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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ
truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Chủ ñầu tư: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Thiết kế Xây dựng và Giao
thông Phương Nam.
4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Vũ ðức Dũng.
5. Mục tiêu ñầu tư: nhằm bảo ñảm ñiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ñể
thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân bằng phương pháp y học
cổ truyền.
6. Nội dung và quy mô ñầu tư xây dựng:
6.1. Nội dung ñầu tư: xây mới Bệnh viện Y học Cổ truyền tại xã Hòa Long,
thị xã Bà Rịa với quy mô 100 giường bệnh.
6.2. Quy mô ñầu tư khối công trình chính: nhà cấp III, quy mô 2 tầng. Diện
tích xây dựng: 3.828m2; diện tích sàn: 7.523m2.
6.2.1. Tầng trệt: diện tích sàn là 3.828 m2.
a) Khoa ñiều trị ngoại trú: 876 m2.
- Phòng hành chính khoa; phòng trưởng khoa; phòng cấp cứu; phòng tiểu
phẫu; phòng súc ruột; phòng thay ñồ; quầy thuốc; kho thuốc; quầy thu viện phí;
phòng châm cứu; phòng khám ngũ quan; phòng vật lý trị liệu và phục hồi chức
năng; phòng ñiện châm; phòng khám nội; khu vệ sinh; sảnh, hàng lang, cầu thang.
b) Khu cận lâm sàng: 558 m2.
- Phòng hành chính khoa; phòng thay ñồ; phòng trưởng khoa; phòng ño ñiện
tim; phòng siêu âm; phòng chụp chiếu; phòng rửa tráng phim; quầy ñăng ký; thang
máy; phòng bệnh phẩm; phòng xét nghiệm vi trùng; phòng xét nghiệm huyết học;
phòng xét nghiệm sinh hóa; phòng hấp rửa chuẩn bị; khu vệ sinh (2 phòng); sảnh,
hàng lang, cầu thang.
c) Khu vật lý trị liệu, phục hồi chức năng (khu nam): 400 m2.
- Quầy; phòng thay ñồ; phòng tập luyện; phòng thư giãn; phòng Massage;
khu tắm, xông hơi, vệ sinh; sảnh, hàng lanh, cầu thang.
d) Khoa dinh dưỡng: 349 m2.
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