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CÔNG ĐIỆN
Về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
BỘ Y TẾ ĐIỆN: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về
việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/ 2021 của Chính phủ, để bảo đảm khả năng thu
dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến sẵn sàng đáp ứng các
cấp độ dịch COVID-19, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch COVID-19) điện Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nội dung như sau:
1. Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch củng cố hệ thống khám bệnh,
chữa bệnh bảo đảm đáp ứng công tác khám, chữa bệnh thường quy và điều trị
COVID-19, trong đó có:
- Kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19 và kế
hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình
hình dịch ở cấp độ 4, đồng thời bảo đảm trang bị đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị,
nhân lực tương ứng với số giường ICU tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Củng cố hạ tầng kỹ thuật về ô xy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
các tuyến để bảo đảm cung cấp ô xy y tế tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và
hệ thống ô xy trung tâm để cung cấp ô xy hóa lỏng, khí nén, đủ số vỏ chứa ô xy
như bồn, bình và chai khí ô xy y tế tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ
tuyến quận, huyện trở lên.
- Hoàn chỉnh kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc
COVID-19 tại cộng đồng để đáp ứng khi có dịch xảy ra.
- Xây dựng các chỉ số cụ thể để làm căn cứ đánh giá triển khai kế hoạch,
bao gồm các chỉ số về số giường hồi sức tích cực, hạ tầng kỹ thuật ô xy y tế tại
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.
b) Triển khai thực hiện kế hoạch củng cố hệ thống khám chữa bệnh sau:
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có kế hoạch thiết lập khu điều trị
COVID-19 ngay trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hiện tại để sẵn sàng vừa điều
trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị COVID-19, thực hiện chuyển tuyến khi

vượt quá năng lực chuyên môn; Thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng, sàng lọc
các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phát hiện ca bệnh,
quản lý điều trị chặt chẽ ngay tại khu điều trị COVID-19, tránh lây nhiễm chéo
trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện xét nghiệm phát hiện SARSCoV-2 cho các trường hợp có triệu chứng nghi mắc COVID-19 và xét nghiệm
ngẫu nhiên, định kỳ để phát hiện ca bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Đào tạo, tập huấn chuyên môn về hồi sức cấp cứu cơ bản và nâng cao cho
bác sĩ và điều dưỡng đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị, để bảo đảm các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh, y tế Bộ, ngành, y tế tư nhân thực hiện được các kỹ thuật
hồi sức cấp cứu cơ bản; các bệnh viện đa khoa từ tuyến quận, huyện trở lên thực
hiện được các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao, các bệnh viện đa khoa tuyến
tỉnh và một số bệnh viện chuyên khoa (như truyền nhiễm, phổi..) thực hiện được
kỹ thuật tim phổi nhân tạo, lọc máu…
- Tiếp tục và tăng cường chỉ đạo đào tạo, tập huấn chuyên môn về chẩn
đoán và điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho tất cả cán bộ y tế.
c) Triển khai các giải pháp để tăng cường chất lượng công tác khám, chữa
bệnh và điều trị dịch bệnh; rà soát bảo đảm chỉ định và thời gian điều trị nội trú
phù hợp; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh
(như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặt lịch khám qua hẹn; thanh toán chi phí khám,
chữa bệnh…); thực hiện kê đơn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho tối đa là 3 tháng
đối với các bệnh mạn tính đã điều trị ổn định; đa dạng các loại hình khám bệnh,
chữa bệnh như khám, chữa bệnh từ xa.
2. Đầu tư nguồn lực để bảo đảm triển khai hiệu quả kế hoạch củng cố hệ
thống khám bệnh, chữa bệnh (đặc biệt là các khoa Hồi sức tích cực) đáp ứng công
tác khám, chữa bệnh thường quy và thu dung, điều trị COVID-19, giảm tỷ lệ vong
do bệnh tật và COVID-19.
3. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện
kế hoạch của Sở Y tế và các đơn vị liên quan.
Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Thành viên BCĐQG PC dịch COVID-19 (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- VPB và các Vụ, Cục thuộc Bộ, TTr Bộ;
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Y tế các Bộ, ngành (để thực hiện);
- Lưu: VT, KCB.
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