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Hiện nay, dịch Covid-19 trong nước tiếp tục có những diễn biến hết sức 

phức tạp, tính đến ngày 30/5/2021 đã có 31 tỉnh, thành phố xuất hiện ca bệnh 

dương tính, nhiều bệnh viện cả tuyến Trung ương và địa phương đã có tình trạng 

lây chéo trong người bệnh và nhân viên y tế, 11 cơ sở y tế phải dừng tiếp nhận 

bệnh nhân, thực hiện phong toả, cách ly do dịch bệnh. 

Để đảm bảo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẵn sàng tổ chức tiếp  

nhận, quản lý và điều trị người bệnh theo các tình huống cấp độ dịch, Sở Y tế 

hướng việc tiếp nhận và xử lý một số tình huống tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh như sau: 

1. Tất cả các trường hợp đã được chẩn đoán xác định dương tính với 

SARS-CoV-2 được chuyển đến bệnh viện Phổi Thanh Hóa. 

2. Những trường hợp được xác định là người tiếp xúc gần với ca bệnh xác 

định (F1) đều phải được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung trên địa bàn; 

đối với những trường hợp F1 có các hiểu hiện lâm sàng sốt, ho, khó thở... được 

chuyển đến cách ly tại cơ sở y tế trên địa bàn. Trong trường hợp đặc biệt, các 

trường hợp F1 được xác định là có nguy cơ cao theo nhận định của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thủ trưởng các đơn vị hội chẩn trực tiếp với các đồng 

chí Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngành Y tế (Đồng chí: Trịnh Hữu 

Hùng, Giám đốc Sở; Đồng chí Nguyễn Bá Cẩn, PGĐ Sở; Đồng chí Trịnh Việt 

Trung, TP Nghiệp vụ Y) để được chỉ đạo trực tiếp. 

3. Những trường hợp được xác định là người tiếp xúc với người tiếp xúc 

gần (F2) được cách ly tại nhà; trong trường hợp F2 có các hiểu hiện lâm sàng 

sốt, ho, khó thở... được chuyển đến cách ly tại cơ sở y tế trên địa bàn. 

4. Yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng các điều 

kiện để tiếp nhận, cách ly và điều trị người bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; 

tất các bệnh viện đều phải thiết lập khu cách ly riêng để điều trị cho bệnh nhân 

F1 hoặc những bệnh nhân nghi nghờ (theo hướng dẫn tại Quyết định số 

2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị Covid-19); trong trường hợp người bệnh vượt quá khả năng chuyên môn 
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kỹ thuật của bệnh viện, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên phù hợp với 

tình trạng bệnh lý của người bệnh, tất cả các bệnh viện phải có phương án vận 

chuyển người bệnh khi có chỉ định chuyển tuyến điều trị, thông báo và thống 

nhất với bệnh viện tuyến trên việc chuyển người bệnh đến trước khi chuyển 

tuyến để phối hợp chuyển tuyến bệnh nhân đảm bảo các yêu cầu về phòng 

chống dịch. 

5. Đối với các trường hợp người bệnh là người nhiễm Covid-19 có chỉ 

định can thiệp phẫu thuật, thủ thuật ngoại khoa, sản khoa, hồi sức cấp cứu... 

vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật của các Bệnh viện điều trị Covid-19 

(Theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Phương án triển khai điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa), căn cứ Quy chế hội chẩn được quy định tại Quy chế Bệnh viện 

ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 

1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Lãnh đạo Bệnh viện mời hội chẩn liên viện, và 

mời các thành phần theo quy định; hình thức hội chẩn (trực tiếp hay trực tuyến) 

do người mời hội chẩn quyết định.  

Trong trường hợp người bệnh cần can thiệp cấp cứu mà Bệnh viện Covid-

19 không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị... để cấp cứu người bệnh 

thì người bệnh được chuyển đến Bệnh viện có đủ điều kiện để thực hiện các 

phẫu thuật, thủ thuật. 

Trường hợp các sản phụ đang cách ly tại các bệnh viện, nếu đẻ thường 

hoặc phải mổ lấy thai thực hiện tại bệnh viện. Trường hợp vượt quá năng lực 

chuyên môn thì Bệnh viện mời Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi, BVĐK 

tỉnh,…tham gia hội chẩn và giải quyết ca bệnh. Sau đẻ/mổ đẻ, sản phụ nằm tại 

bệnh viện đang được cách ly. Trẻ sơ sinh được chăm sóc, theo dõi tại nơi mẹ 

đang được cách ly (Bệnh viện có Khoa Nhi, đơn nguyên Sơ sinh,…) hoặc được 

chuyển đến chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh. 

6. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ năng lực thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn phẫu thuật, thủ thuật theo chỉ định của bác sĩ đối với người 

bệnh nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 đang được quản lý, điều trị tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc nhận chuyển từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần 

nghiêm túc tuân thủ các Hướng dẫn chuyên môn như: Quyết định số 2008/QĐ-

BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 

Covid- 19; Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh...bảo đảm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 

trong quá trình thực hiện kỹ thuật, thủ thuật. 

http://bvphcnhatinh.vn/Upload/files/5188%20Q%C4%90%20-BYT%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ph%C3%B2ng%20v%C3%A0%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20d%E1%BB%8Bch%20b%E1%BB%87nh(4).pdf
http://bvphcnhatinh.vn/Upload/files/5188%20Q%C4%90%20-BYT%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ph%C3%B2ng%20v%C3%A0%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t%20d%E1%BB%8Bch%20b%E1%BB%87nh(4).pdf
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Các Bệnh viện cung cấp số điện thoại của Giám đốc Bệnh viện và 01 số 

điện thoại khác làm đầu mối liên lạc, đảm bảo đầu mối liên lạc thông suốt 24/24; 

danh sách số điện thoại gửi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y) và qua địa chỉ 

Email: antoancovidsytth@gmail.com trước ngày 01/6/2021. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố (để ph/h); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVYPhướcHN (02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Hùng 
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