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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Số:                  Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm 

  

PHƯƠNG ÁN 

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (nCoV) 

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-BVKVNH ngày 30/01/2020 của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về việc Tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị cho 

người mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rútCorona mới (nCoV); 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi xây dựng phương án triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona tại Bệnh viện như 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV, xử 

lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.  

2. Mục tiêu cụ thể theo tình huống dịch 

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại bệnh viện 

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do nCoV xâm nhập từ vùng có 

dịch. 

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh tại bệnh viện 

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây 

lan ra cộng đồng 

2.3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng 

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn 

chế thấp nhất việc lan rộng ra cộng đồng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

1. Công tác tổ chức 

 - Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại bệnh viện; 

 - Thành lập các kíp điều trị tại Bệnh viện. Đảm bảo nhân lực phục vụ khi 

có dịch bùng phát, thường trực 24/24 (Kèm theo phụ lục 1). 

 - Thành lập Đội phản ứng nhanh nội viện, ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ 

bệnh viện tuyến dưới. 
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 - Thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV). 

 - Thành lập bệnh viện Dã chiến khi dịch bùng phát. 

 - Kiện toàn các Đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có 

yêu cầu. 

 2. Công tác hậu cần 

- Xây dựng kế hoạch, lập dự trù và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu theo 

danh mục thuốc phòng chống dịch. (Kèm theo phụ lục 2). 

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng và thời hạn sử dụng của thuốc để 

đảm bảo hiệu quả và an toàn cho nhân dân, khi sử dụng phải có kế hoạch luân 

chuyển thuốc thường xuyên để tránh tình trạng thuốc giảm chất lượng, hư hỏng 

hoặc hết hạn sử dụng. 

- Khi dịch bệnh bùng phát huy động thuốc men từ các trung tâm các 

huyện, nhà thầu thuốc đám ứng nhu cầu cấp cứu điều trị người bệnh. 

- Cung cấp các phương tiện bảo hộ đạt tiêu chuẩn: Khẩu trang ngoại khoa, 

khẩu trang N95, kính bảo hộ, áo choàng giấy, găng tay, mũ, bao dày đảm bảo tối 

thiểu 20 bộ tại khu vực cách ly điều trị. 

- Dự trù, mua sắm các trang thiết bị điều trị các bệnh truyền nhiễm từ đầu 

năm. 

- Đảm bảo đầy đủ dung dịch khử trùng. 

- Đảm bảo nhân lực thu dung và điều trị bệnh nhân khi có dịch. Thành lập 

Bệnh viện Dã chiến khi dịch bùng phát. 

- Cập nhật các phác đồ điều trị mới của Bộ Y tế tập huấn cho viên chức 

bệnh viện. Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, các biện pháp phòng dịch cho cán 

bộ y tế. 

- Hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi có yêu cầu. 

- Sử dụng 01 xe cứu thương chuyên phục vụ đón người bệnh từ địa bàn bị 

bệnh về bệnh viện. Vận chuyển người bệnh về tuyến trên khi có chỉ định. 

- Xây dựng kế hoạch lập dự trù kinh phí từ đầu năm đảm bảo công tác 

điều trị bệnh nhân khi có dịch. 

- Cung cấp thức ăn, nước uống cho cán bộ tham gia phòng chống dịch và 

người bệnh khi thành lập bệnh viện Dã chiến hoặc có điều động của Ban giám 

đốc về điều động viên chức thường trực thường xuyên tại bệnh viện. 

- Thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bệnh 

viện. 

- Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, người nhà 

người bênh tại khoa thông qua các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh, tranh, 

ảnh, tivi về các bệnh dịch và tình hình, diễn biến các dịch bệnh trên địa bàn. 
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- Thực hiện vệ sinh khoa, phòng, ngoại cảnh hàng tháng.  

III. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại bệnh viện 

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống 

dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị. 

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV. 

- Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều 

hành của Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

1.2. Công tác truyền thông 

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập 

vào tỉnh Kon Tum, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh để người dân không 

hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. 

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh 

tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng. 

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới người 

bệnh và người nhà người bệnh; hướng dẫn những người nhà bệnh nhân tự theo dõi 

tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết. 

1.3. Công tác giám sát, dự phòng 

- Giám sát chặt chẽ các bệnh nhân từ Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đến khám và 

điều trị tại bệnh viện, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường 

hợp sốt thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa, đặc biệt lưu ý các trường hợp 

đến từ vùng có ổ dịch nCoV. 

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó 

phù hợp. 

- Duy trì hoạt động của Đội đáp ứng nhanh (RRT), Đội cấp cứu lưu động; tổ 

chức thường trực phòng chống dịch tại bệnh viện.  

- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế và sử 

dụng trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung 

dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám sát, 

phòng chống dịch. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật về giám sát, dự 

phòng xử lý ổ dịch theo tình hình dịch. 

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch 

cập nhật về các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong giám sát, phòng chống 

dịch. 
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1.4. Công tác điều trị 

- Thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp có sốt, viêm phổi nặng, đặc 

biệt các trường hợp có tiền sử đi đến từ vùng có ổ dịch nCoV. 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng 

tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. 

- Thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi 

ngờ mắc bệnh không được để lây nhiễm nhiễm trong bệnh viện. 

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây 

nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc 

trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường. 

- Kiện toàn các Đội cấp cứu lưu động, sãn sàng hỗ trợ địa phương cấp 

cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điệu trị, 

chăm sóc bệnh nhân. 

1.5. Công tác hậu cần 

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, 

thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu 

dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và 

trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Tình huống 2: Xuất hiện bệnh tại bệnh viện, số lượng thu dung người 

bệnh dưới 20 bệnh nhân 

- Bố trí phòng khám riêng để khám sàng lọc tại Phòng khám số 9:  Tiếp 

nhận và phân loại, thu dung bệnh nhân theo quy trình khám bệnh truyền nhiễm 

theo quy định của Bộ Y tế;  Khi phát hiện bệnh nhân nghi ngờ sẽ dùng cáng, xe 

đẩy vận chuyển bệnh nhân theo cửa bên hông ra sân trước, đi dọc theo đường bê 

tông đến khu cách ly tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện. 

- Sử dụng toàn bộ khu nhà khoa Truyền nhiễm (22giường: + Phòng cấp 

cứu, bệnh nhân nặng: 05 giường. + Phòng điều trị bệnh nhân vừa và nhẹ: 10 

giường. + Phòng bệnh nhân chuẩn bị ra viện: 07 giường) để thu dung, cách ly, 

điều trị, quản lý ca bệnh. Toàn bộ số bệnh nhân khoa Truyền nhiễm không phải 

là bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

chuyển về khoa Nội nhi điều trị. Tại khoa Truyền nhiễm: Tiếp nhận bệnh nhân 

từ Phòng khám số 9 của Bệnh viện và bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh dịch tại các 

khu vực khác vào cách ly và điều trị (bố trí 2 phòng cách ly đặc biệt). 

- Khi bệnh dịch vẫn trong tầm kiểm soát:  

+ Tích cực thu dung, điều trị hạn chế biến chứng và tử vong bệnh nhân.  

+ Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phòng tránh dịch lây lan. 
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+ Vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh hàng tháng. 

+ Truyền thông, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân thông qua sinh hoạt hội đồng người bệnh, tivi... 

- Huy động thêm lực lượng Đội điều trị tham gia chống dịch. Tổ chức đội 

điều trị: 04 bộ phận 

+ Bộ phận khám phân loại, tiếp nhận người bệnh: 01 Bác sỹ, 6 điều 

dưỡng, 01 hộ lý. 

+ Bộ phận cấp cứu người bệnh nặng: 03 Bác sỹ, 15 điều dưỡng, 02 hộ lý. 

+ Bộ phận điều trị bệnh nhân vừa và nhẹ: 02 Bác sỹ, 6 điều dưỡng, 02 hộ 

lý. 

+ Bộ phận quản lý người bệnh chuẩn bị ra viện: 02 điều dưỡng. 

- Khoa Dược chuẩn bị 05 cơ số thuốc đủ cấp cứu điều trị cho 20 bệnh 

nhân trong thời gian 2 tuần (sau đó có sự chi viện từ Sở Y tế và Bộ Y tế)-đảm 

bảo lượng thuốc khử trùng: Thuốc khử trùng Coloramin  B: 20  kg(có danh mục 

kèm theo). 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp –Trang thiết bị: Đảm bảo cung ứng đầy đủ 

phương tiện bảo hộ đạt tiêu chuẩn: Khẩu trang, quần áo bảo hộ, găng tay, ủng, 

mặt nạ che mặt (đủ dùng cho 21cán bộ y tế làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị người 

bệnh. Thực hiện thông tin báo cáo đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy  

định  của  Luật  phòng,  chống đối  với  bệnh  truyền  nhiễm;  Thông  tư  số 

48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, 

thông tin, báo cáo các bệnh truyền nhiễm. Cập nhật số liệu người bệnh, báo cáo 

BCĐ của Bệnh viện, Ban chỉ đạo của Sở Y tế hàng ngày theo Quy chế thông tin 

báo cáo. 

- Phòng Tổ chức cán bộ,Hành chính quản trị & Dinh dưỡng, tiết chế:  

+ Bảo đảm công việc hậu cần phục vụ ăn, nước uống cho công chức, viên 

chức tham gia phòng chống dịch và phục vụ ăn, nước uống cho người bệnh.  

+ Bảo đảm phương tiện vận chuyển đón người bệnh từ địa bàn bị bệnh về 

bệnh viện. Vận chuyển người bệnh về tuyến trên khi có chỉ định. 

+ Bảo đảm phương tiện vận chuyển phục vụ cung ứng thuốc, trang thiết 

bị, chống dịch. 

+ Điều động nhân lực các khoa, phòng kịp thời đến tăng cường cho khoa 

Truyền nhiễm  theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo. 

-  Phòng Tài chính - Kế toán 

+ Bảo đảm đủ kinh phí phục vụ chống dịch, kinh phí cho các đội điều trị 

dã chiến tham gia chống dịch trên địa bàn khi được phân công (có phụ lục kèm 

theo) 
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+ Bảo đảm chế độ cho người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch theo 

quy định. 

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

+ Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng, chống lây nhiễm 

trong bệnh viện, xử lý vật dụng bị ô nhiễm, đồ thải bỏ chất thải của bệnh nhân 

theo quy định. 

+ Cung cấp đầy đủ các dung dịch rửa tay và khử khuẩn Cloramin B 10%. 

Máy + hóa chất, phun hóa chất chống lây lan trong khu vực cách ly. 

+ Phun khử khuẩn khu vực cách ly người bệnh, phun, khử khuẩn phương 

tiện vận chuyển. 

+ Xử lý các trang thiết bị y tế, đồ dùng, dụng cụ liên quan đến khám, thu 

dung, cấp cứu, điều trị người bệnh. 

- Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng thuộc bệnh viện: Cử viên chức tham 

gia thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo. 

3. Giai đoạn dịch bệnh xảy ra trên diện rộng trên toàn khu vực, số 

lượng bệnh nhân vượt quá 20 người. 

3.1. Mục tiêu: Tích cực thu dung cấp cứu, điều trị hạn chế tử vong, hạn 

chế lây từ người bệnh sang nhân viên y tế. 

3.2. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh: Giao ban hàng ngày (từ 7h-

7h15, cập nhật thông tin người bệnh, báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Sở 

Y tế tỉnh Kon Tum. 

3.3. Công tác cấp cứu, điều trị. 

- Huy động đủ thuốc men, trang thiết bị y tế để cấp cứu điều trị người 

bệnh. 

- Đảm bảo đầy đủ các phương tiện phòng hộ cho nhân viên y tếtrực tiếp 

điều trị, chăm sóc người bệnh. 

- Tổ chức quản lý, cách ly và điều trị kịp thời người bệnh. 

- Trung dụng khu bloc 3 tầng với 100 giường bệnh phục vụ điều trị và 

cách ly bệnh nhân nhiễm nCoV. 

3.4. Xử lý bệnh nhân tử vong: Xử lý theo Thông tư số 02/2009/TT-BYT 

ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng. Đảm 

bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định. 

4. Công tác phòng bệnh tại các khoa khác trong bệnh viện: 

- Tổ chức truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người bệnh, người nhà 

người bênh tại khoa thông qua các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh, tranh, 

ảnh hàng tháng... 

- Vệ sinh khoa, phòng, ngoại cảnh hàng tháng.  
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- Khoa Nội tiếp nhận bệnh nhân khi có điều động của ban chỉ đạo phòng 

chống dịch. 

IV. CÔNG TÁC CHỐNG LÂY NHIỄM VÀ GIẢI QUYẾT NGƯỜI 

BỆNH TỬ VONG 

- Thực hiện các biện pháp cách ly và chống nhiễm khuẩn nghiêm ngặt 

theo quy trình đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm; 

- Thực hiện tốt quy trình cách ly chăm sóc, điều trị, vận chuyển và giải 

quyết người bệnh tử vong (nếu có) theo đúng quy trình hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị của Bộ Y tế; 

- Giải quyết, phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý, thanh khiết môi 

trường trong và sau khi có bệnh dịch xảy ra. 

V. CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về việc hướng dẫn chế độ 

thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm  . 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo quy định hiện hành. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết bị tổ chức, triển khai thực 

hiện, các khoa, phòng Bệnh viện thực hiện theo quy định chức năng, nhiệm vụ 

của khoa, phòng trong công tác phòng chống dịch.   

- Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề khó khăn, vấn đề mới 

phát sinh báo cáo ngay về Ban Giám đốc Bệnh viện xin ý kiến chỉ đạo, giải 

quyết./. 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum (B/c); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng (T/h); 

- Lưu VT, KHTH-TTB. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 
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