ảnh 33 10 43 

22.  Hóa sinh lâm sàng 0 13 13 

23.  Huyết học truyền máu 3 6 9 

24.  Vi sinh lâm sàng 0 2 2 

25.  Dinh dưỡng lâm sàng 0 2 2 

26.  Dược lâm sàng 1 1 2 

27.  Kiểm soát nhiễm khuẩn 1 1 2 

28.  Vật tư - thiết bị y tế 0 1 1 

29.  Đào tạo và Chỉ đạo tuyến 3 1 4 

 Tổng 106 124 230 
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Kết quả: 192/230 học viên (chiếm 83,4%) đã hoàn thành xong khoá học và nhận được 

chứng chỉ sau khoá học, 38 học viên (38%) đang tham gia học tại Bệnh viện Bạch Mai, 06 

học viên do công tác đột xuất nên phải dừng học giữa chừng.  

Kết quả đánh giá trước và sau học của 192 học viên tại Bệnh viện Bạch Mai cho 

thấy: Trước đào tạo, hầu hết học viên (73%) tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chỉ đạt điểm 

trung bình và yếu. Sau quá trình đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai, điểm số đã có sự biến 

chuyển rõ rệt, không có học viên nào đạt điểm kém, tỷ lệ học viên đạt điểm khá và giỏi, 

xuất sắc tăng rất cao (88%). 
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 Biểu đồ 1: Kết quả đánh giá trước và sau học  

của 192 học viên Hải Quân tại BV Bạch Mai 

 

Phản hồi của học viên đối với các khoá đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai: 100% học 

viên đều nhận xét rất hài lòng về kết quả học tập của mình và cam kết sẽ vận dụng tối đa 

những kiến thức kỹ năng đã học được vào phát triển Quân Y Hải quân, bên cạnh đó các 

học viên cũng đánh giá rất cao môi trường học tập và sự nhiệt tình của các giảng viên, cán 

bộ quản lý trong việc hướng dẫn học tập và thực hành.  

 Trích lời BS.T tại Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân:“Chúng tôi về học tập tại Bệnh 

viện Bạch Mai được các thầy cô quan tâm chỉ bảo rất tận tình, chỉ trong 3 tháng học tập 

cá nhân tôi đã thực hiện kỹ thuật nội soi dạ dày cho hơn 500 lượt bệnh nhân, đó là một con 

số không tưởng đối với một học viên tham gia nhận chuyển giao kỹ thuật. Tôi chắc chắn 

mình sẽ tự tin thực hiện kỹ thuật này ngay sau khi kết thúc khoá học tại Bệnh viện Bạch 

Mai. Đối với các cán bộ khác trong đoàn của chúng tôi đều được thực hành thành thạo và 

có thể triển khai tốt các kỹ thuật sau khi trở về đơn vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất lần 

lượt các y bác sỹ của đơn vị đến học tập nâng cao tay nghề tại Bệnh viện Bạch Mai trong 

thời gian tới”. 
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* Tháng 6/2018 Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành đánh giá hiệu quả sau Đào 

tạo/Chuyển giao kỹ thuật của các cán bộ Quân Y tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả phản 

hồi của 95 cán bộ Quân Y Hải quân như sau: 

- Đánh giá khả năng triển khai kỹ thuật sau đào tạo/chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh 

viện Bạch Mai: 71% học viên triển khai thành công kỹ thuật tại đơn vị, vẫn còn 

29% chưa thể triển khai được, nguyên nhân chủ yếu do thiếu máy móc, trang thiết 

bị, thiếu bệnh nhân và chưa có cơ chế triển khai kỹ thuật. Như kỹ thuật Xét nghiệm 

hóa sinh cơ bản và huyết học truyền máu cơ bản (thiếu máy móc, trang thiết bị...); 

Lọc máu liên tục (chưa có máy, bệnh nhân, bảo hiểm y tế chưa thanh toán...). 

 

Đã triển 
khai
79%

Chưa triển 
khai
21%

 

Biểu đồ 2. Tỷ lệ áp dụng kỹ thuật được chuyển giao tại đơn vị 

- Đánh giá mức độ áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào thực tế 

công việc tại đơn vị cho thấy 78,6% thường xuyên và luôn luôn áp dụng, 17,8% học 

viên thỉnh thoảng áp dung và chỉ có 3,6% chưa áp dụng do thiếu máy móc và thiếu 

bệnh nhân: 
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Biểu đồ 3. Đánh giá mức độ áp dụng trong thực tế 
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2. Cập nhật chuyên môn, kỹ thuật, quản lý tại các đơn vị thuộc Quân chủng Hải 

quân thông qua các hoạt động Đào tạo liên tục 

2.1. Tổ chức thành công 15 khóa đào tạo liên tục cập nhật chuyên môn, kỹ thuật và 

quản lý cho 752 học viên và 06 hội thảo cho 598 cán bộ Hải quân, góp phần nâng cao năng 

lực hoạch định chiến lược, lập kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật cho 52 đơn vị 

Quân Y, đặc biệt tổ chức đào tạo kỹ thuật cấp cứu ban đầu đặc thù y học Hải quân tại 

vùng 1, 3, 4, 5 cho 274 y, bác sỹ và 81 chiến sỹ góp phần cung cấp và chuẩn hóa lại các 

kỹ thuật cấp cứu cơ bản cho lực Quân Y Hải quân.  
 

Bảng danh mục các khoá đào tạo liên tục tại các đơn vị Hải quân 

Stt Nội dung Địa điểm Thời gian 
Thời 
lượng 

Học 
viên 

1 Sư phạm Y học cơ bản  
Viện Y học 
Hải quân 

30/9 - 
10/10/2015 

10 ngày 34 

2 
Cấp cứu ban đầu đặc thù Y 
học Hải quân 

Viện Y học 
Hải quân 

7/12/2015 - 
13/1/2016 

10 ngày 56 

3 Kỹ năng lập kế hoạch 
Viện Y học 
Hải quân 

16,17/12/2015 - 
6/7/2016 

3 ngày 40 

4 Một số chuyên đề Nội tiết 
Viện Y học 
Hải quân 

29/12/2015 - 
20/1/2016 

3 ngày 30 

5 
Cập nhật một số chuyên đề 
Thận nhân tạo 

Viện Y học 
Hải quân 

21/01/2016 1 ngày 40 

6 Nghệ thuật giao tiếp ứng xử  
Viện Y học 
Hải quân 

18/12/2015 1 ngày 50 

7 
Cấp cứu ban đầu đặc thù Y 
học Hải quân 

Bộ Tư lệnh 
vùng 4 

9 - 20/5/2016 10 ngày 54 

8 
Cấp cứu ban đầu đặc thù Y 
học Hải quân 

Bộ Tư lệnh 
vùng 3 

13 - 17/6/2016 5 ngày 63 

9 
Cập nhật một số chuyên đề 
Cơ xương khớp 

Viện Y học 
Hải quân 

29 - 30/8/2016 2 ngày 32 

10 
Cập nhật một số chuyên đề 
Chống độc 

Viện Y học 
Hải quân 

7 - 8/11/2016 2 ngày 31 

11 Sư phạm Y học 
Viện Y học 
Hải quân 

28/11 - 
2/12/2016 

10 ngày 37 

12 
Cấp cứu ban đầu đặc thù Y 
học Hải quân 

Viện Y học 
Hải quân 

21/8 - 
01/09/2017 

10 ngày 43 

13 Kỹ năng giao tiếp ứng xử 
Viện Y học 
Hải quân 

24/11/2017 1 ngày 97 

14 
Chuyên đề Hồi sức cấp cứu, 
Cơ xương khớp, Phục hồi 
chức năng 

Trung tâm An 
điều dưỡng tàu 

ngầm 

27/11 - 
8/12/2017 

10 ngày 37 

15 
Chuyên đề Hồi sức cấp cứu, 
Cơ xương khớp, Phục hồi 
chức năng 

Vùng 5 Hải 
quân 

21/5 - 1/6/2018 10 ngày 71 

16 
Chuyên đề ứng dụng xét 
nghiệm Huyết học truyền 
máu trong lâm sáng 

Viện Y học 
Hải Quân 

13 - 17/8/2018 5 ngày 37 

 Tổng cộng: 15 khoá    752 
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Kết quả đánh giá trước và sau khoá học của 752 học viên tham gia các khóa đào tạo liên 

tục tại các đơn vị Hải quân thể hiện sự tiến bộ rõ rệt với kết quả 78,6% trung bình, kém trước 

học và sau học chỉ còn 10,6%; còn chủ yếu là khá, giỏi, xuất sắc với tỷ lệ tới 89,4%. Cụ thể 

như sau: 
 

  

 

 Kết quả phản hồi trực tiếp của 752 học viên ngay sau khi kết thúc các khóa 

khoá đào tạo cho thấy: 

- 100% học viên tham dự đều đánh giá khoá học là cần thiết và rất cần thiết 

- 100% học viên đánh giá về nội dung và mục tiêu khoá học là phù hợp và rất phù 

hợp 

- Công tác tổ chức khóa học: Được đánh giá là tốt và rất tốt. Tuy nhiên vẫn xảy ra 

tình trạng học viên nhận được quyết định đi học muộn, còn vướng các công tác 

khác trong thời gian tham gia khoá học. 

- Đặc biệt đánh giá về mức độ thị phạm, mẫu mực của giảng viên: Các học viên đều 

cho rằng tốt và rất tốt, các giảng viên đều rất nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm vì vậy 

truyền đạt cho học viên được nhiều nội dung có ích.  

- Đánh giá về khả năng áp dụng sau khoá học: 82 % học viên cho rằng sẽ áp dụng 

tốt, 18% cho rằng áp dụng vừa phải; chỉ còn 10% học viên cho rằng sẽ ít áp dụng 

được. Lý giải cho khả năng áp dụng vừa phải và ít áp dụng sau khóa học, học viên 

của khóa đào tạo cho rằng thiếu trang thiết bị, máy móc (61,9%- đây là lý do chủ 

yếu), thiếu kiến thức để tự tin xử lý bệnh nhân cấp cứu (28,8%). Những lý do tiếp 

theo được đưa ra như: khó khăn chung về kinh phí, điều kiện xã hội và thiếu sự 

ủng hộ của lãnh đạo đơn vị. 

- Đánh giá mức độ hài lòng của học viên: 55% cho điểm 9-10; 41% cho điểm 7-8; 

4% cho điểm 5-6 

 

Đánh giá 

Xếp loại 

Đánh giá trước học Đánh giá sau học  

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

Xuất sắc 0 0 154 20,5 

Giỏi 9 1,2 342 41,9 

Khá 107 14 180 23,9 

Trung bình 265 35 103 13,7 

Kém 371 49,8 0 0 

Tổng cộng 752học viên 100% 752 học viên 100% 
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2.2. Tổ chức các hội thảo về chuyên môn, quản lý: 

 Trong thời gian qua Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng Viện Y học Hải quân đã 

tổ chức 06 hội thảo cho 598 cán bộ tham dự.  

Kết quả 100% các cán bộ tham dự đều rất hài lòng khi tham dự hội thảo; 95% cho 

rằng nội dung rất phù hợp; 95% đánh giá áp dụng tốt các nội dung vào thực tế bản thân 

và đơn vị; nhiều ý kiến cho rằng cần triển khai thêm các hoạt động như thế này tại đơn vị. 

Đặc biệt Hội thảo thay đổi để thành công vượt trội đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc với 

hơn 200 chiến sĩ Hải quân thuộc Cụm lực lượng vùng 1 Hải quân. 
 

Danh mục hội thảo đã tổ chức 
 

Stt Chủ đề Thời gian 
Số lượng 

tham dự 

1 Thay đổi để thành công vượt trội 29/09/2015 220 

2 
Phát triển hệ thống khám chữa bệnh ngoại trú 

tại Viện Y học Hải quân 
27/10/2015 50 

3 
Đổi mới phục vụ người bệnh, nâng cao chất 

lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú 
27/10/2015 145 

4 
Đánh giá hiệu quả sau đào tạo 1 năm tại Viện 

Y học Hải quân  
05/05/2016 40 

5 

Đánh giá kết quả năm 2017 và thống nhất 

định hướng hỗ trợ Quân Y Hải quân năm 

2018 

20/12/2017 43 

6 Tăng cường chất lượng bệnh viện 10/08/2018 100 

 Tổng  598 

 
 

 

3. Phát triển kỹ thuật mới, mũi nhọn cho các đơn vị Quân Y Hải quân 

Hàng trăm kỹ thuật mới thuộc các chuyên ngành như Hồi sức cấp cứu, Tim mạch, 

Tiêu hóa, Thận tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội tiết, Hô hấp, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, 

Phục hồi chức năng, Thăm dò chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, … đã được 

Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao thành công cho các đơn vị Quân Y Hải Quân, đặc biệt: 

 

3.1. Đơn vị Thận nhân tạo tại Viện Y học Hải quân 

Ngày 21/01/2016, lần đầu tiên Viện Y học Hải quân triển khai thành công kỹ thuật 

lọc máu được Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao cho 04 bệnh nhân. Ngày 01/3/2016 Đơn 
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vị Thận nhân tạo chính thức khai trương đi vào hoạt động, đến nay đơn vị đã trở thành 

một địa điểm tin cậy của bệnh nhân khu vực Hải Phòng, kết quả qua gần 3 năm triển khai 

đến nay đơn vị đã tiến hành chạy thận nhân tạo thường quy cho 20 bệnh nhân với 4.598 

lượt lọc, triển khai 21 lượt lọc máu cấp cứu, đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm cho 10 lượt 

bệnh nhân, đặc biệt thực hiện kỹ thuật nối thông động tĩnh mạch AVF cho 4 bệnh nhân. 

Trong thời gian triển khai thực hiện Đơn vị Thận nhân tạo đã tiến hành lọc máu cho bệnh 

nhân an toàn, hiệu quả và đã nhận được sự phản hồi rất tích cực của người bệnh thể hiện 

sự hài lòng cả về hiệu quả điều trị và thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên đơn vị. Trong 

đó phối hợp với khoa B5, khoa A2 tiến hành cấp cứu 04 bệnh nhân rất nặng thành công 

(trước đây không có kỹ thuật Thận nhân tạo sẽ không thể điều trị tại Viện được). 

Đến nay cán bộ nhân viên đơn vị Thận nhân tạo đã làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật 

được chuyển giao (vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO 2 lần, máy thận 

nhân tạo, kỹ thuật lọc máu chu kỳ, kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, catheter 

đường hầm có Cuff, phẫu thuật vi mạch máu “Nối thông động tĩnh mạch AVF cho bệnh 

nhân suy thận mạn có chỉ định lọc máu chu kỳ”. Các kỹ thuật lọc máu chu kỳ, cấp cứu 

trên bệnh nhân tại Viện Y học Hải quân tuân thủ đúng các quy trình do Bộ Y tế ban hành 

và đã được cơ quan Bảo hiểm thẩm định thông qua. 

 

3.2. Bệnh xá Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân  

Ngay từ những ngày đầu tiên triển khai chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Bạch 

Mai và Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân đã cử 30 lượt bác sỹ, y sỹ 

tham gia học các lớp cấp cứu đặc thù y học Hải quân do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức 

trong Quân chủng. Cử 19 lượt bác sỹ, y sỹ ra Bệnh viện Bạch Mai để đào tạo, học tập các 

chuyên ngành như: Cấp cứu cơ bản; Xét nghiệm; Nội soi đường tiêu hóa; Nội soi Tai mũi 

họng, Siêu âm, X quang;... 

 Chỉ với thời gian 3 tháng đào tạo trở về (từ tháng 6 đến tháng 9/2016); tất cả các 

trang bị y tế hiện đại của Bệnh xá Lữ đoàn tàu ngầm mới được trang bị đã được các bác 

sỹ, y sỹ vận hành thành thạo và hiệu quả như: Chụp X quang kỹ thuật số, siêu âm, xét 

nghiệm máu, nội soi dạ dày, nội soi Tai mũi họng,… 

 Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh xá Lữ đoàn đã tiếp 

nhận thành công kỹ thuật Nội soi dạ dày, đại tràng, biến kỹ thuật này thành hoạt động 

khám chữa bệnh thường quy của đơn vị với số lượt soi lên tới gần 700 ca hàng năm; Đặc 

biệt Lữ đoàn phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai tổ chức được 02 đợt nội soi dạ dày, đại 

tràng bằng phương pháp gây mê cho lực lượng cán bộ chiến sỹ đơn vị với tổng số 335 

lượt kỹ thuật đã được thực hiện (trong đó 245 lượt dạ dày gây mê, 90 lượt đại tràng gây 

mê). Vì vậy, nếu trước kia tất cả các thủy thủ tàu ngầm hàng năm đều phải cơ động ra 

Bệnh viện Quân Y 87 cách xa đơn vị 60 km để giám định sức khỏe, thì giờ đây toàn bộ 

các thủy thủ tàu ngầm đã được giám định sức khỏe tại Bệnh xá Lữ đoàn do chính các 

nhân viên Quân Y trực tiếp thực hiện. 
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 Hiện nay các cán bộ y tế Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã làm chủ được toàn bộ các trang 

bị y tế hiện đại, thực hiện được tất cả các kỹ thuật y khoa thường quy và có thể làm 1 số 

kỹ thuật chuyên sâu. Mặc dù nằm giữa Bán đảo Cam Ranh, xa dân cư nhưng Bệnh xá vẫn 

thực hiện công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế có hiệu quả cao, góp phần nâng cao 

đời sống cho nhân viên. 

   

4. Hỗ trợ chuyên môn thông qua hệ thống trực tuyến, elearning 

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, rút ngắn khoảng cách giữa bệnh viện trung 

ương và bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Bạch Mai không ngừng cải tiến, nâng cao chất 

lượng các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo là ưu tiên 

hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, năm 2011 Bệnh viện Bạch Mai đã đầu tư hoàn chỉnh 

hệ thống kết nối trực tuyến giữa Bệnh viện Bạch Mai với 11 bệnh viện tỉnh/thành phố vệ 

tinh của Bệnh viện Bạch Mai. Số liệu thống kê từ tháng 5/2011 đến tháng 07/2018 cho 

thấy: Đã triển khai hơn 350 buổi hội chẩn trực tuyến thường quy và đột xuất với hơn 

70.000 lượt y, bác sỹ tham dự vào chiều thứ 5 hàng tuần giữa Bệnh viện Bạch Mai và các 

Bệnh viện kết nối trực tuyến thuộc 18 chuyên khoa và hơn 700 bệnh án đã được hội chẩn. 

Đồng thời duy trì các buổi hội chẩn đột xuất, cấp cứu những ca bệnh khó theo đề xuất 

của Bệnh viện vệ tinh với các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai.  

Hầu hết các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học, đào tạo chuyên môn, quản lý đặc 

thù được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai cần thiết với các cán bộ y tế đã được truyền 

hình trực tuyến tới các đơn vị y tế. 

Thông qua hệ thống trực tuyến, hàng ngàn cán bộ y tế tuyến dưới, học viên đã có cơ 

hội tuyệt vời để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu chia sẻ về chuyên môn, quản lý với các 

chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai ngay tại bệnh viện mình công tác, thay vì 

phải tập trung về Bệnh viện Bạch Mai. Điều đó đã đem lại lợi ích vô cùng to lớn đối với 

cá nhân các thầy thuốc và các Bệnh viện, đặc biệt các Bệnh viện xa Hà Nội như Lào Cai, 

Sơn La, Nghệ An,... trong điều kiện nguồn nhân lực thiếu, giao thông còn hạn chế. 

Viện Y học Hải quân bắt đầu tham gia hệ thống trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai 

từ tháng 7 năm 2016. Qua 2 năm đã triển khai thành công 86 buổi hội chẩn, đào tạo trực 

tuyến thuộc 18 chuyên ngành cho 1075 lượt cán bộ Viện Y học Hải quân nhằm chia sẻ 

kinh nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị bệnh với gần 300 ca bệnh phức tạp 

đồng thời cũng tạo dựng được môi trường để các thầy thuốc Viện Y học Hải quân tiếp 

xúc và giao lưu với hàng nghìn thầy thuốc thuộc 24 đơn vị y tế trong cả nước thông qua 

hệ thống kết nối trực tuyến với Bệnh viện Bạch Mai. Đây là một trong những hình thức 

đào tạo rất hiệu quả, tránh tốn kém cho các cán bộ Quân Y Hải quân. Tuy nhiên hiện nay 

mới chỉ dừng lại ở đào tạo cho Viện Y học Hải quân, còn các đơn vị khác hiện chưa có 

trang thiết bị để triển khai. 
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5. Truyền thông giáo dục sức khoẻ phòng chống bệnh tật 

 Truyền thông giáo dục sức khoẻ giữ một vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc 

và bảo vệ sức khỏe nhân dân, là nội dung đầu tiên trong chiến lược y tế toàn cầu nhằm 

đạt mục tiêu “Sức khỏe cho mọi người” mà Tuyên ngôn Alma - Ata đã đề ra từ 40 năm 

trước và cũng là nội dung đầu tiên trong 10 nội dung chăm sóc sức khoẻ ban đầu của Việt 

Nam, đó là: Giáo dục sức khoẻ nhằm giúp cho mọi người có kiến thức tối thiểu và cơ bản 

nhất để họ có thể tự phòng bệnh cho mình, cho gia đình, người thân và cho xã hội; để họ 

có thể xử trí đúng khi bị ốm đau, bệnh tật và để họ thay đổi những cách nghĩ và nếp sống 

có hại cho sức  khoẻ.  

 Song song với các hoạt động về chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai cũng rất chú trọng 

đến việc nâng cao sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ Hải quân thông qua hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khoẻ với mục đích giúp các cán bộ ,chiến sỹ Hải quân nhận biết và 

phòng tránh được các bệnh lý đột tử, tử vong nhanh và các bệnh thường gặp. Đây cũng 1 

trong những hoạt động tạo sự khác biệt và rất hiệu quả.  

 Trong 3 năm qua Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Cục Hậu cần Hải quân và các 

đơn vị liên quan triển khai thành công 12 sự kiện truyền thông giáo dục sức khoẻ cho 

4.075 cán bộ, chiến sỹ tại các cụm lực lượng Vùng 1, 3, 4, 5 Hải quân và thu được rất 

nhiều kết quả khả quan. Nội dung của buổi truyền thông chủ yếu tập trung vào cung cấp 

kiến thức phòng chống một số bệnh lý thường gặp như: Tim mạch, rối loạn chuyển hoá, 

cơ xương khớp, xử trí các tình huống cấp cứu thường gặp, phòng chống và xử trí các tình 

huống đột quỵ, gây tử vong nhanh. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe đã thực sự 

trở nên gần gũi với cán bộ chiến sỹ Hải quân và tạo được tiếng vang lớn trong Quân 

chủng.  

 Kết quả thu được từ 4.000 phiếu đánh giá sau khi kết thúc sự kiện truyền thông cho 

thấy: Hơn 95% cho rằng buổi truyền thông là cần thiết và rất cần thiết; 93% đánh giá 

buổi truyền thông hiệu quả và rất hiệu quả; 98% đánh giá là hài lòng và rất hài lòng với 

kết quả buổi truyền thông. 91% cho rằng sẽ áp dụng tốt và rất tốt những kiến thức, thông 

điệp thu được qua buổi truyền thông vào thực tế cho chính bản thân mình, gia đình, đơn 

vị và chia sẻ rộng rãi cho đồng nghiệp, người dân. Nhiều ý kiến đề xuất nên tổ chức 

thường xuyên hơn nữa thời gian từ 6 tháng - 1 năm/1 lần trong đơn vị. Đặc biệt qua ý 

kiến của lãnh đạo các đơn vị khi tổ chức các sự kiện truyền thông giáo dục sức khỏe cho 

thấy tầm quan trọng của việc triển khai các hoạt động truyền thông trong đơn vị và cần 

nhắc lại các hoạt động này định kỳ. 
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Bảng tổng hợp các hoạt động Truyền thông giáo dục sức khoẻ 

Stt Địa điểm Chuyên đề Thời gian 
Số đại 

biểu  

1.  
Cụm lực lượng 

vùng 4 Hải quân 

Truyền thông giáo dục sức khoẻ, 

phòng chống các bệnh thường gặp 
09/12/2015 400 

2.  
Cụm lực lượng 

vùng 4 Hải quân 

Truyền thông giáo dục sức khoẻ, 

hướng dẫn phòng chống các bệnh 

nguy cơ gây đột tử và một số cấp cứu 

ban đầu thường gặp. 

10/05/2016 400 

3.  
Cụm lực lượng 

vùng 3 Hải quân 

Truyền thông giáo dục sức khoẻ 

phòng chống, xử trí một số bệnh lý 

gây tử vong cao và các tình huống cấp 

cứu thường gặp. 

13/06/2016 350 

4.  
Bộ Tư lệnh Hải 

quân 

Truyền thông phòng chống một số 

bệnh thường gặp và các bệnh gây tử 

vong nhanh 

30/11/2016 400 

5.  
Cụm lực lượng 

Vùng 1 Hải quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống đột tử, tử vong nhanh và 

các bệnh thường gặp 

07/09/2017 350 

6.  
Lữ đoàn 170 Hải 

quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống đột tử, tử vong nhanh và 

các bệnh thường gặp 

08/09/2017 350 

7.  
Cụm lực lượng 

Vùng 4 Hải quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe phòng 

chống các bệnh lý đặc thù cho các 

chiến sỹ tàu ngầm 

28/11/2017 400 

8.  
Viện Y học Hải 

quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống bệnh lý Tim mạch 
18/11/2017 195 

9.  
Viện Y học Hải 

quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống bệnh Tiêu hóa 
25/11/2017 210 

10.  
Nhà văn hóa Hải 

quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống một số bệnh thường gặp  
15/04/2018 300 

11.  
Cụm lực lượng 

Vùng 5 Hải quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống một số bệnh thường gặp 
21/05/2018 350 

12.  
Lữ đoàn 126 Hải 

quân 

Truyền thông giáo dục sức khỏe 

phòng chống một số bệnh thường gặp 
26/07/2018 370 

 Tổng   4075 
 

 

 

 

6. Khám, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sỹ Hải quân: 
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 Qua 3 năm hợp tác, Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành một trong những đơn vị y tế 

tin cậy của Quân chủng Hải quân; Bệnh viện đã phối hợp nhiều lần cùng các đơn vị thuộc 

Quân chủng Hải quân tiến hành tư vấn, khám sức khoẻ cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ 

Hải quân và người dân có công với cách mạng, dân cư trên biển đảo. Làm các xét nghiệm 

tại chỗ cho 2249 chiến sỹ Hải quân và người dân, ngoài ra Bệnh viện còn tiến hành cấp 

phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, cư dân 

vùng biển đảo. Hơn 100 chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt trực tiếp tại tất cả các 

Cụm lực lượng Hải Quân trong cả nước giúp tư vấn, khám sức khỏe cho 3.760 cán bộ 

chiến sỹ Hải Quân.  

Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tiếp nhận rất nhiều các bệnh nhân nặng là thân nhân 

ruột thịt của các cán bộ chiến sĩ Hải quân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện. 

 

Bảng tổng hợp các đợt khám, tư vấn sức khỏe 

 

Stt Địa điểm khám Thời gian Số lượng khám 

1 Viện Y học Hải quân 17/07/2016 700 

2 Cụm lực lượng vùng 4 Hải quân 09 - 11/12/2015 280 

3 
Cụm lực lượng vùng 4 Hải quân 

và quần đảo Trường Sa  
04 - 14/4/2016 789 

4 Cụm lực lượng vùng 4 Hải quân 9 - 10/5/2016 300 

5 Cụm lực lượng vùng 3 Hải quân 13 - 14/6/2016 180 

6 Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân 28/11 - 2/12/2016 624 

7 Viện Y học Hải quân 07/09/2017 230 

8 Cụm lực lượng vùng 4 Hải quân 28 - 29/11/2017 200 

9 Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân 28/11 - 1/12/2017 90 

10 Cụm lực lượng vùng 5 Hải quân 21 - 22/05/2018 200 

11 Lữ đoàn 126 Hải quân 26/07/2018 167 

 Tổng  3.760 

 

 

7. Hỗ trợ kiện toàn phát triển khám chữa bệnh ngoại trú và nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh tại Viện Y học Hải quân 

 Hoạt động kiện toàn, phát triển khám chữa bệnh ngoại trú tại Viện Y học Hải quân 

là hoạt động ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn 2015 - 2018 và là đòn bảy trong việc nâng 

cao năng lực khám chữa bệnh cho Viện Y học Hải quân và được Bệnh viện Bạch Mai tập 

trung nguồn lực hỗ trợ.  
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 Đặc biệt, ngày 10/08/2017, Đơn vị Khám theo yêu cầu đi vào hoạt động và khai 

trương chính thức ngày 27/09/2017. Đến nay sau 1 năm triển khai với sự hỗ trợ của Bệnh 

viện Bạch Mai cử hơn 400 lượt chuyên gia xuống hỗ trợ trực tiếp tại Bệnh viện, Viện Y 

học Hải quân đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn: 

- Số lượng bệnh nhân ngoại trú tăng từ 25.000 lên hơn 50.000 lượt bệnh nhân/1 năm  

- Số lượng bệnh nhân khám theo yêu cầu: 3130 bệnh nhân/ 1 năm 

- Triển khai thêm hàng loạt các kỹ thuật mũi nhọn như: Nội soi tiêu hóa can thiệp, 

Nội soi khớp chẩn đoán và can thiệp, Điện tim gắng sức, triển khai bộ phận điều 

trị ung thư,... 

- Ngày 29/6/2017 Khoa Xét nghiệm - Giải phẫu bệnh Viện Y học Hải quân chính 

thức được Cục Quân Y Bộ Quốc phòng đưa vào chương trình SLMTA/QMS 

(Chương trình tăng cường năng lực quản lý phòng xét nghiệm trong khuôn khổ 

chương trình PEPFAR, Cục Quân Y phối hợp với Văn phòng DoD PEPFAR Hoa 

Kỳ tại Việt Nam) 

 

8. Kiện toàn, phát triển công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến tại Viện Y học Hải quân 

  Khoa Huấn luyện chuyên ngành Viện Y học Hải quân được thành lập năm 1967 

với nhiệm vụ thường quy hàng năm là tổ chức lớp đào tạo y tá 6 tháng cho ngành. 2 năm 

qua, Quân chủng đã đầu tư xây dựng mới tòa nhà huấn luyện, đào tạo khang trang và 

ngày 17/10/2016 Tư lệnh Hải quân đã ký Quyết định thành lập Khoa Huấn luyện - Đào 

tạo và Chỉ đạo tuyến tại Viện Y học Hải quân, bổ sung thêm các nhiệm vụ của công tác 

huấn luyện, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học.  

  Khoa đã và đang từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự, chức năng, nhiệm 

vụ, đang dần trở thành đầu mối quản lý tập trung các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, 

hợp tác với các bệnh viện tuyến trên trong và ngoài quân đội, phát triển theo mô hình 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai, đáp ứng yêu cầu của Viện và 

Ngành Quân Y Hải quân trong giai đoạn mới. 

 
 

9. Công tác Trường Sa  

  Được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bệnh viện Bạch Mai đã 

phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Hải quân tổ chức thành công 03 chuyến 

thăm Trường Sa, nhà giàn DK1 trong 3 năm 2016 - 2018 với sự tham gia của 145 cán bộ 

chủ chốt Bệnh viện Bạch Mai và 30 lãnh đạo các bệnh viện phía Bắc, đoàn đã đến 11 

đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1 thuộc quần đảo Trường Sa trong hành trình 10 ngày đêm 

với rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc 

miễn phí cho 789 cán bộ, chiến sỹ và người dân trên đảo với 850 lượt khám chuyên khoa 

Nội chung, Da liễu, Sản, Nhi và 326 lượt siêu âm ổ bụng, 212 lượt siêu âm tim và 244 

lượt điện tim; Làm xét nghiệm nhóm máu ABO, Rh, HBV, HCV, HIV cho 146 người; 

Xây dựng lực lượng hiến máu dự bị an toàn tại vùng 4 Hải Quân với 42 thành viên, tại 

huyện đảo Trường Sa với 92 thành viên, đồng thời trao thẻ Hiến máu dự bị cho các thành 
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viên; Tư vấn chuyên môn cho cán bộ Quân Y; Giao lưu, thăm hỏi, động viên và tặng quà 

trị giá hàng tỷ đồng cho quân, dân trên đảo; thăm các cơ sở quân y, động viên và trao đổi 

kinh nghiệm với các thầy thuốc đang trực tiếp công tác tại đảo và nhà giàn.  

 Các chuyến công tác đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt và 

để lại những ấn tượng sâu sắc với các thành viên trong đoàn, kịp thời động viên quân, dân 

huyện đảo và cán bộ, chiến sỹ trên các đảo, nhà giàn yên tâm, phấn khởi, gắn bó với biển, 

đảo, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa 

thiêng liêng của Tổ quốc. 

 

10. Hỗ trợ sách, tài liệu y học thưởng thức, ấn phẩm truyền thông giáo dục sức 

khỏe, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh 

 Bệnh viện Bạch Mai đã hỗ trợ gần 42.000 đầu sách, tài liệu, ấn phẩm truyền thông 

giáo dục sức khỏe, chuyên môn kỹ thuật cho 330 đơn vị Hải quân trong cả nước góp 

phần  phát triển văn hóa đọc, tự nâng cao sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ Hải quân 

 Hỗ trợ một số trang thiết bị y tế, thuốc men cần thiết cho các cơ sở Quân Y Hải quân. 

 

IV. KẾT LUẬN 

   Sau 3 năm triển khai kế hoạch hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai và Quân chủng 

Hải quân mặc dù gặp không ít những khó khăn thách thức nhưng bước đầu đã đạt được 

những thành tựu to lớn: 

- Về địa bàn: Chương trình đã phủ đến tất cả các vùng đóng quân của Quân chủng Hải 

quân, thậm chí còn vươn đến các đảo xa xôi như quần đảo Trường Sa. 

- Về nội dung: Triển khai lồng ghép nhiều hoạt động mới mang tính chiến lược lần đầu 

được triển khai tại các đơn vị Quân Y Hải quân. Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ Hải quân 

được thụ hưởng trực tiếp thông qua hàng loạt các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ 

thuật, tư vấn, khám sức khoẻ, truyền thông giáo dục sức khỏe. Đặc biệt hơn 2.000 

lượt cán bộ Quân Y thuộc 52 đơn vị Quân Y Hải quân được nâng cao năng lực 

chuyên môn, quản lý qua các khoá đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hội thảo; 585 kỹ 

thuật chuyên môn thiết yếu và chuyên sâu thuộc 29 chuyên ngành đã được Bệnh viện 

Bạch Mai chuyển giao thành công cho 190 cán bộ thuộc 38 đơn vị Quân Y Hải quân. 

Hàng trăm kỹ thuật mới thuộc các chuyên ngành được Bệnh viện Bạch Mai chuyển 

giao, các đơn vị Quân Y Hải quân đã và đang áp dụng hiệu quả tại đơn vị 

- Về đối tượng: Chương trình tác động đồng bộ trong lĩnh vực Quân Y Hải quân từ các 

cấp quản lý đến Y bác sỹ với đủ các trình độ (Tiến sỹ, Bác sỹ CKII, CKI, Thạc sỹ, Bác 

sỹ, Dược sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên), đồng thời cũng tác động lên lực lượng Sỹ 

quan, Bộ đội Hải quân và thân nhân. 

- Về chính trị: Bên cạnh việc nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật cho các cán bộ 

Quân Y Hải quân, chương trình cũng đã triển khai nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm 
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của các cấp lãnh đạo trong việc động viên tinh thần, khích lệ, chăm lo sức khoẻ cho các 

cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng Biển Đảo thông qua các đợt khám chữa bệnh, phát 

thuốc miễn phí, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu... cũng như thể hiện sự 

quyết tâm và đồng lòng của Đảng ủy, Ban Giám đốc và gần 3.000 cán bộ viên chức Bệnh 

viện Bạch Mai trong việc bảo vệ và giữ gìn biên cương tổ quốc. 

  Với sự hợp tác chặt chẽ giữa Bệnh viện Bạch Mai và Quân chủng Hải quân  

100% các nội dung được triển khai đáp ứng đúng nhu cầu của Quân chủng Hải quân, 

đồng thời tạo được hiệu quả tích cực về mặt trang bị những kiến thức, kỹ năng y học 

cho đội ngũ Quân Y Hải quân và gây tiếng vang lớn trong toàn Quân chủng, qua đó 

góp phần làm cho các cán bộ, chiến sĩ, bộ đội Hải quân cảm nhận được sự quan tâm 

của các cấp lãnh đạo đối với tình hình sức khoẻ của họ. 

 

V. ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC, HỖ TRỢ 

1. Tiếp tục hỗ trợ Viện Y Học Hải quân kiện toàn, phát triển chuyên môn, kỹ thuật, quản lý  

trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh tuyến đầu của Quân Y Hải quân. 

2. Kết nối, giao lưu và hòa nhập Viện Y học Hải quân với các bệnh viện đa khoa tuyến 

tỉnh đặc biệt là các tỉnh ven Biển nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong chiến lược 

quốc gia về y tế Biển, Đảo. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe phòng, chống 

bệnh tật cho lực lượng bộ đội Hải quân, đặc biệt là lực lượng chính quy, tinh nhuệ. 

4. Tổ chức huấn luyện, đào tạo liên tục các kỹ thuật sơ, cấp cứu cơ bản cho lực lượng bộ 

đội Hải quân, đặc biệt là lực lượng chính quy, tinh nhuệ. 

5. Đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cần thiết và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ 

thuật, quản lý cho các cán bộ nòng cốt Quân Y Hải quân theo đề xuất của các cơ sở 

Quân Y Hải quân. 

 

Hà Nội, Ngày 30 tháng 11 năm 2018 

 


