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                     nh g i:  

-   c  ệnh viện trong tỉnh; 

- TTYT c c hu ện  th      th nh phố  

 

Theo thông báo của Bộ Y tế, tính đến nay trên cả nước số người mắc 

COVID-19 là trên 10,7 triệu người, với trên 9 4 người khỏi bệnh, số ca mắc mới 

đang có  u hướng giảm dần. Trong các trường hợp đ  khỏi bệnh, một số người dân 

sau khi mắc COVID-19 xuất hiện các dấu hiệu, triệu chứng kéo dài, ảnh hưởng đến 

sức khỏe hoặc khả năng lao động và có nhu cầu đi kiểm tra sức khỏe  Để thực hiện 

hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân nói chung và người sau khi mắc 

COVID-19  đồng thời thực hiện Công văn số 2758/BYT-KCB này 27/5/2022 của 

Bộ Y tế về việc tăng cường khám, chữa bệnh thường quy và cho người sau khi mắc 

COVID-19  Sở Y tế đề ngh  c c đ n v  thực hiện c c nội dung sau đâ : 

1. Củng cố hệ thống khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện công tác cấp cứu, 

khám, chữa bệnh thường qu   đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống d ch 

COVID-19, trong đó chú trọng các giải pháp cải tiến, tăng cường chất lượng khám, 

chữa bệnh. 

2. Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho người mắc và sau mắc 

COVID-19: 

- Thực hiện theo đúng hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đ  ban hành: 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều tr  COVID-19; Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm 

thần; Hướng dẫn Phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do SARS-

CoV-2(COVID-19); Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các 

bệnh có liên quan sau mắc COVID-19… 

- Khám, chữa bệnh thường quy và khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho 

người có dấu hiệu, triệu chứng sau khi mắc COVID-19 theo phạm vi chuyên môn 



của các c  sở, theo cách tiếp cận đa khoa, chuyên khoa khi người dân có dấu hiệu, 

triệu chứng thuộc các chuyên khoa (đặc biệt chú ý về lĩnh vực hô hấp, tim mạch, 

sức khỏe tâm thần, phục hồi chức năng…), bảo đảm các chỉ đ nh phù hợp, tránh 

tình trạng lạm dụng chỉ đ nh hoặc chỉ đ nh không phù hợp, không cần thiết. 

3. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân và nhân viên 

y tế hiểu đúng và đầ  đủ về các dấu hiệu, triệu chứng sau mắc COVID-19, thời 

điểm người dân cần đi khám, chữa bệnh, tránh để người dân lo lắng, hoang mang 

quá mức, tránh lạm dụng chỉ đ nh ở các c  sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức và tư vấn sức khỏe cho người dân về phư ng pháp phục 

hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau khi mắc COVID-19. 

4. Các bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh tổng hợp báo cáo về tình 

trạng hậu COVID-19 g i Sở Y tế để tổng hợp, kiến ngh  Bộ Y tế cập nhật hướng 

dẫn chuyên môn, tối ưu hóa kết quả điều tr . Sở Y tế sẽ tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát các c  sở khám, chữa bệnh (kể cả c  sở khám, chữa bệnh ngoài công 

lập) trên đ a bàn về hoạt động chuyên môn, thông tin, quảng cáo khám, chữa bệnh 

để k p thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc hặc chấn chỉnh nếu cần thiết.  

Đề ngh  Giám đốc các đ n v  nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
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- Như trên; 

- Bộ Y tế (để B/C); 
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