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   Kính gửi: Các bệnh viện trong tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam; nhằm hỗ trợ các bệnh 

viện trong việc triển khai quy trình báo động đỏ, Sở Y tế ban hành “Quy trình báo 

động đỏ liên viện” cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch và “Khuyến cáo 

triển khai quy trình báo động đỏ nội viện vàliên viện” để các bệnh viện triển khai 

thực hiện, tăng khả năng cứu sống người bệnh trong các tình huống nguy kịch, đồng 

thời đáp ứng y tế trong các trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, thảm họa,...(Quy 

trình báo động đỏ liên viện cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch, Quy trình 

cung ứng máu và chế phẩm máu khẩn cấp, Hướng dẫntriển khai quy trình báo động 

đỏ nội viện và liên viện đính kèm). 

Để phát huy hiệu quả của Quy trình báo động đỏ trong cấp cứungười bệnh, Sở Y 

tế yêu cầu các bệnh việnthực hiện: 

1. Đối với tất cả các bệnh viện: Xây dựng và cập nhật quy trình báo động đỏ nội 

viện trong cấp cứu người bệnh nguy kịch; phổ biến Quy trình báo động đỏ nội viện, 

liên viện và Hướng dẫn triển khai quy trình báo động đỏ đến tất cả cán bộ y tế. 

Lập danh sách, số điện thoại của các đội cấp cứu báo động đỏ nội viện, liên viện; 

cán bộ điều phối và thông báo tại các vị trí dễ quan sát, vị trí thường trực, phòng hành 

chính của tất cả khoa/phòng. Có phương án chuẩn bị sãn sàng các phương tiện, thiết 

bị, nguồn máu, thuốc để cấp cứu người bệnh. Tổ chức diễn tập các tình huống cấp 

cứu người bệnh nguy kịch theo quy trình báo động đỏ và tình huống điều động khi 

có tín hiệu báo động đỏ liên viện để rút kinh nghiệm. 

2. Đối với bệnh viện có chuyên gia hỗ trợ cấp cứu liên viện (Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn):  Thông báo 

cho các cán bộ y tế được đề cử trong danh sách chuyên gia của Sở Y tế sẵn sàng đến 

các bệnh viện để hỗ trợ kịp thời khi nhận được yêu cầu khẩn cấp từ bệnh viện khác. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị các 

đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để được hướng dẫn./. 
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