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Kính gửi: 

 

 

 

 

 

 

- BCĐ phòng chống Covid-19  các huyện, thành phố; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Các Bệnh viện/TTYT tuyến huyện; 

- Bệnh viện Quân y 5, Công an tỉnh;  

- Bệnh xá 145. 

         Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tình hình 

dịch bệnh tại Bệnh viện K cơ sở 3, Sở Y tế đã có Công văn số 833/SYT-NVY 

ngày 07/5/2021 về việc hướng dẫn quản lý, cách ly người trở về từ Bệnh viện K 

cơ sở 3. Thực tế có rất nhiều người đang cách ly y tế cần tiếp tục được quản lý, 

theo dõi, điều trị bệnh mạn tính và cũng có những trường hợp bệnh nhân diễn 

biến bất thường trong khu cách ly tập trung.  

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân đang thực hiện 

cách ly, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

        1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố 

       - Chỉ đạo Ban Điều hành các khu cách ly tập trung theo dõi sát người đang 

thực hiện cách ly y tế đặc biệt là bệnh nhân có bệnh mạn tính.  

       - Cung cấp số điện thoại của nhân viên y tế cho tất cả người dân đang cách 

ly y tế tại nhà và nơi lưu trú. 

       - Hướng dẫn người dân đang thực hiện cách ly y tế  khi có bất thường về 

sức khỏe cần liên hệ với nhân viên y tế của Trạm Y tế, Ban Điều hành khu cách 

ly để có sự trợ giúp. 

       - Trường hợp vượt quá năng lực chuyên môn của Trạm Y tế và của Ban 

Điều hành khu cách ly tập trung, đề nghị báo cáo lãnh đạo và hội chẩn với Bệnh 

viện/ trung tâm y tế gần nhất và thực hiện theo ý kiến hội chẩn. 

      - Thai phụ có ngày dự kiến sinh đang trong thời gian thực hiện cách ly y tế: đề 

nghị đăng ký trước và liên hệ với cơ sở y tế trước khi đến sử dụng dịch vụ y tế.   

      - Đối với trường hợp có yêu cầu chăm sóc y tế với các cơ sở y tế cần gọi 

điện trước để có phương án tiếp đón, điều trị hợp lý (gửi kèm số điện thoại của 

các cơ sở y tế). 

        2. Bệnh viện/TTYT tuyến huyện, các Bệnh viện Quân Y 5, Công an 

tỉnh, Bệnh xá 145 
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       - Chuẩn bị khu cách ly sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân vào điều trị.  

       - Tiếp nhận bệnh nhân cần chăm sóc giảm nhẹ mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

chuyển về. 

       - Đối với người bệnh ung thư cần được khám và tư vấn: Là đầu mối thu 

thập thông tin, yêu cầu về y tế của người dân đang thực hiện cách ly, xử lý thông 

tin, hội chẩn với các bác sỹ chuyên khoa (nếu cần). 

         3. Các Bệnh viện tuyến tỉnh  

       - Cử cán bộ chuyên môn hội chẩn trực tuyến theo yêu cầu chuyên môn của 

các đơn vị tuyến huyện. 

       - Bố trí khu cách ly để điều trị các bệnh nhân, đối tượng đang cách ly nhưng 

có bệnh lý phải điều trị tại Bệnh viện tuyến tỉnh. 

       - Cần bố trí phòng mổ dành riêng cho người bệnh/ đối tượng đang thực hiện 

cách ly y tế nhưng có bệnh lý phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu. 

       - Giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ trì thực hiện Công văn số 1021/BVK-

KHTH ngày 09/5/2021 của Bệnh viện K về việc phối hợp tổ chức khám, chữa 

bệnh và tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.  

        Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

       (Gửi kèm Công văn 1021/BVK-KHTH của Bệnh viện K và số điện thoại của 

các cơ sở y tế)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh (để B/C); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
                      (VH/) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương Hạnh 
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Số điện thoại liên hệ của các đơn vị  

 

SST Tên đơn vị SĐT liên hệ 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 0965251414 

2 Bệnh viện Sản  Nhi 0965681919 

3 Bệnh viện Tâm Thần 0911188737 

4 Bệnh viện Phổi 0912067413 

5 Bệnh viện Đông Y 0912828073 

6 Bệnh viện Mắt 0948443688 

7 Bệnh viện Phục hồi Chức năng 0913222601 

8 Bệnh viện Quân Y 5 0913036354 

9 Bệnh viện Công an tỉnh 0912481364 

10 Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan 0912461628 

11 Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn 0903402135 

12 Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn 0912.151.650 

13 Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư 0229.355.3777 

14 Trung tâm Y tế huyện Yên Mô 0904.736.488 

15 Trung tâm Y tế huyện Yên Khánh 0912.209.017 

16 Trung tâm Y tế thành phố Tam Điệp 0912872568 

17 Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình 0941358666 

18 
Bệnh xá 145 – Quân đoàn 1 

 

0853132555 
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