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 Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 4705/BYT-KCB ngày 30/8/2022 của Bộ Y tế về việc 

rà soát, chẩn chỉnh và tăng cường thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19. 

Theo đó, từ đầu tháng 8/2022 đến nay số ca mắc mới tại nước ta đang có xu 

hướng tăng dần với các biến thể phụ mới của chủng Omicron (BA.4, BA.5, 

BA.2.75, BA.2.12.1), trung bình khoảng 2000 ca mắc mỗi ngày, số ca nặng, nguy 

kịch cũng gia tăng và xuất hiện các ca tử vong do COVID19; có khoảng 35% ca 

bệnh COVID-19 nặng và tử vong là do chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vắc xin. 

Nhằm giảm nguy cơ chuyển nặng, hạn chế tối đa tử vong và bảo vệ các đối tượng 

nguy cơ trong các cơ sở khám, chữa bệnh; Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị 

đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp sau: 

1. Rà soát kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của đơn vị để 

chủ động, sẵn sàng thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 có chỉ định nhập 

viện theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Bố trí đủ nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị 

người bệnh COVID19 nhập viện nhằm phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử 

trí kịp thời, hạn chế tử vong.  

2. Tăng cường hội chẩn nội viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về 

chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên. Đối với các ca 

bệnh vượt quá khả năng chuyên môn khi chuyển viện phải hội chẩn, liên hệ với 

bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và bảo đảm an toàn đối với người bệnh 

chuyển viện. 

3. Tiếp tục triển khai tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 

cho nhân viên y tế. Thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi chăm sóc người mắc 

COVID-19 tại nhà. Chủ động cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục 

vụ điều trị COVID-19; đồng thời rà soát, thống kê thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế 

phục vụ điều trị COVID-19 để đề nghị hỗ trợ khi cần thiết. 

4. Tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch 

bệnh trong bệnh viện; đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy 

cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật… 

5. Khuyến cáo thực hiện xét nghiệm PCR đối với các ca bệnh nặng, ca bệnh 

nghi ngờ COVID-19 điều trị tại các bệnh viện để chẩn đoán mắc COVID-19 (khi 

kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính nhưng vẫn nghi ngờ COVID-19) 

tránh bỏ sót ca bệnh, không để dịch bệnh lan rộng  
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6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca bệnh 

COVID-19 nặng nhập viện và gửi xét nghiệm giải trình tự gen để đánh giá mức 

độ nặng, nguy kịch báo cáo Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh các hướng dẫn chuyên 

môn. 

7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế: Tăng cường truyền 

thông, rà soát và tiêm vắc xin cho người dân theo đúng hướng dẫn, đặc biệt là 

những người thuộc nhóm nguy cơ cao./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Q.Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo); 

- Các phòng chuyên môn; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lê Chánh Thành 
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