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GIỚI THIỆU

Bệnh viện Bình An tiền thân là Phòng khám đa khoa Bình An, tọa lạc tại số 82 Nguyễn Trung
Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, được xây dựng năm 1999 với
nguồn vốn 07 tỷ đồng từ các cổ đông của Công ty cổ phần Bình An (cổ đông sáng lập công ty
gồm Ban lãnh đạo của Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo và các cá nhân tâm huyết với y tế
tỉnh nhà. Công ty được thành lập theo quyết định số N0 003756/GP/TLDN-03 ngày 23/3/1999
do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký). Phòng khám đa khoa Bình An hoạt động từ tháng
02/2000 gồm các phòng khám ngoại trú và một số phòng cận lâm sàng như Xquang, nội soi,
điện tim, điện não, siêu âm tim, xét nghiệm,…

Năm 2004, trước tình hình số lượng bệnh nhân ngoại trú đến phòng khám Bình An ngày càng
tăng và nhu cầu điều trị nội trú của người dân trong bối cảnh quá tải của Bệnh viện đa khoa
Kiên Giang, các cổ đông Công ty cổ phần Bình An thống nhất xây dựng Bệnh viện Bình An tại
địa chỉ số 80 Nguyễn Trung Trực, cạnh phòng khám Bình An, với vốn điều lệ tăng lên 140 tỷ
đồng (Ban lãnh đạo Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo có tỷ lệ vốn > 65%)

Bệnh viện Bình An với quy mô 10 tầng chính thức hoạt động vào tháng 08/2008 theo Giấy phép
số 22/GCNĐĐKHN-Y do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp ngày 06/06/2008 gồm các khoa lâm sàng và
cận lâm sàng. Bệnh viện từng bước hoạt động và hoàn thiện với đội ngũ cán bộ nhân viên
không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, cùng với
trang thiết bị máy móc hiện đại và kỹ thuật tiên tiến phục vụ bệnh nhân.

Tính đến tháng 04/2019, bệnh viện hiện có 06 khoa lâm sàng, 04 khoa cận lâm sàng, 09 phòng
chức năng với trên 350 cán bộ nhân viên có trình độ: 02 thạc sĩ, 01 bác sĩ CKII, 28 bác sĩ CKI,
18 bác sĩ, 08 dược sĩ đại học cùng các kỹ thuật viên, điều dưỡng, nữ hộ sinh tay nghề cao.

1/2

Giới thiệu

Thứ năm, 03 Tháng 11 2011 21:44

2/2

