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Thư ngỏ
Kính gửi: ………………………………………
Bệnh viện 199 – Bộ Công an kính gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt và lời cảm ơn
chân thành đến Quý khách hàng.
Bệnh viện 199 thành lập năm 1999 tại Thành phố Đà Nẵng với mục tiêu chăm sóc
sức khỏe toàn diện cho nhân dân và CBCS trong lực lượng vũ trang. Với đội ngũ y
bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và đầy nhiệt huyết cùng trang thiết bị hiện đại và
kỹ thuật tiên tiến. Phục vụ tận tình, ân cần, chính xác và chu đáo là những tiêu chí
hàng đầu chúng tôi mang đến cho Quý bệnh nhân và khách hàng. Với phương châm
“Chuyên môn giỏi – phục vụ tốt – trách nhiệm cao”.
Để đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc sức khỏe chúng tôi đã không ngừng nâng cao
chất lượng dịch vụ cũng như xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện
thuận lợi nhất cho Quý khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ.
Bất cứ lúc nào nếu quý khách hàng cần thông tin về khám sức khỏe vui lòng liên hệ:
- Bộ phận Nghiệp vụ y - Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện 199.
- Hotline: 1900 986868 – Website: http://benhvien199.vn
- Email: cskh@benhvien199.vn
Bệnh viện 199 mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty.
Trân trọng cảm ơn!
GIÁM ĐỐC

Tiến sĩ. Bác sĩ Quách Hữu Trung
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I.

Logo bệnh viện 199.

1. Ý tưởng của biểu tượng
Với phong cách mới mẻ và hiện đại, logo được tối giản bởi các nét vẽ để tạo nên các điểm
nhấn. Điểm nhấn đầu tiên là biểu tượng trái tim - trung tâm của mọi cảm xúc, là biểu
tượng đại diện cho tình yêu vĩnh hằng. Những nét vẽ uyển chuyển tạo nên biểu tượng trái
tim là hình ảnh “199” được cách điệu một cách tinh tế.

Điểm nhấn thứ 2 là biểu tượng con người được kết hợp giữa các nét vẽ một cách đơn
giản nhất, nhưng vẫn giúp người xem có thể nhận diện được. Bởi “con người” là yếu tố
mà bệnh viện luôn đặt lên hàng đầu, có “con người” mới có thể xây dựng; có “con
người” thì mới phát triển một cách bền vững nhất, “con người” vừa là nguồn lực, vừa là
động lực phát triển của bệnh viện 199. Sự kết hợp của trái tim và con người mang đến ý
nghĩa của một tình yêu, tình thương mà tất cả nhân viên y tế của bệnh viện dành cho
bệnh nhân, cho khách hàng và cho chính đồng nghiệp, cho đối tác của mình . Trong đó
vẫn không thể thiếu biểu tượng “Chữ thập" Một đại diện cho ngành y tế trên toàn cầu.
Những điểm nhấn trên được kết hợp lại và hướng đến một thông điệp “Sức khoẻ của
mọi người là sứ mệnh của Bệnh viện". Điều đó càng thể hiện rõ hơn qua câu slogan của
bệnh viện: Y đức hàng đầu, nhiệm màu cuộc sống. Y đức chính là cốt lõi của một người
thầy thuốc chân chính, Y đức là nền tảng phát triển của bệnh viện, Y đức cũng chính là
điểm tựa của người dân, của xã hội đối với ngành y tế. Bệnh viện luôn đề cao yếu tố con
người trong sự phát triển, vì lẽ đó, Y đức là một điều không thể thiếu khi nhắc đến bệnh
viện 199. Với tông màu xanh mint( bạc hà ) là chủ đạo, logo bệnh viện mang lại cảm
giác dịu mát, xoa dịu đi sự mệt mỏi, ưu phiền của tất cả mọi người. Bên cạnh đó, màu
xanh mint cũng tượng trưng cho sự trong sáng, tinh khiết, cho sự trung thành, tin tưởng,
tình yêu và sự thông thái. Có thể xem đây là màu sắc hoàn hảo khi dùng để biểu trưng
cho y đức, lòng nhân ái của các y bác sĩ đối với khách hàng, với tất cả mọi người, đại
diện cho những giá trị cốt lõi của Bệnh viện 199!
3

HỒ SƠ NĂNG LỰC: BỆNH VIỆN 199

Địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ, An Hải Đông, Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Hotline: 1900 986868 – Email: cskh@benhvien199.vn
Website: http://benhvien199.vn - Facebook: http://facebook.com/benhvien199

TẦM NHÌN
Trở thành một bệnh viện hàng đầu trong khu vực Miền Trung, Tây Nguyên. Là
cơ sở đáng tin cậy về điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Cán bộ chiến sĩ
Công an và nhân dân khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

SỨ MỆNH
Chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị cho cán bộ chiến sĩ Công an và nhân dân
khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
Chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới.
Là cơ sở đào tạo và thực hành, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
“Chuyên môn giỏi – Phục vụ tốt – Trách nhiệm cao”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
“Bệnh nhân là trung tâm, y đức làm nền tảng”

CƠ CẤU TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC
ĐẠI TÁ- TIẾN SĨ – THẦY THUỐC ƯU TÚ
QUÁCH HỮU TRUNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐẠI TÁ- BS CKII – THẦY THUỐC ƯU TÚ

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐĂNG

05 PHÒNG
CHỨC NĂNG

14 KHOA LÂM
SÀNG

06 KHOA CẬN
LÂM SÀNG
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TƯ CÁCH PHÁP NHÂN
- Bệnh viện được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số
247/BYT - GPHĐ cấp ngày 02/10/2014 (Cấp lại ngày 15/11/2019).
- Bệnh viện 199 được Bộ Y tế phê duyệt thực hiện 7.781 kỹ thuật chuyên môn
thuộc 27 chuyên khoa (theo Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 09/09/2015 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt danh mục 6.367 kỹ thuật trong khám chữa bệnh
thực hiện tại Bệnh viện 199 – Tổng cục Hậu cần kỹ thuật – Bộ Công an; Quyết định
số 6200/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt bổ sung Danh mục
962 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện 199 thuộc Bộ Công an
và Quyết định số 4994/QĐ-BYT ngày 23/10/2019 phê duyệt bổ sung Danh mục 452
kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an)
- Quyết định số 159/QĐ-H50-P3 ngày 07/08/2018 của Cục Y tế – Bộ Công an
về việc công nhận Bệnh viện 199 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong ngành Công
an đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT;
Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/08/2015 và Nghị định số
109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
- Hình thức tổ chức: Bệnh viện đa khoa.
- Phạm vi hoạt động chuyên môn:
+ Khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú.
+ Khám sức khỏe (KSK): khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ; KSK khi
vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp …; khám sức khỏe
cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; KSK cho người lao động tại các khu
công nghiệp; KSK lái xe, thuyền viên…
+ KSK tầm soát bệnh tật.
+ KSK khi tuyển vào lực lượng vũ trang và KSK trong lực lượng vũ trang.
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+ Dịch vụ sơ cấp cứu, huấn luyện sơ cấp cứu, chuyên chở cấp cứu.
+ Chăm sóc bệnh nhân tại nhà….
+ Thẩm mỹ nội khoa và thẩm mỹ ngoại khoa
+ Khám và điều trị bệnh nghề nghiệp
+ Đội ngũ bác sỹ gia đình chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm, luôn sẵn sàng.

THẾ MẠNH
1. Nguồn nhân lực:
Với đội ngũ y, bác sĩ lành nghề, gồm 463. Trong đó có: 02 Tiến sĩ, 08 Bác sĩ
CKII, 29 Bác sĩ CKI, 06 Thạc sĩ, 43 Bác sĩ, 198 điều dưỡng, 39 KTV Y, 108 nhân
viên khác. Được đào tạo chính quy từ các trường đại học y dược trong nước, được
tập huấn đào tạo chuyên khoa sâu ở các bệnh viện đầu nghành trong nước như Bệnh
viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung Ương Huế và ngoài nước như
ở Đài Loan, Trung Quốc, Cu Ba, Nhật, Nga...
2. Trang thiết bị hiện đại:
Hệ thống chạy thận nhân tạo
Hệ thống nội soi tiêu hóa chẩn đoán tầm soát ung thư sớm, điều trị can thiệp
Hệ thống nội soi tai mũi họng, nội soi hô hấp….
Máy CT Scanner 256 dãy, CT Scanner 64 dãy, Máy chụp XQ kỹ thuật số,..
Máy siêu âm màu 4D, Holter điện tâm đồ, Holter huyết áp, Máy điện tim gắng
sức, Monitoring các loại.
Máy đếm tế bào bằng phương pháp lazer DXH600, Máy sinh hóa tự động
AU680, Máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch ACCESS 2, Xét nghiệm phân tích nước
tiểu 13 thông số COMBILYZER, Miễn dịch sắc ký lỏng tự động Inter Bio- lab.
Máy shock điện, Máy thở các loại.
Các thiết bị phòng mổ hiện đại,…
Máy laser điều trị các bệnh về da liễu (mụn cóc, mụn thịt, tàn nhang…), công
nghệ PRP…
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Đặc biệt, các trang thiết bị hiện đại như máy tầm soát xơ vữa động mạch nhằm
phát hiện sớm và dự phòng các bệnh lý do xơ vữa động mạch như đột quỵ, nhồi máu
cơ tim… Máy đo độ xơ hóa gan giúp dự phòng, phát hiện sớm xơ hóa gan do rượu,
do viêm gan virus, đánh giá mức độ nhiễm mỡ của gan.
Máy CT Scanner 256 Dãy

Máy CT Scanner 64 Dãy
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Máy XQ kỹ thuật số.

Xe chụp Xquang di động
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Máy Phẫu thuật Phaco

Máy Implant
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Máy nội soi Tai Mũi Họng

Ghế răng
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Máy siêu âm màu 4D

Máy đo độ đàn hồi mô gan FibroScan (mang theo để đo tại chỗ)
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Máy sinh hóa tự động AU680

Máy sinh hóa tự động AU480
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Máy sinh hóa HUMALYZER 2000 (mang theo và làm xét nghiệm tại chỗ)

Máy công thức máu NCC 2310 (mang theo và làm xét nghiệm tại chỗ)
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Máy miễn dịch tự động ACCESS2

Máy xét nghiệm nước tiểu COMBILYZER 13 13 thông số
(mang theo và làm xét nghiệm tại chỗ)
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Máy phân tích nước tiểu MISSON U120 12 thông số
(mang theo và làm xét nghiệm tại chỗ)

Máy đo khúc xạ tự động và độ cong giác mạc
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Máy đo thính lực

Buồng đo nhĩ lượng
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Máy đo thị lực

Máy tầm soát xơ vỡ động mạch
(mang theo để đo tại chỗ)

Máy đo điện tim 6 cần
(mang theo để đo tại chỗ)
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Máy đo huyết áp điện tử

ĐIỀU TRỊ NỘI – NGOẠI TRÚ VỚI CÁC MẶT BỆNH
- Nội Thần kinh: khám và điều trị các bệnh lý thần kinh như động kinh,
Parkinson, thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình…
- Nội Tim mạch - Thận - Cơ xương khớp: khám và điều trị các bệnh lý như tăng
huyết áp, các bệnh lý mạch máu ngoại biên, suy tim, viêm cầu thận, các bệnh về
khớp, đặc biệt quản lý và tầm soát bệnh lý xơ vữa động mạch nhằm phát hiện sớm
giảm nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng….
- Nội Tiêu hóa - Nội tiết - Huyết học: khám, quản lý, điều trị các bệnh lý đái tháo
đường, basedow, viêm gan virus B, C, đặc biệt phát hiện sớm ung thư đường tiêu
hóa cũng như các bệnh lý về gan mật. Đo độ xơ hóa, mức độ nhiễm mỡ của gan,
nội soi tiêu hóa.
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- Nội Hô hấp – Lao và Bệnh phổi: khám và điều trị, các bệnh lý hô hấp, nội soi
phế quản phát hiện và điều trị các bệnh lý như giãn phế quản, viêm phế quản
mãn…
- Ngoại Chấn thương: Phẫu thuật nội soi điều trị tổn thương các khớp như đứt
dây chằng khớp gối, rách sụn viền, đứt gân cơ chóp xoay, bong sụn khớp…. Ứng
dụng công nghệ sinh học trong điều trị viêm gân cơ mãn tính, viêm loét kéo dài,
thoái hóa khớp …
- Ngoại tổng hợp – Sản phụ khoa: phẫu thuật cắt u nang buồng trứng, thai ngoài
tử cung. Phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Longo…
- Tai Mũi Họng: Nội soi tai mũi họng, nội soi mũi xoang, gắp dị vật hầu họng,
phẫu thuật nội soi tái tạo vách ngăn..
- Răng Hàm Mặt: Nhổ răng, cạo vôi răng, tẩy trắng răng, trồng răng giả, trám
răng thẩm mỹ…
- Phẫu thuật thẩm mỹ: nâng mũi, nâng ngực, độn mông, tái tạo vùng kín…
- Khối Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng: Điều trị phục hồi chức năng sau phẫu
thuật, điều trị thành công bệnh lý thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp và hỗ trợ điều
trị phục hồi chức năng não và ngôn ngữ trị liệu.
- Khối Gây mê hồi sức: Đảm nhiệm được các kỷ thuật cơ bản, đặc biệt đã ứng
dụng thành công chống đau sau mỗ bằng phương pháp phối hợp sử dụng thuốc
qua catheter ngoài màng cứng.
- Khối Cấp cứu, hồi sức: Khám cấp cứu các bệnh lý cấp cứu nội khoa, ngoại
khoa, có xe cấp cứu và đội ngũ cấp cứu lưu động, điều trị các bệnh lý nội khoa
như phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim cấp, hôn mê gan…
- Khối cận lâm sàng: Thực hiện các xét nghiệm cơ bản, xét nghiệm các chỉ số về
huyết học, sinh hóa, vi sinh.. đánh giá chức năng gan, thận; định lượng đường, mỡ
trong máu; Thực hiện các test nhanh phát hiện nhiễm các bệnh viêm gan virus
B,C…, test nhanh các loại ma túy….. Áp dụng công nghệ sinh hóa, huyết học tự
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động. Siêu âm (tim, bụng, tử cung, phần phụ, tuyến vú, tuyến giáp…). Chụp CT
scanner, XQ kỹ thuật số… Các xét nghiệm tế bào học tầm soát tiền ung thư và ung
thư cổ tử cung….

CÁC TỔ CHỨC HỢP TÁC
Cùng với các bệnh viện hàng đầu trong khu vực như Bệnh viện ĐH Y Dược
Huế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C – Bộ Y tế, Bệnh viện Quân Y 17, Bệnh viện
Chợ Rẫy, BV ĐH Y Dược TP HCM, Đại học Y Dược Huế hợp tác trao đổi kinh
nghiệm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.
Phối hợp, tiếp nhận đào tạo với các trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà
Nẵng, Khoa Y Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á.. và đào tạo
liên tục cho các bệnh viện tuyến dưới và cơ sở y tế Công an các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên.

NHỮNG KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE
- Các đơn vị Công an:
+ Công an tỉnh: Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,
Phú Yên, Khánh Hòa, các tỉnh Tây Nguyên …
+ Trại giam: Gia Trung – Gia Lai, Kim Sơn – Bình Định, Đắc Trung –
ĐăkLăk, Xuân Phước – Phú Yên, Đồng Sơn – Quảng Bình …
+ Trường: Trung cấp CSNDV, Giáo dưỡng số 3…
+ Các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an đóng tại Miền Trung - Tây Nguyên.
- Các đơn vị, công ty, xí nghiệp khác:
+ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
+ Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
+ Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
+ Công ty Việt Nhật số 2 tại Đà Nẵng
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+ Trường PTTH Ngô Quyền, Hoàng Hoa Thám, Tôn Thất Tùng…
+ Công ty TNHH Hoàng Long chi nhánh Đà Nẵng
+ Công ty Cổ phần đào tạo quốc tế ICC chi nhánh Đà Nẵng
+ Công ty Xuất khẩu lao động MH
+ Công ty Xuất khẩu lao động Thời Đại Mới
+ Công ty cổ phần Y tế Danameco
+ Trung tâm TDTT Đồng Nghệ - Đà Nẵng
+ Công ty xây lắp Petrolimex III
+ Công ty vận tải Việt Nhật số 2 tại Đà Nẵng
+ Công ty Sông Thu Bộ Quốc Phòng (X50)
+ Công ty Ngọc Quang Đăng tại Đà Nẵng
+ Công ty cổ phần Taxi Mai Linh Đà Nẵng
+ Trường Cao đẳng Điện lực Hội An – Quảng Nam
+ Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và biển du lịch Đà Nẵng
+ Công ty dịch vụ lái xe Lâm Nhật Thảo – Đà Nẵng
+ Công ty Truyền tải Điện II Miền Trung - Tây Nguyên
+ Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Ân Nam – Đà Nẵng….
+ Nhà máy A32 – Cục kỹ thuật quân chủng phòng không, không quân

DANH MỤC DỊCH VỤ
 Dịch vụ sơ cấp cứu – huấn luyện sơ cấp cứu – cấp cứu ngoại viện.
 Khám bệnh tại nhà theo yêu cầu.
 Khám sức khỏe định kỳ, khám tuyển đầu vào, khám đi xuất khẩu lao động.
 Khám và điều trị Nội trú - Ngoại trú.
 Khám sức khỏe tổng quát (các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu công
nghiệp…).
 Khám sức khỏe tổng quát tầm soát bệnh.
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ƯU ĐIỂM TRONG KHÁM SỨC KHỎE CỦA BỆNH VIỆN 199
+ Quy trình khám sức khỏe khép kín với tiêu chí dịch vụ nhanh chóng,
tâm huyết về chuyên môn và chất lượng trong công tác điều trị. Mọi khâu thăm
khám đều được điều chỉnh kịp thời để tiết kiệm thời gian chờ đợi và đem lại sự hài
lòng tối đa nhất cho quý khách.
+ Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm với chuyên môn cao, luôn tận tình đón
tiếp, hướng dẫn và thăm khám bệnh nhân theo tiêu chí “Lương y như từ mẫu”.
+ Các gói khám sức khỏe được thiết kế đa dạng, linh hoạt với nhiều ưu
đãi hấp dẫn (đo độ đàn hồi, độ xơ hóa, độ nhiễm mỡ của gan, đo độ xơ vữa động
mạch, khám miễn phí các bệnh cơ- xương- khớp…), đáp ứng nhu cầu khám của các
doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan khác nhau với chất lượng cao và chi phí hợp lý nhất.
+ Chương trình khám lưu động: Trường hợp khám tại đơn vị, Bệnh viện
sẽ tổ chức quy trình khám chuyên nghiệp, hợp lý, thuận lợi, không làm ảnh hưởng
đến công tác của đơn vị. Ngoài ra, Bệnh viện sẽ phục vụ lấy máu xét nghiệm tận
nơi trước để khi đên ngày khám Bác sĩ sẽ có đủ các kết quả cận lâm sàng hỗ trợ cho
công tác khám và tư vấn sức khỏe. Hoặc lấy máu tại thời điểm khám giúp tiết kiệm
thời gian di chuyển và tạo thuận lợi tối đa cho các công ty…
+ Trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại thuộc các hãng đứng đầu thế
giới như: Siemens, Abbot, Olympuss…, đáp ứng mục tiêu tiếp cận nhanh, chuẩn
đoán chính xác, điều trị kịp thời và phục vụ tận nơi như: Siêu âm, X-Quang, Đo
điệm tim, Xét nghiệm máu- nước tiểu, Đo độ xơ vữa động mạch, đo độ đàn hồi
gan,…
+ Được chọn thời gian khám thích hợp: Có thể khám ngoài giờ, Thứ 7,
Chủ nhật, kể cả ngày lễ… để không ảnh hưởng đến công việc và hoạt động của đơn
vị.
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+ Kết luận ngay sau khi khám: Khách hàng sẽ được kết luận chi tiết, rõ
ràng, cụ thể, chính xác tình trạng sức khỏe của mình đồng thời được bác sĩ tư vấn
miễn phí về tình trạng sức khỏe hiện tại để có hướng chẩn đoán hoặc điều trị tiếp
theo nếu phát hiện có bệnh lý.

PHƯƠNG THỨC KHÁM SỨC KHỎE
Cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khám sức khỏe tại Bệnh viện 199 có thể thảo
luận gói dịch vụ, mức giá tùy theo nhu cầu của từng đơn vị. Các công ty, doanh
nghiệp… có thể đăng kí khám sức khỏe định kì ngay tại Bệnh viện 199 hoặc Bệnh
viện 199 sẽ tổ chức khám sức khỏe tận nơi để thuận tiện cho quý Công ty.

CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
- Cờ thi đua của Bộ Công An
- Huân chương Bảo vệ an ninh tổ quốc của Chủ tịch nước và nhiều danh hiệu khác.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
• Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo phạm vi công việc đã thỏa thuận với khách
hàng.
• Tuyệt đối tuân thủ nghiêm túc những quy chế chuyên môn của ngành y tế; quy
định của pháp luật.
• Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng những kiến thức chuyên môn liên quan tình trạng
sức khỏe.
• Chủ động hỗ trợ khách hàng giải quyết những sự cố phát sinh ngoài phạm vi trách
nhiệm và thông báo kịp thời cho khách hàng phối hợp xử lý.
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CAM KẾT
- Đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tốt theo mô hình hiện đại
- Đội ngũ chuyên môn gồm những bác sĩ có trình độ được đào tạo cơ bản tại các
trường hàng đầu Việt Nam, tận tâm với nghề. Đặc biệt có sợ tham gia trực tiếp của
các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu.
- Các quy trình được kiểm soát chặt chẽ, quản lý khoa học, tạo điều kiện cho việc
chẩn đoán và điều trị đạt hiệu quả tốt nhất.

BỆNH VIỆN 199 BỘ CÔNG AN
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