
1. Đặc điểm tình hình: 

- Địa điểm: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Điện thoại: 028 39235804   Fax: 028 39236943 

- Website: http://www.bvbnd.vn 

- Quá trình thành lập và phát triển:  

Bệnh viện được xây dựng năm 1862 do các nhà hảo tâm người Việt đóng góp, 

lấy tên Bệnh viện Chợ Quán, tiếp nhận điều trị các bệnh truyền nhiễm, tâm thần, hoa 

liễu da liễu (gồm cả bệnh phong), người tù bị bệnh.  

Năm 1954, bệnh viện được giao cho quân đội thời bấy giờ quản lý, lấy 2/3 cơ 

sở để điều trị lao cho binh lính nên đổi tên là Viện Bài lao Ngô Quyền đến cuối năm 

1957 mới được trả lại cho dân sự với tên cũ Bệnh viện Chợ Quán. 

Năm 1974, sau khi được Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng khu nhà chính 6 tầng, Bệnh 

viện mang tên Trung tâm Y khoa Hàn - Việt với 550 giường gồm các khoa nhiễm, 

phong, tâm thần, nội, ngoại, nhi, cận lâm sàng và 4 phòng mổ hiện đại; là cơ sở thực 

tập của Đại học Y khoa Sài Gòn, Đại học Y khoa Minh Đức, Viện Quốc gia Y tế 

công cộng,… 

Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 01/05/1975, bệnh viện được 

Ban Y tế Xã hội Miền Nam thuộc Ủy ban Quân quản tiếp nhận và quản lý, lấy lại 

tên Bệnh viện Chợ Quán. 

Ngày 04/08/1979, theo Quyết định số 903/BYT-QĐ của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ 

Quán được giao nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa về truyền nhiễm, phụ trách điều 

trị, phòng chống dịch, huấn luyện đào tạo chuyên khoa cho thành phố và làm nhiệm vụ 

tuyến sau của chuyên khoa lây các tỉnh B2 cũ. 

Ngày 05/09/1989, bệnh viện đổi tên thành Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trực thuộc 

Sở Y tế theo Quyết định số 511/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Ngày 10/10/1996, theo Quyết định số 4630/QĐ-UB-NC của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện được xếp hạng bệnh viện loại I chuyên khoa sâu 

về bệnh truyền nhiễm của thành phố và các tỉnh phía Nam. 

Ngày 19/08/2002, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới theo 

Quyết định số 3397/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu 

giường bệnh là 550 giường. 

Trước diễn biến vô cũng phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Bệnh Nhiệt 

đới là đơn vị tuyến cuối, tầng 3 (tháp 3 tầng điều trị COVID-19) hoạt động hiệu quả, 

http://www.bvbnd.vn/


có nhiều thành tích đáng ghi nhận, hiện đang được đề nghị khen thưởng Huân 

chương lao động hạng nhì trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 


