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Nhiều giải pháp thiết kế kiến trúc bệnh viện hiện đại 

Lần đầu tiên được tổ chức, Hội thảo “Giải pháp thiết kế Kiến trúc bệnh viện hiện đại”
diễn ra ngày 8/7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã thu hút đông đảo
các bác sĩ, quản lý dự án và các kiến trúc sư cùng đàm luận về thiết kế, quản lý dự án
và quản lý vận hành các bệnh viện hiện đại...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại sự kiện
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Lần đầu tiên được tổ chức, Hội thảo “Giải pháp thiết kế Kiến trúc bệnh viện hiện đại” diễn ra ngày 8/7 tại Bệnh viện
Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã thu hút đông đảo các bác sĩ, quản lý dự án và các kiến trúc sư cùng đàm luận về
thiết kế, quản lý dự án và quản lý vận hành các bệnh viện hiện đại; chủ động đề xuất những giải pháp về kiến trúc,
công nghệ, vật liệu nhằm đáp ứng được các yêu cầu của công nghệ y tế, hướng tới đảm bảo vận hành bệnh viện một
cách thích dụng, an toàn và bền vững.

Mang đến hội thảo giải pháp nổi bật về tư vấn, thiết kế phòng áp lực âm, áp lực dương và phòng an toàn sinh học cấp
3, ông Nguyễn Khắc Long- Tổng giám đốc Công ty Airtech Thế Long cho rằng, các dịch bệnh truyền nhiễm đang ngày
càng gây ra mối đe dọa lớn đối với sức khỏe con người; do đó, ngăn chặn, xử lý mầm bệnh trong bệnh viện là yêu cầu
cấp thiết được đặt ra.

Điều này đòi hỏi các cơ sở y tế cần quan tâm tập trung vào các giải pháp chống nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng ngừa
dịch bệnh. Việc thiết kế bệnh viện hiện đại cần đảm bảo về kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý không khí và đảm bảo về
cách ly... nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay.

Các đại biểu dự hội thảo

Chung tay cùng Chính phủ và ngành y tế để đẩy lùi dịch bệnh COVID19, Công ty Airtech Thế Long đã đưa ra các giải
pháp an toàn sinh học trong bệnh viện từ phòng áp lực âm, áp lực dương, phòng an toàn sinh học cấp 3, tư vấn, thiết
kế, quản lý và vận hành các cơ sở thí nghiệm, các thiết bị sản phẩm phòng chống dịch bệnh COVID- 19.

Nổi bật là phòng thiết kế áp lực âm là căn phòng có áp suất thấp hơn xung quanh, nơi không khí chỉ có thể đi vào từ
một phía mà không thể thoát ra qua phía đó. Nếu có một bệnh nhân nhiễm virus đang được các ly bên trong, virus gây
bệnh sẽ không thể “lội ngược dòng” để thoát ra ngoài được. Bên trong phòng sẽ được xử lý bằng hệ thống lọc không
khí hiệu quả cao HEPA và hệ thống tia cực tím với bước sóng ngắn phá hủy màng protein của virus trước khi thoát ra
ngoài theo hệ thống thông gió. Thiết kế này giúp giảm khả năng lây lan của virus, dập tắt hiện tượng lây nhiễm chéo
qua dòng không khí giữa bệnh nhân với bệnh nhân, bệnh nhân với nhân viên y tế và giữa nhân viên y tế với nhau.



Giải phóng mặt bằng: Trách nhiệm mà chung chung thì còn ì ạch (/giai-phong-mat-bang-trach-
nhiem-ma-chung-chung-thi-con-i-ach)

Ông Nguyễn Khắc Long - Tổng Giám đốc Công ty Airtech Thế Long

Đối với các phòng mổ, phòng lab, phòng ghép tủy, Công ty Airtech Thế Long thiết kế phòng áp lực dương, tạo áp suất
dương cho những không gian nhất định bằng khí sạch đã được kiểm soát, giúp giảm tối thiểu tình trạng nhiễm khuẩn
trong các khu vực quan trọng. Hiện tại nhiều cơ sở y tế đang sử dụng thiết kế phòng áp lực âm và áp lực dương, như:
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương…

Nhân dịp này, Công ty Airtech Thế Long đã trao tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gói thiết bị phòng chống dịch
bệnh Covid-19, bao gồm: 1 phòng lấy mẫu xét nghiệm an toàn, 2 buồng áp lực âm di động, 3 máy lọc khí sạch tuần
hoàn tại phòng, 4 máy xả khí sạch di động với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, công trình bệnh viện là 1 trong
3 yếu tố quyết định chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện là thể loại công trình
công cộng đặc thù, có tính chất phức tạp, yếu tố công năng được đề cao. Công
nghệ khám chữa bệnh và trang thiết bị hiện đại đang đòi hỏi cần có sự thay đổi
cấp thiết trong thiết kế và xây dựng các công trình bệnh viện.

Người thiết kế bệnh viện phải thực sự am hiểu quy trình khám chữa bệnh, quy
trình vận hành của trang thiết bị y tế và phải lường trước được sự phát triển để
thiết kế bệnh viện đảm bảo thích ứng với điều kiện mới./.
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