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NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 

(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán : 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
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CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

Cán bộ hƣớng dẫn thứ nhất: 

Họ và tên:  .....................................................................................................  

Học hàm, học vị:  ..........................................................................................  

Cơ quan công tác: .........................................................................................  

Nội dung hƣớng dẫn: .........................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 

Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 06 tháng 4 năm 2015 

Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 18 tháng 07 năm 2015 

 

Đã nhận nhiệm vụ ĐATN                             Đã giao nhiệm vụ ĐATN 

         Sinh viên      Người hướng dẫn 

 

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2015 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị 
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PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỒ ÁN 

 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

2. Đánh giá chất lƣợng của đồ án (so với nội dung yêu cầu đã đề ra 

trong nhiệm vụ Đ.A.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số 

liệu…): 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

    3.  Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

                   Hải Phòng, ngày … tháng … năm 20… 

Cán bộ hƣớng dẫn 

                                                 (họ tên và chữ ký) 
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MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CĂN CỨ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU XÂY DỰNG NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN 

BỆNH VIỆN CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH QUỐC TẾ NINH BÌNH . 

 

1. Giới thiệu chung 

Bệnh viện Chấn Thƣơng Chỉnh Hình Quốc Tế – thành phố Ninh Bình là hạt 

nhân trong mạng lƣới các bệnh viện về Chấn thƣơng Chỉnh Hình của cả nƣớc, 

với nhiệm vụ hàng đầu là điều trị chuyên khoa sâu về lĩnh vực này cho ngƣời 

dân và các vận  động viên gặp phải các vấn đề về cơ, xƣơng, khớp. 

 

2. Vai trò chính. 

- Điều trị chuyên khoa sâu về Chấn thƣơng Chỉnh hình 

- Giảng dạy và thực tập của trƣờng Đại học Y dƣợc của các thành phố trong khu 

vục và Bệnh viện Đào tạo Bồi dƣỡng Cán bộ  Y  tế thành phố 

- Nghiên cứu về cơ xƣơng khớp có quan hệ đa ngành. 

 

3. Lý do thiết kế: 

Các chấn thƣơng về hệ vận động thƣờng gặp trong cuộc sống từ những va chạm 

thông thƣờng đến những chấn thƣơng phức tạp  do tai  nạn giao thông, tai nạn 

nghền ghiệp, chấn thƣơng thể thao đƣợc phân hóa và xử trí trong các khoa 

chuyên biệt củ abệnh viện. 

Để công tác điều trị cho ngƣời bệnh đƣợ chiệu quả, bệnh viện không ngừng 

nâng cao trình độ chuyên môn của y bác sĩ, ứng dụng các phƣơng pháp điều trị 

mới, hợp tác nghiên cứu khoa học với các bệnh viện trong và ngoài nƣớc. Hiện 

nay bệnh viện đang thực hiện các phƣơng pháp điều trị bằng kỹ thuật hiện đại 

mà các đồng nghiệp nƣớc ngoài chuyển giao nhƣ: ghép xƣơng có cuống mạch 

máu trong điều trị gãy cũ hoại tử xƣơng thuyền, phẫu thuật Ban Kart – Jobet 

rong điều trị trật khớp vai tái hồi cùng các kỹ thuật kết hợp xƣơng, nối ghép gân 

và tạo hình bàn tay. 
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Đặc biệt kỹ thuật vi phẫu đƣợc ứng dụng vào chuyên ngành Chấn thƣơng Chỉnh 

hình, giúp tái tạo và phụ chồi chức năng, chuyển ghép xƣơng mác tự do, chuyển 

ngón chân lên bàn tay thay thế ngón tay cái, chuyển khớp ngón chân lên ngón 

tay và thay thế khớp khuỷu đểp hục hồi chức năng,… Đây là kỹ thuật mà hiện 

nay không nhiều bệnh viện thực hiện đƣợc. Cũng bằng chính kỹ thuật này mà 

trong thời gian gần đây, bệnh viện chấn thƣơng chỉnh hình đã đƣợc quan tâm 

hơn,nhằm mang lại sự sống cho rất nhiều ca bệnh khó.Sự quá tải của bệnh viện 

hiện nay cho thấy cần thiết lắm những bệnh viện chuyên sâu nhƣ chấn thƣơng 

chỉnh hình để đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân. 

4. Mụ : 

- bệnh viện CHẤN THƢƠNG CHỈNH HÌNH 

QUỐC TẾ Ninh Bình chữa bệnh của tỉnh

. 

-  Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch chi tiết. 

- Đánh giá thực trạng khu vực thiết kế bệnh viện, xác định các nhu cầu thiết kế. 

- ệnh viện CHẤN THƢƠNG 

CHỈNH HÌNH QUỐC TẾ

. 

- h. 

 

II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ BỆNH VIỆN CHẤN 

THƢƠNG CHỈNH HÌNH QUỐC TẾ NINH BÌNH 

1. Cơ sở pháp lý: 

a. -  Luật xây dựng năm 2005 

b. - NghÞ ®Þnh 12/2009/N§- CP ngµy 12/2/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n   lý 

dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 

c. - NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§- CP ngµy 16/12/2004 cu¶ ChÝnh phñ vÒ qu¶n 

lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dung 

d. TCXDVN 365: 2007 
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2. Tµi liÖu viÖn dÉn. 

 Quy chÕ bÖnh viÖn, QuyÕt ®Þnh sè 1895/1997/BYT-Q§ ngµy 

19/9/1997 Bé Y tÕ.  

52 TCN- CTYT 39: 2005 Khoa cÊp cøu- Khoa ®iÒu trÞ tÝch cùc- chèng  

                                        ®éc- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ  

52 TCN- CTYT 38: 2005 Khoa phÉuthuËt- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ  

52 TCN- CTYT 37: 2005 Khoa xÐt nghiÖm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ  

52 TCN- CTYT 40: 2005 Khoa chÈn ®o¸n h×nh ¶nh- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ  

 

 

 Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam.  

TCXDVN 276 : 2003       C«ng tr×nh c«ng céng- Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó  

                                     thiÕt kÕ.  

TCVN 2737 : 1995         T¶i träng vµ t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.  

TCVN 2622 : 1995         Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh 

  

 Yªu cÇu thiÕt kÕ.  

TCVN 5687 : 1992         Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ sưởi Êm- Tiªu  

                                    chuÈn thiÕt kÕ.  

TCVN 4474 : 1987         Tho¸t nước bªn trong- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.  

TCVN 4513 : 1988         CÊp nước bªn trong- TiªuchuÈn thiÕt kÕ.  

TCXD 16 : 1986             ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông.  

TCXD 29 : 1991             ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ngtr×nh d©n dông.  

TCXD 25 : 1991             §Æt đường d©y dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng  

                                    tr×nh c«ng céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.  

TCXD 27 : 1991             §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng  

                                     céng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. 
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Bảng 1. Diện tích khu đất xây dựng bệnh viện. 

Quy mô (số giƣờng điều trị) 

Diện tích khu đất 

(m
2
) giƣờng 

Yêu cầu tối thiểu 

cho phép (ha) 

Từ 50 giƣờng đến 200 giƣờng 

(Bệnh viện quận huyện) 
100 - 150 0,75 

Từ 250 giƣờng đến 350 giƣờng 

(Quy mô 1) 
70 - 90 2,7 

Từ 400 giƣờng đến 500 giƣờng  

(Quy mô 2) 
65 - 85 3,6 

Trên 550 giƣờng (Quy mô 3) 60 - 80 4,0 

 

Bảng 4. Số lƣợng chỗ khám tính theo quy mô giƣờng bệnh 

Chuyên 

khoa 

Số chỗ khám bệnh 

Tỷ 

lệ 

(%

) 

Ghi chú 

Bệnh 

viện 

quận,huy

ện 50-

200 

giƣờng 

Quy mô 

1 

250-

350 

giƣờng 

Quy mô 

2 

400-

500 

giƣờng 

Quy mô 

3 

Trên 550 

giƣờng 

Hạng III 
Hạng 

III 
Hạng II Hạng I 

1. Nội 2 - 5 chỗ 
6 - 8 

chỗ 

9 - 11 

chỗ 

trên 12 

chỗ 
20 

4 chỗ khám bố trí 01 

phòng thủ thuật 

chữa bệnh 

2. Ngoại 1 - 2 chỗ 
4 - 6 

chỗ 

7 - 8 

chỗ 

trên 9 

chỗ 
15 

4 chỗ khám bố trí 01 

phòng thủ thuật 

chữa bệnh 

3. Sản 1 chỗ 
2 - 3 

chỗ 

3 - 5 

chỗ 

trên 6 

chỗ 
12 

Đặt tại khoa phụ, 

sản 
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PHẦN I 

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG -  

I.  

1. Khu đất xây dựng 

Khu vực nghiên cứu tại Tràng An, Nam Thành, tp. Ninh Bình, Ninh Bình. Bệnh 

viện Quốc Tế Tràng An Ninh Bình. Khu đất rộng 9,3ha nằm cách trung tâm 

thành phố Ninh Bình 2km về phía Tây Nam cách bệnh viện đa khoa Ninh Bình 

cũ 1,5km. Tỉnh Ninh Bình có diện tích 1400km2, dân số 898459 ngƣời (năm 

2009). 

2. Vị trí khu đất xây dựng 

Công trình xây dựng trên khuân viên rộng 13ha phía Bắc giáp đƣờng Đinh Điền, 

phía Nam giáp đƣờng Tràng An, Phía Đông giáp đƣờng  Lê Thái Tổ. 

 

               

3. Vị trí - Địa lý tỉnh Ninh Bình 

Ninh Bình nằm ở vị trí ranh giới 3 khu vực địa lý: Tây Bắc, châu thổ sông 

Hồng và Bắc Trung Bộ. Tỉnh này cũng nằm giữa 3 vùng kinh tế: vùng Hà Nội, 

vùng duyên hải Bắc Bộ và vùng duyên hải miền Trung. Phía bắc giáp với Hòa 

Bình, Hà Nam, phía đông giáp Nam Định qua sông Đáy, phía tây giáp Thanh 

Hóa, phía đông nam giáp biển (vịnh Bắc Bộ). Trung tâm tỉnh là thành phố Ninh 

Bình cách thủ đô Hà Nội 93 km về phía nam. 

Ở vị trí điểm mút của cạnh đáy tam giác châu thổ sông Hồng, Ninh Bình bao 

gồm cả ba loại địa hình. Vùng đồi núi và bán sơn địa ở phía tây bắc bao gồm các 

huyệnNho Quan, Gia Viễn, Hoa Lƣ, Tam Điệp. Nơi đây có đỉnh Mây Bạc với 

độ cao 648 m là đỉnh núi cao nhất Ninh Bình. Vùng đồng bằng ven biển ở phía 

đông nam thuộc 2 huyện Kim Sơn và Yên Khánh. Xen giữa 2 vùng lớn là vùng 

chiêm trũng chuyển tiếp. Rừng ở Ninh Bình có đủ cả rừng sản xuất và rừng đặc 

dụng các loại. Có 4 khu rừng đặc dụng gồm rừng Cúc Phƣơng, rừng môi 

trƣờng Vân Long, rừng văn hóa lịch sử môi trƣờng Hoa Lƣ và rừng phòng hộ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_ho%E1%BA%A1ch_v%C3%B9ng_th%E1%BB%A7_%C4%91%C3%B4_H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ninh_B%C3%ACnh_(th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91)
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_Quan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Vi%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_%C4%90i%E1%BB%87p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_S%C6%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_Kh%C3%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia_C%C3%BAc_Ph%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_b%E1%BA%A3o_t%E1%BB%93n_thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn_%C4%91%E1%BA%A5t_ng%E1%BA%ADp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_V%C3%A2n_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_L%C6%B0
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ven biển Kim Sơn. Ninh Bình có bờ biển dài 18 km. Bờ biển Ninh Bình hàng 

năm đƣợc phù sa bồi đắp lấn ra trên 100m. Vùng ven biển và biển Ninh Bình đã 

đƣợc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Hiện 2 đảo thuộc 

Ninh Bình là đảo Cồn Nổi và Cồn Mờ. 

- Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm: mùa hè nóng ẩm, mƣa 

nhiều từ tháng 5 đến tháng 9; mùa đông khô lạnh từ tháng 11 năm trƣớc đến 

tháng 3 năm sau; tháng 4, tháng 10 là mùa xuân và mùa thu, tuy không rõ rệt 

nhƣ các vùng nằm phía trên vành đai nhiệt đới. Lƣợng mƣa trung bình hàng 

năm: 1.700-1.800 mm;Nhiệt độ trung bình 23,5 °C; Số giờ nắng trong năm: 

1.600-1.700 giờ; Độ ẩm tƣơng đối trung bình: 80-85%. B·o cã ¶nh hëng kh¸ 

m¹nh tíi khu vùc, vËn tèc giã m¹nh cã thÓ lªn > 40m/s. 

-  

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%93n_N%E1%BB%95i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_h%E1%BA%ADu_c%E1%BA%ADn_nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi_%E1%BA%A9m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%A9c_x%E1%BA%A1_M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_%E1%BA%A9m
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PHẦN II 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 

I. Bệnh viện có 16 khoa chuyên sâuvề chấn thƣơng chỉnh hình: 

- Khoa Cấp Cứu 

- Khoa Chấn Thƣơng Chỉnh Hình  Chi Trên 

- Khoa Chấn Thƣơng Chỉnh Hình  Chi Dƣới 

- Khoa Chỉnh Hình Nhi 

- Khoa Chấn Thƣơng Chỉnh Hình Cột Sống  A 

- Khoa Chấn Thƣơng Chỉnh Hình Cột Sống  B 

- Khoa V i Phẫu Tạo Hình 

- Khoa Nội Khớp 

- Khoa Bệnh Học – Cơ, Xƣơng, Khớp 

- Khoa Phẫu Thuật – Gây Mê  H 

- Khoa Vật Lý Trị Liệu – Phục Hồi Chức Năng 

- Khoa Khám Bệnh 

- Khoa Dƣợc 

- Khoa Chống Nhiễm Khuẩn  

- Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh 

- Khoa Xét Nghiệm 
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STT     Diện tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà điều hành 

Phòng giám đốc  

Phòng phó giám đốc (*4)  

Trƣởng phòng hành chính  

Trƣởng phòng điều dƣỡng  

Trƣởng phòng kế hoạch tổng hợp  

Trƣởng phòng tài chính kế toán  

Trƣởng phòng tài chính  

Phòng chỉ đạo tuyến  

Phòng điều khiển tin học  

Phòng kế hoạch tổng hợp  

Phòng hành chính  

Phòng văn thƣ  

Phòng thanh tra  

Phòng tài chính kinh tế  

Phòng giao ban + họp  

Sảnh   

Wc  

Trung tâm y tế dự phòng  

P. Họp  

P. giám đốc bảo hiểm y tế  

P. khách  

P. bác sĩ tuyến trung ƣơng  

P. giám định BHYT  

  Tổng m2 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khám  

Sảnh đón tiếp  

P. khám nội (* 8)  

P. thủ thuật nội (*2)  

P. khám ngoại (*8)  

P. thủ thuật ngoại (*2)  

P. khám R-H-M (*4)  

P. thủ thuật R-H-M  

P. khám T-M-H (*4)  

P. soi  

P thủ thuật T-M-H  

P. khám mắt (*4)  

P. thủ thuật mắt  

 

 

P. khám chấn thƣơng (*4)  

P. bó bột (*2)  

P. đăng kí khám  

P. thanh toán  

 WC  

 Tổng m2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Khoa hồi sức 

cấp cứu 

p. trƣởng khoa  

P.họp,giao ban+ nghỉ   

P. y tá  

P.trực cấp cứu  

Khu tạm lƣu cấp cứu  

Phòng bác sỹ   
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Kỹ thuật can thiệp  

P.dụng cụ  

Xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh  

Rửa khử độc cho bệnh nhân  

Sơ cứu phân loại  

Kho oxi khí nén  

P.kỹ thuật  

P.rửa tuyệt trùng  

Kho (*3)  

Wc  

P. thay đồ nhân viên (*2)  

Tổng m2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Khoa phẫu thuật 

 

P.Trƣởng khoa  

P. Bác sĩ`  

P. y tá`  

Phòng họp,giao ban,nghỉ  

P. hồi sức  

P.Thay đồ (*2)  

P. tiền mê  

P. mổ hữu khuẩn  

P. mổ chấn thƣơng  

P. mổ cấp cứu  

P. mổ sản  

P.chuẩn bị (*3)  

P.mổ vô khuẩn  

P. nghỉ giữa ca mổ  

P. trực, tiếp đón bệnh nhân  

Wc (*2)  
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Kho (*2)  

Tổng m2 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Khoa xét 

nghiệm 

P.trƣởng khoa  

P.Thay đồ (*2)  

P. bác sĩ`  

Các phòng labo (labo Vi sinh, labo 

Ho¸ sinh, labo huyết học, labo giải 

phẫu bệnh 

 

P.máy  

P.giao ban,trực  

P.lấy mẫu  

P. kiểm tra xét nghiệm  

P. nhận kết quả xét nghiệm  

P. lƣu mẫu  

Wc (*4)  

kho  

P.mô phỏng  

P.điều khiển (*2)  

P.môi trƣờng  

P.kỹ thuật  

P.trị xạ  

Rửa tiệt trùng (*2)  

  Tổng m2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Khoa dinh 

P.trƣởng khoa  

Gia công thô  

Gia công tinh   

Bếp nấu  
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dưỡng P.nhân viên  

Khu vực soạn, chia  

Kho để xe đẩy đồ`  

p.bếp trƣởng  

Phòng thay đồ`  

Kho khô  

Kho lạnh  

Kho bát đĩa đồ dung  

P trực+ nghỉ  

P.sinh hoạt  

Wc  

  Tổng m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Khoa chỉnh 

hình nhi 

P.trƣởng khoa  

P.giao ban  

P. bác sĩ (*2)  

P.y tá (*2)  

P.thủ thuật (*3)  

P. khám nhi thƣờng (*4)  

P. điều dƣỡng  

P.thay đồ (*2)  

Wc  

   m2 

 

 

 

 

 

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. y tá  
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8 

 

 

Khoa chấn 

thƣơng chỉnh 

hình chi trên 

P .họp,giao ban,nghỉ  

Thay đồ nhân viên ( *2)  

P. bệnh (*)  

P.thủ thuật  

P.Chỉnh hình  

P.phẫu thuật  

Kho  

Wc`  

   m2 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Khoa dƣợc 

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. họp,giao ban,nghỉ  

P. thay đồ  

P. thống kê, kế toán  

P. rửa hấp (chỗ thu chai lo, chỗ 

ngâm rửa, chỗ sấy hấp) 

 

Các phòng chế tân dƣợc  

P.nƣớc cất  

P. pha chế thuốc nƣớc  

P. pha chế thuốc khác  

P. kiểm nghiệm  

P. soi dán mác  

Các phòng bào chế tân, đông dƣợc  

P. chứa vật liệu tƣơi  

P. chứa vật liệu khô  

Quầy cấp phát (*2)  

Kho thuốc chính  

Kho lạnh  
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Kho bông băng, dụng cụ y tế  

Kho phế liệu  

   m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Khoa chuẩn 

đoán hình ảnh 

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. họp,giao ban,nghỉ  

Thay đồ  

x-quang thƣờng quy  

x-quang can thiệp  

x-quang tiêu hóa  

Siêu âm_ chuẩn đoán  

p. chụp mạch, chụp vú, đo độ loãng 

xƣơng 

 

p. chụp cát lớp vi tính (CT-

Scanner) 

 

p. chụp bằng cộng hƣởng từ  

P. chuẩn bị bệnh nhân  

P. đọc và sử lý hình ảnh  

p. đặt máy chuẩn đoán  

p. rửa phim   

Kho fim và hóa chất  

Kho thiết bị, dụng cụ  

P. nghỉ của bệnh nhân  

Wc  

   m2 

 

  P.trƣởng khoa  
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11 

 

 

 

Khoa vật lý trị 

liệu 

P. bác sỹ  

P. họp,giao ban,nghỉ  

Thay đồ  

Buồng nhiệt trị liệu  

Buồng xung điện  

Buồng bệnh nhân (*4)  

P. điều dƣỡng  

Kho (*2)  

Wc  

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Khoa Chấn 

Thƣơng Chỉnh 

Hình  Chi Dƣới 

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. y tá  

P. họp,giao ban  

Thay đồ  

p. trực, đón tiếp  

P. bấm huyệt (*2)  

P bệnh (*8)  

Bài chế thuốc  

Wc  

   m2 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Khoa huyết học 

truyền máu 

P.trƣởng khoa  

P. bác sĩ  

P. họp,giao ban  

Trực, nhận, trả kết quả  

Khám lâm sàng  

Lấy máu  

P.nghỉ cho ngƣời cho máu  
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Xét nghiệm virut  

Xét nghiệm tế bào  

Kho máu  

Phòng phát máu  

P.pha chế dung dịch chống đông 

máu 

 

 P.rửa khử đồ dung  

Phòng thay đồ  

Kho   

Wc  

   m2 

 

 

 

14 

 

 

Khoa thăm dò 

chức năng 

P.trƣởng khoa  

P. bác sỹ  

P. họp,giao ban,nghỉ  

P. thay đồ  

P. tdcn tiêu hóa  

P. tdcn tiết liệu  

P.Tim mạch  

P. điện não  

P. điện cơ  

P. lƣu huyết lão  

P. tdcn hô hấp  

Thận tiết liệu  

Thử, đo lƣợng đƣờng máu và nƣớc 

tiểu 

 

Thần kinh  

Dị ứng miễn dịch  

P.bệnh  
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Kho  

Wc  

 m2 

 

 

 

15 

 

 

 

Khoa chống 

nhiễm khuẩnvà 

xử lý chất thải 

P.trƣởng khoa  

P. họp,giao ban  

Thay đồ  

Tiếp nhận  

Gian giặt(ngâm thô, ngâm tẩy, chỗ 

đặt máy giặt, xấy) 

 

Sân phơi  

p. là gấp  

p. may vá  

Kho cấp phát đồ sạch  

wc  

   m2 

 

 

 

16 

 

 

Khoa điều trị 

tích cực_ chống 

độc 

P.trƣởng khoa  

P. bác sĩ  

P. điều dƣỡng  

p. y tá  

Phòng họp,giao ban  

Kỹ thuật can thiệp  

P.chăm sóc đặc biệt  

Buồng bệnh  

Buồng máy+ kho oxy  

Rửa dụng cụ  

Kho  

Wc  

   m2 

 



26 
 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Khoa chấn 

thƣơng 

P.trƣởng khoa  

P. bác sĩ  

P.y tá  

P. điều dƣỡng  

P. tiêm  

P. Thủ thuật  

P.. bệnh (*6)  

P.chuẩn bị  

P. giao ban,nghỉ  

P. chờ phẫu thuật  

Phòng thay đồ  

Wc  

Kho  

   m2 
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Khoa xét 

nghiệm sinh hóa 

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. y tá  

Họp giao ban  

Xét nghiệm sinh hóa  

Xn huyết học  

Xn nuôi cấy  

Nhuộm tiêu bản  

Buồng môi trƣờng  

Rửa dụng cụ  

Kho  
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Wc  

 

19 Nhà oxi khí nén Kho oxi  

Phòng hành chính  

Khu sửa chữa  

Wc  

   m2 

 

20 Nhà trị xạ Phòng máy coban  

Phòng mô phỏng  

Áp suất liều cao  

Phòng làm việc  

Thay đồ  

Phòng điều khiển  

Wc  

   m2 
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 Khoa Chấn 

Thƣơng Chỉnh 

Hình Cột Sống  

A 

 

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. y tá  

Phòng làm việc  

Thay đồ  

Phòng điều khiển  

Phòng bệnh  

Phòng họp  

Phòng chuyên khoa  

Wc  

   m2 

 

  P.trƣởng khoa  
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 Khoa Chấn 

Thƣơng Chỉnh 

Hình Cột Sống  

B 

 

P.bác sỹ  

P. y tá  

Phòng làm việc  

Thay đồ  

Phòng điều khiển  

Phòng bệnh  

Phòng họp  

Phòng chuyên khoa  

Wc  

   m2 
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Khoa Vi Phẫu 

Tạo Hình 

 

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. y tá  

Phòng làm việc  

Thay đồ  

Phòng điều khiển  

Phòng bệnh  

Phòng họp  

Phòng chuyên khoa  

Wc  

 m2 
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Khoa Nội Khớp  

P.trƣởng khoa  

P.bác sỹ  

P. y tá  

Phòng làm việc  

Thay đồ  

Phòng điều khiển  

Phòng bệnh  
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Phòng họp  

Phòng chuyên khoa  

Wc  

 m2 

 

 

20 Nhà trị xạ Phòng máy coban  

Phòng mô phỏng  

Áp suất liều cao  

Phòng làm việc  

Thay đồ  

Phòng điều khiển  

Wc  

 m2 

TỔNG M2 

M2 

21 Kỹ thuật Trạm bơm  

Trạm điện  

Trạm xử lý nƣớc thải  

Gara oto  
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II. NGIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 

 


