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Më ®Çu
Bệnh viện Thành An – Sài Gòn quy mô 150 đến 200 giường bệnh được xây
dựng dựa trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …..…….., do…………
cấp ngày …/ …/ ….
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Điện thoại:

fax:

Mục tiêu, đối tượng, phạm vi và quy mô của bệnh viện:

* Môc tiªu cña bÖnh viÖn:
- Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh chất lượng cao cho các đối tượng có nhu
cầu.
- Góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện Nhà nước.
- Phòng bệnh: Phối hợp với các cơ sở y tế Dự phòng thường xuyên thực hiện
nhiệm vụ phòng bệnh và phòng dịch: Tuyên truyền giáo dục sức khỏe trong
bệnh viện và cộng đồng.
- Phục vụ công tác đào tạo Cán bộ y tế.
- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học của ngành Y tế nhằm
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo.
- Hợp tác Quốc tế: Tham gia các chương trình với các tổ chức, cá nhân Nước
ngoài theo quy định của Nhà nước.
- Góp phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ
sức khỏe cho nhân dân.
- Phát sổ khám sức khoẻ cho cộng đồng: Làm nhân đạo, khám chữa bệnh
miễn phí cho người có công, Bà mẹ Việt nam anh hùng, gia đình Liệt sĩ và
diện chính sách của nhà nước khoảng 5% số lượng buồng phòng khám chữa
bệnh.
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* §èi t-îng phôc vô:
- Mọi đối tượng và thành phần xã hội theo yêu cầu.
- Khám và chăm sóc sức khỏe cho các tập thể cơ quan theo hợp đồng.
- Khám và chăm sóc sức khỏe tại gia đình.
- Hợp tác từng lĩnh vực với các cơ sở Y tế khác trong khám - chữa và nghiên
cứu khoa học. Hợp tác với các Cán bộ y tế cho nhu cầu làm việc, nâng cao
tay nghề của các chuyên khoa.
- Các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài Nước có nhu cầu trao đổi, ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn.
- Khám, tư vấn và điều trị một số chuyên khoa sâu.
- Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

* Ph¹m vi phôc vô:
- Chủ yếu khám - Chữa bệnh cho nhân dân Thành phố Vinh và các vùng phụ
cận.
- Phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân các địa phương khi có nhu cầu.

* H×nh thøc ®Çu t-:
Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ và hạ tầng kỹ thuật công trình: Bệnh viện
Thành An- Sài Gòn bao gồm 2 khối nhà chính:
- Khối khám và điều trị.
- Khối nhà nghi lưu trú.
Tại đường Lý Thường Kiệt - Phường Lê Lợi – TP.Vinh - Tỉnh Nghệ An.

* Quy m« ®Çu t-:
Xây dựng Bệnh viện Thành An – Sài Gòn thành một bệnh viện đa khoa chất
lượng cao có quy mô giường bệnh 150- 200 giường, với các thông số của từng
khối nhà như sau:
Số giường bệnh:

150

200 giường.

Số phòng nghỉ lưu trú:

56 phòng.
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Tổng diện tích khu đất:

4.797,5 m2

Tổng diện tích đất xây dựng

1.750 m2

Trong đó:
Khối khám và điều trị 9 tầng:

1.149 m2

Khối nhà nghỉ lưu trú 6 tầng:

601 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng:

11.586 m2

Trong đó:
Khối khám và điều trị:

7.846 m2

Khối nhà nghỉ lưu trú:

3.740 m2

Số nhân viên dự kiến:

170 người

Lưu lượng Khám- chữa/ngày:

600 lượt BN/ngày

Lưu lượng khám- chữa/năm:

216.000 lượt BN/năm

Cơ cấu được chia thành các khu khám chữa bệnh và các khoa:
+ Khoa khám bệnh - Lưu bệnh nhân: Bao gồm khoa nội, khoa ngoại, khám
ngoại sản, khoa nhi, khoa mắt, khoa RHM, khoa TMH, khoa giải phẫu.
+ Khoa giải phẫu: Bao gồm các phòng mổ Vô khuẩn và diệt khuẩn, phòng
hậu phẫu.
+ Khoa sản và Khoa cấp cứu: Bao gồm khoa cấp cứu nội, ngoại, khoa sảnKHHGĐ, và các phòng lưu bệnh nhân sản.
+ Khoa cận lâm sàng: Bao gồm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm,
thăm dò chức năng.
+ Khối phục vụ và khoa dinh dưỡng: Bao gồm các phòng ăn của nhân viên
và bệnh nhân, các kho).
+ Khối nhà nghỉ lưu trú: Bao gồm các phòng nghỉ, các phòng vật lý trị liệu
và phục hồi chức năng.
(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)
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Khả năng cung cấp các dịch vụ Y tế:

* C¸c dÞch vô tiÕn hµnh t¹i bÖnh viÖn:
- Cấp cứu - khám điều trị các bệnh nội khoa thông thường.
- Phòng khám ngoại: Sơ cứu, cấp cứu, điều trị ngoại trú các bệnh ngoại khoa
thông thường.
- Khám điều trị các bệnh phụ khoa- KHHGĐ, đặt thuốc âm đạo, đốt lỗ tuyến
cổ tử cung, soi cổ tử cung, đặt vòng, hút thai dưới 15 ngày, đình sản nam.
- Răng- Hàm- Mặt: Khám điều trị các bệnh về Răng, Hàm, Mặt thông thường.
- Tai – Mũi - Họng: Khám điều trị các bệnh Tai, Mũi, Họng thông thường:
Chọc dò xoang, chích rạch viêm tai giữa, chích rạch áp xe amidan, cắt polyp
đơn giản, nạo VA, đốt laser.
- Mắt: Khám và điều trị các bệnh thông thường về mắt: Tiêm dưới kết mạc,
chích chắp lẹo, mổ quặm, thông rửa lệ đạo, mổ đục thuỷ tinh thể, phẫu thuật
các bệnh về mắt thông thường.
- Giải phẫu thẩm mỹ: Săm môi, săm mí, hút mụn, cấy tóc, nâng gò má, nâng
sống mũi, căng da mặt, tạo mắt một mí thành hai mí.
- Chẩn đoán hình ảnh: Chụp X.quang, Scan cắt lớp, chụp siêu âm mầu và đen
trắng, nội soi đại tràng, trực tràng, dạ dày.
- Xét nghiệm: Huyết học, hoá sinh, ký sinh trùng, tế bào, giải phẫu bệnh.
- Tán sỏi đường tiết niệu ngoài cơ thể.
- Chỉnh hình chân tay.
- Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

* C¸c dÞch vô tiÕn hµnh ngoµi bÖnh viÖn:
- Chuyển bệnh nhân lên tuyến trên: Theo hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E Hà Nội, Bệnh viện Bảo vệ
sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, và một số Bệnh viện chuyên khoa khác..
- Khám và chăm sóc sức khoẻ cho cơ quan theo hợp đồng.
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- Khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ tại gia đình.
Tóm lại năng lực và hiệu quả hoạt động khám - chữa bệnh của Bệnh viện
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, với cơ cấu tổ chức gọn- tinh, với đội ngũ
thầy thuốc giỏi, có trách nhiệm cao và thái độ tốt, với định hướng đúng về khoa
học và đầu tư trang thiết bị phù hợp, với phương pháp quản lý khoa học, nhất định
Bệnh viện Thành An- Sài Gòn sẽ phát huy hết khả năng thực có của mình, góp
phần chăm sóc sức khoẻ cho mọi tầng lớp nhân dân.
(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)
Tổ chức nhân sự của Bệnh viện:
Chức danh

Bác sĩ
Y tá
Kỹ thuật viên
Hộ lý
Dược sĩ
Dược tá
Nhân viên khác
Tổng số

Khoa phẫu Khoa Mắt, GPTM,
thuật- GMH
TMH, RHM

Khoa
khám
bệnh
20
20
5
1

15
10
5
2

9
55

5
37

15
10
5
2

5
37

Khoa
CLS

Khoa Tổng
Dược cộng

10
10
5
2

5
32

60
50
20
7
2
2
29
170

2
2
5
9

(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)
Ngoài ra còn mời các Giáo sư, Bác sĩ, và cộng tác viên từ Thủ đô Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh ra làm việc theo định kỳ thường xuyên là 35 người.
Trang thiết bị của bệnh viện:
TT
1
2
3
4
5
6

Trang thiết bị
Máy X- Quang
Máy X- Quang
Máy Siêu âm
Máy Siêu âm Đức
Máy Siêu âm
Máy Siêu âm

Ký hiệu

Số lượng

DXG325R
MRE325R
FUKUDA
Siemen
ALOKA1400
SSD500

1
2
1
1
1
1
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TT
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Trang thiết bị
Máy Siêu âm mầu
Máy sinh hoá
Máy tổng phân tích máu
Máy điện tim
Máy điện tim
Máy điều trị Trĩ
Máy Laser CO2 10 W
Máy Laser CO2 40 W
Máy Laser CO2 1
Máy Laser He-Ne
Máy Laser He-Ne
Máy Plasma
Ghế nha khoa
Ghế nha khoa
Máy lấy cao răng
Đèn quang trùng hợp
Máy nén khi
Bàn mổ
Máy sốc tim
Máy thở
Máy hút
Máy đo Ôxy máu
Máy nội soi trực tràng
Máy nội soi dạ dày
Đầu Video nội soi
Camera nội soi
Máy in Video nội soi
Máy Nội soi dạ dày
Máy Điện phân
Máy Chiaden
Máy Từ trường
Máy Từ trường
Đèn Soi đáy mắt
Refactometer
Máy Đo nhãn áp

Ký hiệu

Số lượng

Siemen
12001
ROCHE
NIHON KOHDEN
FX121
WD-II
METECH
METECH
KX400-10B
JM II
ALM-I
PSA-2MTC
SMILY
FIMET F-1
SACLEX800
LITEX-680P
OSADA
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Mỹ
Mỹ
LGS-100-2
GIS-8
Nhật
Nhật
Nhật
XS-4

1
1
2
1
2
1
4
2
4
2
2
2
2
1
2
4
2
4
2
4
4
2
2
1
2
2
2
1
5
1
2
2
2
2
2

Đức
Nga
Trung quốc
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TT

Trang thiết bị

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Máy Soi cổ tử cung
Máy Xông họng
Doppler Tim thai
Máy Rửa phim tự động
Máy phân tích SH
Máy phân tích huyết học tự động
Máy mổ đục thuỷ tinh thể
Máy XN đông máu bán tự động
Máy XN sinh hoá phân tử
Máy ly tâm các loại máu nước tiểu
Máy Gây mê
Dao Mổ điện cao tần
Máy Đo khí máu
Buồng ấp
Máy hút
Máy nạo
Máy Monitoring

Ký hiệu

Số lượng
2
5
4
2
1
2
1
2
2
4
4
5
4
4
4
4
8

(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)
Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải của cơ sở xả nước thải

* N-íc cÊp:
Nguồn nước cấp được lấy từ nguồn cấp nước của nhà máy nước Vinh thông
qua hệ thống cấp nước đường ông dọc đường Lý Thường Kiệt.
- Nước sinh hoạt: Khối khám và điều trị: 100 G*0,5m3/ng = 50 m3/ng.đ
- Nhà nghỉ lưu trú:

70 G* 0,2m3/ng= 14 m3/ng.đ

- Nuớc tưói cây rửa đường:

10% Qsh = 89*0,1 = 9 m3/ng.đ

- Nước chữa cháy:

10

- Tổng cộng:

Q = 75 + 9 + 108 = 181 m3

* 3* 3,6 = 108 m3

* Tho¸t n-íc:
Đầu xả nước và nước mưa: Xả ra cống thoát dọc mương thoát nước Thành
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phố đường Lý Thường Kiệt.
- Nước thải sinh hoạt (85% lượng nước cấp) : 50m3/ng* 85% = 42,5m3/ng
-

Nước mưa: 450,4

ha* 0,47ha= 212

Cơ sở pháp lý xây dựng báo cáo:
- Luật bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam đã được quốc hội thông
qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Luật tài nguên nước được Quốc hội khoá X thông qua ngày 20 tháng 5 năm
1998.
- Nghị định số 162/2003/NĐ - CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 của chính phủ
ban hành.
- Nghị định số 149/2004/NĐ - CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của chính phủ
quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả
nước thải vào nguồn nước.
- Nghị định số 91/2002/NĐ - CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
nguyên & Môi trường.
- Thông tư số 02/2005/TT/BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐCP.
- Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về môi trường.
Tài liệu sử dụng xây dựng báo cáo:
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bệnh Viện Thành An –
Sài gòn.
- ( BỔ SUNG SAU)
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Phương pháp tổ chức thực hiện báo cáo:
Phương pháp thống kê.
Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu.
Phương pháp phân tích.
Bệnh viện Thành An – Sài gòn đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn là
Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường cùng nghiên cứu và khảo sát lập
nên báo cáo này.

Ch-¬ng 1
§Æc tr-ng nguån th¶i vµ hÖ thèng c«ng tr×nh xö lý, x¶ n-íc th¶i
I.1. Đặc trưng nguồn nước thải
I.1.1. Nước thải y tế
Nước thải Y tế 40m3/ng.đêm sinh ra từ các quá trình rửa dụng cụ khám bệnh
của Bác sĩ, tráng phim (Chụp Xquang), tẩy trùng, điều trị và xét nghiệm, rửa trôi
các bệnh phẩm, ... chứa các chất ô nhiễm hữu cơ, tẩy rửa, vi khuẩn gây bệnh rất
cao. Đặc biệt nước thải tại khoa xét nghiệm sinh hoá, khoa ngoại, khoa chấn
thương có nồng độ các chất hữu cơ, chất thải nguy hại ở mức cao. Với lượng chất ỗ
nhiễm lớn như vậy nếu không được kiểm soát và xử lý thì sẽ gây ô nhiễm môi
trường nước và không khí nghiêm trọng. Do vậy, phải xử lý nước thải trước khi
thải ra nguồn tiếp nhận.
Thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải bệnh viện Thành An
trước khi xử lý được trình bày ở Bảng sau:
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Bảng 1.1: Nồng độ của nước thải Bệnh viện Thành An trước xử lý
TT

Thông số

1
2
3
4
5

pH
SS
BOD5
COD
Coliform

TCVN 6772 - 2000
(Mức 1)
6,5 - 7,5
5-9
mg/l
440
50
mg/l
300
30
mg/l
600
80 (TCVN 5945 - 2005 loại B)
7
MPN/100ml
10
103
(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)
Đơn vị tính

Giá trị

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải Bệnh viện Thành An sau khi đã xử lý
thải ra nguồn tiếp nhận:
(SẼ BỔ SUNG SAU KHI LẤY MẪU NƯỚC THẢI)
I.1.2. Nước thải sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt 25 m3/ng.đêm sinh ra do hoạt động sinh hoạt và vệ sinh
của hơn 170 y bác sĩ, hơn 100 bệnh nhân và thân nhân chứa cặn bã, chất rắn lơ
lửng, các chất hữu cơ, dầu mỡ, vi sinh vật gây bệnh... lượng nước thải này cũng
lớn do đó phải xử lý cùng nước thải Y tế trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
I.1.3. Nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy qua mặt bằng bệnh viện chứa đất cát, rác thải... nếu không
được thu gom, xử lý sẽ làm mất vệ sinh và ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận.
Tuy nhiên so với các loại nước thải thì nước mưa chảy tràn khá sạch vì thế có thể
thu gom theo hệ thống riêng rồi thải vào môi trường tiếp nhận sau khi đã tách rác,
lắng cặn bằng song chắn rác và các hố ga.
I.2. Hệ thống xử lý nước thải
Hệ thống thu gom và thoát nước của Bệnh viện được thiết kế và xây dựng
độc lập giữa nước thải và nước mưa chảy tràn.
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I.2.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn
Hệ thống thoát nước mưa của bệnh viện bao gồm các rãnh thu nước quanh
các công trình, mương bê tông hở thu nước mưa trên mặt bằng và mương bêtông
hộp thoát nước chính. Nước mưa sau khi được thu từ các mái nhà, mặt bằng trong
bệnh viện sẽ tập trung vào hệ thống cống chính và thoát ra ngoài bệnh viện bằng 2
cửa xả. Trên cống có bố trí các hố ga vừa để thu nước mưa đồng thời lắng đất cát.
Theo hồ sơ thiết kế, hệ thống mương bêtông thoát nước mưa trong bệnh viện
gồm các loại sau: D400 dài 316m, có 30 hố ga và 02 cửa xả.
(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)
I.2.2. Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện
Nước thải của bệnh biện Thành An được xử lý theo hai bước là xử lý sơ bộ
bằng bể tự hoại và bước xử lý tập trung:

B-íc 1: Xö lý s¬ bé t¹i bÓ tù ho¹i
Nước thải sinh hoạt: Tại mỗi nhà vệ sinh, nhà bếp... được thu gom, xử lý cục
bộ tại các bể tự hoại cải tiến của mỗi khu nhà, sau đó theo hệ thống dẫn nước thải
chung của Bệnh viện chảy vào trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý.
Nước thải y tế từ các khoa, phòng khám, phòng điều trị được thu gom bằng
hệ thống đường ống nhựa xuống các bể tự hoại nằm dưới móng công trình, sau đó
được dẫn về trạm xử lý tập trung bằng cống bê tông kín.
Sử dụng bể tự hoại cải tiến (do TS Nguyễn Việt Anh, Trung tâm CEETIA,
Đại học Xây dựng chuyển giao): Cấu tạo của bể tự hoại cải tiến cũng giống bể tự
hoại truyền thống, chỉ thay đổi vật liệu vách ngăn giữa mỏng, dùng xỉ than. Hướng
dòng chảy thẳng đứng trong bể, nước thải được đưa từ đáy bể lên qua lớp bùn đáy.
Đối với loại bể này có hiệu quả lý BOD5 và COD đạt 50% (hiệu quả của bể tự hoại
truyền thống chỉ đạt 30%).
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Nước thải sau khi được lưu giữ, xử lý tại bể tự hoại trong thời gian 24 giờ.
Hiệu quả xử lý của bể tự hoại: giảm được 50% nồng độ BOD 5, COD; SS, đối với
Coliform có thể đạt tới 60 – 80%…cụ thể:
TT

Thông số

1
2
3
4

SS
BOD5
COD
Coliform

Đầu vào bể tự Hiệu quả xử lý
Đầu ra bể tự hoại
hoại (mg/l)
(%)
(mg/l)
440
50
220
300
50
150
600
50
300
7
10
70
3.106
(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)

Nước sau khi được xử lý tại bể tự hoại được chảy ra mạng lưới cống thoát
nước chung của Bệnh viện được thiết kế với vận tốc tự chảy tối thiểu là 0,7m/s, hố
ga được đặt tại các điểm thay đổi dòng chảy hoặc tại điểm thu nước tập trung về hệ
thống xử lý tập trung.
Hệ thống thoát nước thải trong bệnh viện gồm: đường ống nhựa D200 dài
800m; mương bêtông D300 dài 350m, D400 dài 214m; có 47 hố ga.

B-íc 2: Tr¹m xö lý n-íc th¶i tËp trung
Trạm xử lý nước thải tập trung được thiết kế dựa trên các căn cứ sau: Nồng
độ các thông số đặc trưng trong nước thải đầu vào và yêu cầu xử lý đầu ra như sau:

TT Thông số

Đơn vị

Giá trị
đầu vào

1
2
3

pH
SS
BOD5

mg/l
mg/l

6,5-7,5
220
150

4

COD

mg/l

300

5

Coliform

MPN/100ml

3.106

Giá trị đầu ra theo
TCVN 6772 - 2000
(Mức 1)
5-9
50
30
80 (Theo TCVN 5945
- 2005 loại B )
103

Hiệu quả
xử lý
77
70
80
99,8
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(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)
Lưu lượng nước thải để thiết kế hệ thống xử lý tập trung: 70 m3/ng.đêm
Yêu cầu về mức độ xử lý: TCVN 6772 - 2000 (Mức I)
Nơi tiếp nhận: Mương thoát nước dọc đường Lý Thường Kiệt.
Bệnh viện Thành An đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế tập trung
(công suất 70m3/ng.đêm) theo công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết hợp lắng lọc,
khử trùng diễn ra liên tục trong ngày.
Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý được trình bày như sau:
Nước thải vào (Sau xử lý ở bể tự hoại)
Mương tách rác

Không khí

Nước tách bùn

Hố thu gom – Điều hòa

Hóa chât điều chỉnh pH
Không khí

Bể Aeroten

Bể lắng

Bể phân hủy bùn
Bùn

Hóa chât khử trùng
Bể khử trùng

Nước thải ra nguồn tiếp nhận

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ:

Toàn bộ nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại đặt tại các nhà
chức năng được dẫn vào bể tiếp nhận. Trước bể tiếp nhận có đặt song chắn rác để
ngăn chặn rác lớn không cho chảy vào các bể xử lý. Nước thải sau khi qua song
chắn rác, bể tiếp nhận sẽ tự chảy vào bể thu gom - điều hoà để ổn định lưu lượng
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và nồng độ các chất ô nhiễm. Trong bể có bố trí hệ thống phân phối khí để khuấy
trộn đều nước thải, tránh sa lắng cặn hữu cơ là tác nhân tạo ra mùi hôi thối (do chất
hữu cơ phân huỷ kỵ khí tạo khí NH3, H2S...). Việc ổn định lưu lượng, chất lượng
nước thải góp phần giảm kích thước công trình xử lý sau nó, đơn giản công nghệ
và tăng hiệu quả xử lý nước thải.
Từ bể thu gom - điều hoà, nước thải được bơm lên bể Aeroten cùng với hoá
chất điều chỉnh pH từ hệ thống pha chế hoá chất. Bể Aeroten là công trình xử lý
sinh học hiếu khí có chức năng thực hiện quá trình phân huỷ các chất ô nhiễm nhờ
sự hoạt động của hệ vi sinh vật hiếu khí.
Tại bể Aeroten, một lượng oxy không khí thích hợp được đưa vào nhờ máy
thổi khí giúp cho quá trình hoạt động và tăng trưởng tế bào của hệ vi sinh vật hiếu
khí. Thời gian lưu của nước thải khoảng 2,5 - 3 giờ.
Từ bể Aeroten nước thải được đưa sang bể lắng để tách bùn hoạt tính (bùn
hoạt tính là loại bùn được sinh ra trong quá trình phân huỷ các chất hữu cơ của vi
sinh vật hiếu khí trong bể Aeroten). Thời gian lưu nước ở bể này khoảng từ 4 – 6
giờ.
Nước sau lắng được đưa đến bể khử trùng, sau đó xả vào nguồn tiếp nhận.
Hoá chất khử trùng thường được sử dụng là dung dịch Chlorine, được pha trộn và
bơm định lượng với nồng độ 4 - 6mg Cl2/m3 nước thải, cần chú ý việc thất thoát
Cl2.
Bùn hoạt tính tại bể lắng sẽ được tách ra làm 2 dòng, dòng thứ nhất được
bơm tuần hoàn trở lại bể Aeroten để bổ sung lượng tế bào vi khuẩn đã mất, dòng
thứ hai là bùn dư được bơm vào bể phân huỷ bùn để tiêu huỷ. Nước từ bể phân huỷ
bùn được đưa trở lại bể thu gom - điều hoà để tiếp tục xử lý.
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Hệ thống xử lý nước thải trên gồm các bể kín. Không khí được cấp cho bể
điều hoà, bể Aeroten nhờ bơm khí thông qua các họng thông khí. Tại mỗi bể đều
có hệ thống đường ống thu khí phát sinh (chủ yếu là CO 2, mùi), được hấp thụ qua
than hoạt tính rồi thoát ra môi trường ngoài thông qua ống thải cao khoảng 10-15
(m).
Xử lý bùn: Tại bể phân huỷ bùn, dưới tác dụng của quá trình lên men yếm
khí, phần lớn bùn được khoáng hoá cùng với sự tạo thành một số sản phẩm phụ
của quá trình lên men yếm khí như khí CH4, NH3, H2S..., thể tích của bùn giảm
một cách đáng kể. Bùn sau khi xử lý được hút định kỳ bằng xe vệ sinh.
Nước thải sau khi lắng được châm clo khử trùng và thải ra nguồn nước tiếp
nhận. Sau xử lý nước thải bệnh viện Thành An phải đạt tiêu chuẩn TCVN 67722000 (Mức 1) mới được xả thải vào nguồn tiếp nhận.
I.3. Mô tả công trình xả nước thải
(Các thông số kỹ thuật, thông số thiết kế của kênh xả, cửa xả nước thải....)
I.3.1. Phương thức xả nước thải
(Bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa hồ, sông...)
I.3.2. Chế độ xả nước thải
(Chu kỳ xả và thời gian xả nước thải).
I.3.3. Lưu lượng nước xả thải
(Lưu lượng xả bình quân và lưu lượng xả lớn nhất)
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Ch-¬ng 2
§Æc tr-ng nguån n-íc tiÕp nhËn n-íc th¶i
II.1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải
II.1.1. Tên, vị trí nguồn tiếp nhận nước thải
Nguồn tiếp nhận nước thải của bệnh viện Thành An là hệ thống mương thoát
nước nằm dọc theo đường Lý Thường Kiệt, P.Lê Lợi, TP.Vinh. Vị trí điểm xả thải
có tọa độ theo bản đồ tỷ lệ …hệ tọa độ Việt Nam là:
X= …………………

Y= ……………………..

II.1.2. Đặc điểm tự nhiên

* §Æc ®iÓm vÞ trÝ ®Þa lý:
Bệnh viện Thành An- Sài gòn xây dựng trên khu đất mới nằm trong quy
hoạch của Trung tâm thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, khu đất xây dựng hình dáng
chữ nhật có diện tích 4.797,5 m2, mỗi chiều 70 m và 68,6 m, có vị trí địa lý như
sau:
PhÝa B¾c:

Giáp Đường Lý Thường Kiệt (rộng 24 m).

PhÝa Nam:

Giáp ruộng dân.

PhÝa §«ng:

Giáp đường 7 m dự kiến xây dựng.

PhÝa T©y:

Giáp đường 7 m dự kiến xây dựng.
(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)

* §Æc ®iÓm ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh:
Khu vực xây dựng Bệnh viện có địa hình tương đối bằng phẳng, có cốt thấp
hơn mặt đường từ 0,5 đến 0,8 m. Qua kết quả khảo sát của khu vực xây dựng công
trình bao gồm các lớp đất đá được mô tả từ trên xuống như sau:
Lớp 1a: Đất đắp loại sét pha cát lẫn gạch vụn màu xám nâu đến xám vàng và
có chiều dày mỏng 0,40m.
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Lớp số 1: Cát hạt vừa màu xám vàng. Trạng thái bão hoà, có bề dày 2,10m
đến 3,80 m.
Lớp số 2: Cát hạt nhỏ màu xám nhạt, xám trắng. Trạng thái bão hoà. Lớp có
bề dày thay đổi tương đối lớn, có bề dày từ 2,90m đến 9,70m.
Lớp số 3: Cát pha sét lẫn nhiều hữu cơ, màu xám nâu. Trạng thái chảy, lớp
có bề dày 2,20m.
Lớp số 4: Cát bụi lẫn ít thấu kính sét nhỏ và ít hữu cơ màu xám nhạt, xám
nâu, bão hoà nước. Lớp có bề dày thay đổi tương đối lớn từ 5,10m đến 15,10m.
Lớp số 5: Cát pha sét lẫn nhiều hữu cơ, màu xám nâu. Trạng thái dẻo, có bề
dày 5,40m.
Lớp số 6: Sét pha cát lẫn vỏ sò hến, màu xám nâu, xám đen. Trạng thái dẻo
mềm. Lớp có bề dày thay đổi từ 3,5m đến 7,70m.
Lớp số 7: Cát pha sét lẫn vỏ sò hến, màu xám nâu. Trạng thái dẻo, có bề dày
thay đổi từ 1,80m đến 3,70m.
Lớp số 8: Cát hạt vừa màu xám nhạt. Trạng thái bão hoà. Lớp có bề dày
khoảng 1,40m.
Lớp số 9: Sét pha cát màu xám nhạt. Trạng thái dẻo cứng. Lớp có bề dày
khoảng 1,20m.
Lớp số 10: Sét pha cát màu xám nhạt, xám đen lẫn vỏ sò hến. Trạng thái dẻo
mềm, chưa xác định được bề dày.
(Nguồn: Báo cáo ĐTM của Bệnh Viện Thành An- Sài Gòn)

* §Æc ®iÓm khÝ hËu:
Khu vực thực hiện dự án chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió
mùa, chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng V đến tháng IX, chịu ảnh hưởng
của gió mùa Tây Nam khô nóng, nhiệt độ trung bình 250C-300C; mưa lớn vào các
tháng VII,VIII, IX chiếm 76% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng X đến
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tháng IV năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc; lượng mưa ít, trời rét.
Nhiệt độ trung bình 150C - 200C.
Nhiệt độ trung bình năm: 23,80C. Độ ẩm trung bình năm: 85%.
Hướng gió:
+ Trong các tháng X đến tháng II năm sau, hướng gió thịnh hành là gió Bắc
và gió Đông Bắc, tốc độ trung bình 3

5m/s.

+ Trong các tháng III, IV hướng gió thịnh hành là Đông, Đông Bắc, tốc độ
trung bình 3,5m/s.
+ Trong các tháng V, VI là giai đoạn chuyển tiếp nên gió Đông thịnh hành,
ngoài ra có gió Tây Nam, tốc độ trung bình 3

5m/s.

+ Trong các tháng VII, VIII, IX hướng gió thịnh hành là Tây Nam, Nam,
ngoài ra có xuất hiện gió Tây có tốc độ 4

6 m/s.

Bão thường xảy ra vào các tháng V đến tháng X. Tốc độ gió bão có thể lên
tới 40m/s.

* ChÕ ®é thñy v¨n nguån tiÕp nhËn n-íc th¶i:
(Là hệ thống kênh mương thoát nước thải đường Lý Thường Kiệt chảy qua
hệ thống thoát nước …)
Khu vực bện viện Thành An là trung tâm của phường Lê Lợi, cũng như là
trung tâm của thành phố Vinh nên đã được đầu tư xây dựng các công trình kiên cố
về hệ thống thoát nước mưa cũng như nước thải của khu vực...
II.1.3. Đặc điểm kinh tế, Xã hội
* D©n sè, h¹ tÇng c¬ së, ho¹t ®éng d©n sinh, kinh tÕ, x· héi trong khu

vùc x¶ th¶i:
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Bệnh viện Thành An nằm ở trung tâm phường Lê Lợi, Thành phố Vinh,
khu vực có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, dân cư phân bố đông đúc, người
dân chủ yếu sống bằng nghề dịch vụ, tri thức, công nhân, thu nhập ở mức khá,
không có hộ nghèo, trình độ dân trí khá cao, giao lưu hoạt động kinh tế tốt.

* Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ trong khu vùc x¶ n-íc th¶i
vµ nguån n-íc tiÕp nhËn: Chủ yếu là phát triển ngành dịch vụ thương mại.
II.1.4. Mô tả các nguồn thải lân cận cùng xả nước thải vào nguồn tiếp
nhận nước thải (Bán kính khoảng 1Km)

* Thèng kª sè nguån th¶i:
Các nguồn thải lân cận cùng xả thải vào nguồn tiếp nhận nước thải Mương
doc theo đường lý thường kiệt bán kính khoảng 1km bao gồm: Nước thải dân cư
quanh khu vực,

* M« t¶ s¬ bé tõng nguån th¶i:
Nước thải sản xuất nông nghiệp:
Nước thải sinh hoạt: Nguồn nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của
nhân dân trong vùng. Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt là BOD 5, COD,
TDS, SS và hàm lượng chất hữu cơ cao. Song việc phân luồng các dòng thải cũng
như việc xây dựng các hệ thống thu gom hiện nay của khu vực dân cư lân cận chưa
được hoàn thiện nên việc kiểm soát lưu lượng nước thải sinh hoạt là rất khó khăn.
Phần đông nước thải sinh hoạt thấm vào môi trường đất gây ô nhiễm nước bề mặt
và nước ngầm.
Nước thải công nghiệp:
II.2. Chất lượng nước nguồn tiếp nhận
(Lấy mẫu, Đánh giá theo TCVN hiện hành)
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Ch-¬ng 3
§¸nh gi¸ t¸c ®éng cña viÖc x¶ n-íc th¶i vµo nguån n-íc
III.1. Tác động đến mục tiêu chất lượng nước của nguồn nước
Nhu cầu về nước của bệnh viện Thành An là nước dùng cho khám và điều trị
50m3/ngày, nước dùng cho các nhu cầu khác (Nhà nghỉ lưu trú, tưới cây, Rửa
đường, Chữa cháy) là 131m3/ngày. Toàn bộ nhu cầu về nước của bệnh viện Thành
An được lấy từ hệ thống cấp nước nhà máy nước TP.Vinh công suất
20000m3/ngày/đêm. Do đó, các hoạt động khám và chữa bệnh của bệnh viện
không có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước sạch của Nhà máy cung cấp
nước sạch TP.Vinh, cũng như không có ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước sạch
của các hộ trong khu vực.
Cả hai loại nước thải Y tế từ dãy nhà khám, điều trị 45 m3/ngày và nước thải
sinh hoạt khoảng 25m3/ngày đều không đạt tiêu chuẩn thải. Nếu không được xử lý
mà thải trực tiếp vào môi trường sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm của nguồn nước tiếp
nhận vốn đã phải tiếp nhận rất nhiều nguồn thải.
Đối với nước ngầm, do toàn bộ hệ thống mương dẫn nước thải của bệnh viện
Thành An đều được bê tông hoá nên nước thải không bị ngấm xuống dưới đất nên
không ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm khu vực.
III.2. Tác động đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh
Môi trường và hệ sinh thái thuỷ sinh của mương tiếp nhận nước thải của
bệnh viện có tính đặc trưng của hệ sinh thái đồng bằng châu thổ. Việc các chất ô
nhiêm có trong nước thải sẽ làm ô nhiễm và thay đổi môi trường, hệ sinh thái thuỷ
sinh sẽ bị biến đổi, môi trường sống của các loại thuỷ sinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm
trọng, dẫn đến suy thoái, giảm chất lượng và sản lượng các loài tôm, cá…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÖnh viÖn Thµnh An – Sµi Gßn
C¬ quan t- vÊn: Cty Cæ phÇn t- vÊn Tµi nguyªn vµ M«i Tr-êng

Trang 22

B¸o c¸o xin cÊp phÐp x¶ th¶i vµo nguån n-íc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nước thải xã của bệnh viện Thành An sau khi xử lý đạt TCVN 6772-2000
Mức I, như vậy khi xã thải ra mương sẽ không ảnh hưởng đến hệ sinh thái thuỷ
sinh.
III.3. Tác động đến chế độ thuỷ văn dòng chảy
Lưu lượng nguồn nước thải là không lớn, hệ thống thoát thải chảy ổn định
không ảnh hưởng lớn đến chế độ mực nước tại lưu vực tiếp nhận - Hệ thống
mương thoát nước đường Lý Thường Kiệt.
III.4. Đánh giá các tác động tổng hợp
Như vậy, nguồn nước thải của bệnh viện Thành An sau khi đã xử lý thải ra
nguồn tiếp nhận có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường là không đáng kể,
nằm trong giới hạn cho phép, không ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân trong
vùng và môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, Bệnh viện Thành An cần phải chú trọng
hơn nữa công tác xử lý nước thải trước khi thải vào môi trường, thực hiện nghiêm
túc các giải pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết.

Ch-¬ng 4
§Ò xuÊt biÖn ph¸p gi¶m thiÓu vµ kh¾c phôc sù cè
« nhiÔm nguån n-íc tiÕp nhËn do x¶ n-íc th¶i
IV.1. Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước
tiếp nhận nước thải
IV.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải
Các biện pháp ngăn ngừa chất thải trong suốt các quá trình hoạt động của
bệnh viện Thành An Sài Gòn là:
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- Biện pháp khống chế ô nhiễm với nước mưa chảy tràn: Để hạn chế ô nhiễm
nguồn nước do nước mưa chảy tràn bệnh viện đã xây dựng hệ thống mương tiêu
dài 316m, 30 hố ga để giữ nước và lắng cát. Sau đó nước mưa được thoát ra ngoài
bệnh viện qua hai cửa xả để đảm bảo thoát nước tốt trong mọi điều kiện, không
gây ngập úng khi có mưa lớn. Định kỳ cho nhân viên nạo vét bùn lắng toàn bộ hệ
thống mương thoát nước tránh tình trạng bồi lắng, gây ngập úng.
- Biện pháp khống chế ô nhiễm xử lý nước thải, thu gom kịp thời các phế
liệu nhằm hạn chế việc phân huỷ gây ô nhiễm môi trường nước.
- Bệnh viện luôn củng cố hệ thống xử lý và thoát nước thải: Luôn đảm bảo
hệ thống kênh mương thoát nước thải không bị ùn tắc để đảm bảo nước thải không
bị ứ đọng trong khu vực hoạt động của bệnh viện.
- Quy hoạch tổng thể hợp lý kết hợp trồng cây xanh trong khuôn viên khu
vực để tạo cảnh quan môi trường trong lành. Định kỳ làm công tác vệ sinh hệ
thống bể lắng lọc nước thải và công trình xử lý nước thải của bệnh viện.
- Trang bị các phương tiện xử lý, báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng
khi sự cố ô nhiễm do nguồn nước thải gây ra.
- Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý chất thải và nước thải
trước khi thải ra lưu vực tiếp nhận.
IV.2. Chương trình quan trắc và kiểm soát nước thải và nguồn tiếp nhận
IV.2.1. Quan trắc quy trình vận hành xử lý nước thải
Cử cán bộ chuyên môn chuyên trách thường xuyên theo dõi, kiểm tra quy
trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, kiểm tra thường xuyên hệ thống thoát
nước thải.
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IV.2.2. Quan trắc chất lượng nước trước và sau khi xử lý
Định kỳ hàng quý hoặc hàng năm thực hiện quan trắc chất lượng nguồn
nước trước và sau khi xử lý để đánh giá thường xuyên chất lượng nguồn nước thải
và phát hiện các sự cố về ô nhiễm do nước thải gây ra, góp phần bảo vệ môi trường
và hệ sinh thái thuỷ sinh. Lập kết quả quan trắc báo cáo gửi về cơ quan chức năng
quản lý xả nước thải vào nguồn nước và môi trường.
IV.2.3. Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải
Theo định kỳ quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải đảm bảo
đạt tiêu chuẩn xả thải TCVN cho phép. Các chỉ tiêu quan trắc được theo dõi và so
sánh với tiêu chuẩn việt nam hiện hành về môi trường (TCVN 6772 – 2000).
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KÕt luËn kiÕn nghÞ vµ Phô lôc kÌm theo

KÕt luËn
Với hệ thống xử lý nước thải sử dụng công nghệ xử lý sinh học hiếu khí kết
hợp lắng lọc, khử trùng hoàn toàn mới của bệnh viện được trang bị và lắp đặt các
thiết bị xử lý hiện đang được đánh giá cao và đây cũng là hệ thống xử lý mà nhiều
bệnh viện đã áp dụng vận hành rất tốt. Tất cả hệ thống xử lý được xây dựng hoàn
toàn khép kín, xử lý qua nhiều giai đoạn, chất lượng nước đầu ra luôn được theo
dõi đánh giá để đảm bảo nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 – 2000
(Mức I). Với kết quả phân tích thực tế lấy mẫu gần đây nhất trong thời gian lập báo
cáo và kết quả phân tích thường niên của bệnh viện Thành An Sài Gòn cho thấy hệ
thống xử lý vận hành rất ổn định và kết quả nước thải sau khi xử lý đều nằm trong
giới hạn nước thải cho phép.

KiÕn nghÞ
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện Thành An Sài Gòn, hiện
trạng xả nước thải vào nguồn nước, kết quả quan trắc chất lượng nước thải được
Bệnh viện thực hiện theo định kỳ, để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý cho Bệnh viện hoạt
động bình thường và có hiệu quả, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, tăng
thu nhập, chăm lo sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.
Bệnh viện Thành An Sài Gòn mới kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghệ An xem xét, cấp giấy phép xả nước nước thải vào nguồn nước để Bệnh viện
có cơ sở tổ chức hoạt động, đảm bảo khám và chữa bệnh cho người dân được tốt
hơn./.
Vinh, Ngày
Tháng Năm 2009
BỆNH VIỆN THÀNH AN SÀI GÒN
GIÁM ĐỐC
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