
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ Y TẾ

#SoKyHieuVanBan
V/v hướng dẫn tạm thời việc xét 
nghiệm, tiếp nhận, điều trị, vận 
chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 
giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự   do - Hạnh phúc

   #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Các đơn vị y tế công lập trực thuộc Sở Y tế;
- Các đơn vị y tế ngoài công lập.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 
hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19”; Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế về việc 
ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô 
hình tháp 3 tầng; Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế Về 
việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19; Quyết định số 
4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của 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 ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19”; 

Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh về 
thiết lập Bệnh viện dã chiến/Bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh ban hành 
quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nhằm thực hiện đúng quy định về xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và phối 
hợp tốt trong công tác tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao, điều trị các ca bệnh theo 
đúng quy định, Sở Y tế - Cơ quan Thường trực phòng, chống dịch COVID-19 cấp 
tỉnh Hướng dẫn tạm thời quy định về xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; trình tự 
tiếp nhận, điều trị, vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19” như sau:

1. Quy định về xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cơ sở xét nghiệm: (i) Đảm bảo đúng quy 
trình xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; xét nghiệm đúng đối tượng, tránh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx


tình trạng lạm dụng xét nghiệm; (ii) Đảm bảo quy trình lấy mẫu gửi cơ sở có 
phòng xét nghiệm khẳng định khi xét nghiệm sàng lọc dương tính; (iii) Thực hiện 
quy trình giám sát, bố trí phòng lưu bệnh nhân trong trường hợp phát hiện ca bệnh 
nghi ngờ tại khu cách ly tạm thời của cơ sở trong thời gian chờ kết quả khẳng định 
(không được để bệnh nhân về nhà/nơi lưu trú); (iv) Khi có kết quả xét nghiệm 
khẳng định bằng kỹ thuật Real time RT-PCR dương tính của cơ sở được phép 
khẳng định (Quyết định của Viện Pasteur), Cơ sở báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 địa phương để cùng phối hợp bàn giao, vận chuyển ca 
bệnh tới Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

2. Về tiếp nhận, bàn giao bệnh nhân COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo các cơ sở y tế được phân công quản lý cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại 
địa phương sẵn sàng phối hợp vận chuyển, tiếp nhận, bàn giao và quản lý ca bệnh 
COVID-19 thuộc địa bàn quản lý.

3. Về công tác chuyển tuyến

a) Phân tuyến điều trị và chuyển tuyến: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông 
tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế Quy định về chuyển tuyến 
giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 
31/7/2021 của Bộ Y tế Ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-
CoV-2. 

b) Cơ sở điều trị Tầng 1 tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố nhận điều trị 
các ca COVID-19 thể nhẹ, không triệu chứng (Tầng 1); theo dõi sát các dấu hiệu 
chuyển nặng của bệnh nhân để chuyển Tầng theo phân tuyến; 

c) Cơ sở thu dung điều trị 3 tầng, đặc biệt tập trung cho Tầng 2, 3 bao gồm 
03 đơn vị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam, Phòng khám đa khoa Khu 
công nghiệp Điện Nam - Điện Ngoc (Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam) và 
Bệnh viện đa khoa khu vực Miền núi Phía Bắc Quảng Nam. 

- Đối với bệnh nhân COVID-19 cần can thiệp phẫu thuật, thủ thuật: Bệnh 
viện đa khoa khu vực Quảng Nam phụ trách; 

- Đối với bệnh nhân COVID-19 chạy thận nhân tạo, các bệnh lý cần hồi sức 
chuyên sâu Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam phụ trách. 

- Tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị cho việc thiết lập mô hình 
bệnh viện chia đôi vừa điều trị bệnh nhân thông thường, vừa điều trị COVID-19, 
sẵn sàng khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo đúng tinh thần Công điện 
số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 6589/BYT-KCB của Bộ Y tế 
ngày 13/8/2021 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1068 của Thủ tướng 
Chính phủ và bảo đảm duy trì công tác khám, chữa bệnh thường quy.

b) Phương tiện vận chuyển: 



- Tất cả các bệnh viện/Trung tâm Y tế sử dụng phương tiện xe cứu thương 
của đơn vị để phối hợp vận chuyển ca bệnh; 

- Đối với các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cơ sở xét nghiệm, cơ sở 
lưu trú như khách sạn (được làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí tiếp nhận cách 
ly cho đối tượng chuyên gia, công dân Việt Nam theo diện hồi hương) báo cáo 
Bán Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương qua Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 
thành phố để phối hợp vận chuyển bệnh nhân, yêu cầu phải đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch; 

- Đối với các đơn vị y tế chăm sóc điều trị COVID-19 thể nhẹ, không triệu 
chứng cho khách du lịch tại các khách sạn được UBND tỉnh chọn thí điểm đón 
khách du lịch “Hộ chiếu vắc xin” thì chuyển tuyến theo đúng phương án đã được 
phê duyệt của Sở Y tế (có hợp đồng với cơ sở y tế điều trị F0 tầng trên).

4. Về công tác điều trị ca bệnh

(i) Các địa phương chưa triển khai Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 khẩn 
trương xây dựng kế hoạch về việc thiết lập Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 thể 
nhẹ, không triệu chứng (Tầng 1) theo phương châm “4 tại chỗ”, đề xuất ngay địa 
điểm, số giường dành riêng điều trị COVID-19 tại địa phương mình quản lý phù 
hợp với dân cư, đảm bảo thu dung, điều trị cấp độ 4 của dịch cho Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 địa phương, đồng thời khẩn trương hoàn thành các 
thủ tục pháp lý để trình UBND tỉnh/Sở Y tế ban hành quyết định theo quy định.

(ii) Giao Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho 
UBND/BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương chịu trách nhiệm xây 
dựng phương án phối hợp, tiếp nhận bệnh, vận chuyển, bàn giao các ca bệnh từ 
các đơn vị/địa điểm/các cơ sở y tế khi phát hiện các ca bệnh COVID-19 trên địa 
bàn mình quản lý; thông tin rộng rãi cho người dân/đơn vị được biết.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị khẩn trương, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh Ủy (báo cáo);
- BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo):
- Trung tâm Chỉ huy p/c dịch COVID-19 tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, PGĐ Sở Y tế;
- Các đơn vị y tế trên địa bàn;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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