Thành phố Thủ Đức sẽ có 3 bệnh viện và 34 trạm y tế xã, phường

UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án tổ chức lại các Trạm Y tế phường, Trung tâm Y tế và Bệnh
viện (BV) quận trực thuộc Sở Y tế sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và
thành lập TP Thủ Đức.

Bệnh viện quận 9 sẽ được đổi thành BV Đa khoa Lê Văn Việt trực thuộc Sở Y tế

Theo đó, thành lập Trung tâm y tế TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế quận 2, 9 và Thủ
Đức trực thuộc Sở Y tế. Cơ sở vật chất của Trung tâm y tế TP Thủ Đức sau khi sáp nhập bao gồm các
cơ sở làm việc hiện tại của Trung tâm Y tế quận 2, 9 và Thủ Đức vẫn giữ nguyên trạng để đảm bảo triển
khai đầy đủ các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP Thủ Đức.

Riêng các cơ sở đang có dự án đầu tư hoặc đã được UBND quận quy hoạch dự án dành cho y tế thì vẫn
tiến hành thực hiện cho đến khi hoàn tất.

Trung tâm y tế TP Thủ Đức là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế có tư cách pháp nhân,
có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy
định của pháp luật.

Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y
tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến TP, Trung ương; chịu sự
quản lý nhà nước của UBND Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức:
Trụ sở chính: số 48A đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố
Thủ Đức
Cơ sở 2: Số 06 đường Trịnh Khắc Lập, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức
Cơ sở 3: Số 02 Nguyễn Văn Lịch, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức

* Các Trạm Y tế phường trực thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức:
Thành lập Trạm Y tế phường An Khánh trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế phường Bình An, Trạm Y
tế phường Bình Khánh thuộc Trung tâm y tế quận 2. Chuyển nguyên trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị
của Trạm Y tế phường Bình An và Trạm Y tế phường Bình Khánh về Trạm Y tế phường An Khánh (mới)
để đảm bảo triển khai đầy đủ các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên địa
bàn phường.

Thành lập Trạm Y tế phường Thủ Thiêm trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế phường An Khánh (cũ) và
Trạm Y tế phường Thủ Thiêm thuộc Trung tâm y tế quận 2.

Bên cạnh đó, Trung tâm y tế TP Thủ Đức còn có 32 Trạm Y tế phường gồm: An Lợi Đông; An Phú, Bình
Thọ; Bình Chiểu, Bình Trưng Đông; Bình Trưng Tây; Cát Lái; Hiệp Phú; Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình
Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây; Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình; Long Phước, Long Thạnh
Mỹ; Long Trường; Phú Hữu; Phước Bình; Phước Long A; Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú; Tăng
Nhơn Phú A; Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền; Thạnh Mỹ Lợi; Trường Thạnh; Trường Thọ.

Trước mắt Trung tâm y tế TP Thủ Đức tiếp tục quản lý, sử dụng toàn bộ số lượng viên chức hiện có của
3 Trung tâm y tế được tổ chức lại và có thể vượt quá số lượng quy định.

* Tổ chức lại BV quận 2 thành BV Lê Văn Thịnh trực thuộc Sở Y tế

Trụ sở làm việc: Số 130 Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức. Bệnh viện Lê Văn
Thịnh được xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế hạng I theo Quyết định của UBND TP với quy mô 500
giường bệnh.
BV có 30 Khoa gồm: Khám bệnh; Cấp cứu; Nội tổng hợp; Truyền nhiễm; Nội tim mạch - Lão học Y, dược
cổ truyền; Nhi, Ngoại tổng hợp; Gây mê hồi sức; Phụ sản; Tai Mũi Họng; Răng Hàm Mặt; Mắt; Da liễu;
Huyết học truyền máu; Hóa sinh; Vi sinh, Chẩn đoán hình ảnh; Nội soi; Giải phẫu bệnh; Kiểm soát nhiễm
khuẩn; Dược; Dinh dưỡng tiết chế; Thận nhân tạo; Ngoại chấn thương; Hồi sức tích cực - chống độc;
Tâm lý lâm sàng; Khám bệnh theo yêu cầu; Tạo hình thẩm mỹ; Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.
Phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm Y tế phường Thảo Điền.

* Tổ chức lại BV quận 9 thành BV Đa khoa Lê Văn Việt trực thuộc Sở Y tế
Trụ sở làm việc: Số 387 đường Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức.
Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt được xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế hạng II theo Quyết định của UBND
TP với quy mô 100 giường bệnh.
BV bao gồm 15 Khoa: Khám bệnh; Cấp cứu - Thận nhân tạo; Nội tổng hợp; Ngoại tổng hợp; Hồi sức tích
cực - Chống độc; Chấn thương chỉnh hình; Sản; Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; Nhi; Dược - Vật tư trang
thiết bị y tế; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; Xét nghiệm; Chẩn đoán hình
ảnh; Liên chuyên khoa (Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm mặt).

*Tổ chức lại BV quận Thủ Đức thành BV TP Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế
Trụ sở làm việc: Số 29 Phú Châu, Khu phố 5, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Bệnh viện thành
phố Thủ Đức được xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế hạng I theo Quyết định của UBND TP với quy mô 800
giường bệnh.
BV có 40 Khoa gồm: Khám bệnh; Nội tổng hợp; Nhi; Nội tiết; Nội thần kinh; Da liễu; Y học cổ truyền; Cơ
xương khớp; Truyền nhiễm; Cấp cứu; Ung Bướu; Sản; Gây mê hồi sức; Vật lý trị liệu - Phục hồi chức
năng; Tiết niệu-Nam khoa; Điều trị dịch vụ theo yêu cầu; Nội thận - Thận nhân tạo; Ngoại thần kinh; Mắt;
Chấn thương chỉnh hình; Phẫu thuật - Tạo hình thẩm mỹ; Tai Mũi Họng; Dược; Tâm thể; Nội tim mạch Lão học; Ngoại Lồng ngực mạch máu; Bào chế dược; Hồi sức tim mạch; Dinh dưỡng tiết chế; Huyết học
truyền máu; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Tim mạch can thiệp; Răng Hàm Mặt; Chẩn đoán hình ảnh; Giải
phẫu bệnh; Vi sinh; Hóa sinh; Thăm dò chức năng; Hồi sức tích cực chống độc; Ngoại tổng hợp.
Bên cạnh đó có 5 phòng khám đa khoa trực thuộc: cơ sở Bình Chiểu; cơ sở Linh Tây; cơ sở Hiệp Bình
Chánh; cơ sở Linh Xuân; cơ sở Linh Trung 1.
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thuoc dieu tri sui mao ga
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podophyllin 25
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podophyllin 25
toi da chua khoi sui mao ga
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da co ai khoi sui mao ga chua
cach chua benh sui mao ga tai nha
thuoc tri sui mao ga o hau mon
thuoc chua sui mao ga cua nhat
mua thuoc podophylin
mua thuoc podophyllin
sui mao ga o bao quy dau
podophyllin 25
thuoc tri sui mao ga o nu
chua sui mao ga o benh vien
sui mao ga giai doan dau
thuoc chua sui mao ga
thuoc chua sui mao ga
chua sui mao ga
chua sui mao ga bang khoai tay
chua sui mao ga o mieng
chua sui mao ga o phu nu
nha thuoc binh tam
thuoc tri mun coc tai nha
imiquimod
vo bi sui mao ga
chua sui mao ga o duong vat
dot sui mao ga
chua sui mao ga bao lau thi khoi
chua sui mao ga bang la trau khong
acid trichloracetic 80
chi phi dot sui mao ga
sui mao ga hau mon
sui mao ga o bo phan sinh duc nu
chua sui mao ga bang thuoc khang virus
sui mao ga nen dot hay boi thuoc
sui mao ga o co tu cung
sui mao ga o vung kin nu
chua sui mao ga o am vat
hinh anh sui mao ga o co tu cung
hinh anh sui mao ga o duong vat
chua sui mao ga o duong vat
sui mao ga kieng gi
chua sui mao ga bang la tia to
chua sui mao ga bang toi
kinh nghiem chua sui mao ga
thuoc khang sinh tri sui mao ga
mua thuoc podophyllin 25 o dau
thuoc boi sau sinh dot sui mao ga
sui mao ga giai doan dau
acid trichloracetic 80
thuoc dermovate
mun coc o chan
benh sui mao ga co de chua khong
hinh anh benh sui mao ga
hinh anh sui mao ga
benh sui mao ga nhe
hinh anh sui mao ga hau mon
hinh anh sui mao ga o cuong luoi
thoi gian u benh sui mao ga

Tổ chức lại các Trạm Y tếphường thuộc Trung tâm y tế quận 3, 4, 5, 10 và quận Phú
Nhuận
Chuyển nguyên trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự của các Trạm Y tếphường
sau khi tổ chức lại để đảm bảo triển khai đầy đủ các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Tại quận 3:
Thành lập Trạm Y tếphường Võ Thị Sáutrên cơ sở nhập Trạm Y tếphường 6, 7 và 8
thuộc Trung tâm Y tếquận 3 trực thuộc Sở Y tế. Ngoài trạm y tếphường nêu trên, Trung
tâm Y tế quận 3 còn có 11 trạm y tếphường, gồm: 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12; 13; 14.
Tại quận 4:
Sáp nhập toàn bộ Trạm Y tếphường 5 vào Trạm Y tếphường 2 thuộc Trung tâm Y
tếquận 4 trực thuộc Sở Y tế. Sáp nhập toàn bộ Trạm Y tếphường 12 vào Trạm Y
tếphường 13 thuộc Trung tâm Y tếquận 4 trực thuộc Sở Y tế. Ngoài 2 trạm y tế phường
nêu trên, Trung tâm Y tếquận 4 còn có 11 trạm y tế phường: 1,3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
18.
Tại quận 5
Sáp nhập toàn bộ Trạm Y tếphường 15 vào Trạm Y tếphường 12thuộc Trung tâm Y tế
quận 5 trực thuộc Sở Y tế. Ngoài trạm y tếphường nêu trên, Trung tâm Y tếquận 5 còn
có 13 trạm y tếphường, gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
Tại quận 10:
Sáp nhập toàn bộ Trạm Y tếphường 3 vào Trạm Y tếphường 2 thuộc Trung tâm Y tế
quận 10 trực thuộc Sở Y tế. Ngoài trạm y tếphường nêu trên, Trung tâm Y tếquận 10
còn có 13 trạm y tếphường, gồm: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Tại quận Phú Nhuận:
Sáp nhập toàn bộ Trạm Y tếphường 12 vào Trạm Y tếphường 11 thuộc Trung tâm Y
tếquận Phú Nhuận trực thuộc Sở Y tế. Sáp nhập toàn bộ Trạm Y tếphường 14 vào Trạm
Y tếphường 13 thuộc Trung tâm Y tếquận Phú Nhuận trực thuộc Sở Y tế. Ngoài 2 trạm y
tếphường nêu trên, Trung tâm Y tếquận Phú Nhuận còn có 11 trạm y tế phường: 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17.

Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, cấp xã của ngành y tế TP sau khi thực hiện

sắp xếp bao gồm: 16 Trung tâm Y tếquận; 1 trung tâm y tế TP và 5 trung tâm y tếhuyện
(giảm 2 đơn vị). 13 BV quận; 3 BV TP và 3 BV huyện. 312 trạm y tếphường, xã, thị trấn
(giảm 10 đơn vị).

