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     Số:               Ngọc Hồi, ngày       tháng       năm  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Tổ chăm sóc, điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh Viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định 225/QĐ-BYT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc thành lập đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đương hô hấp 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 người 

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

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết bị,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ chăm sóc và điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh 

Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Ngọc Hồi gồm các Ông (bà) có tên sau đây: 

1. BSCKI Nguyễn Văn Thái, Trưởng khoa Truyền nhiễm: Tổ trưởng; 

2. CNĐD Nguyễn Thị Hằng, ĐDT khoa Truyền nhiễm: Thành viên; 

3. ĐD Phan Thị Thu Hương, Nhân viên Khoa Truyền nhiễm: Thành viên; 

Điều 2. Tổ chăm sóc và điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh có nhiệm 

vụ: 

- Chấp hành nghiêm sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh, trực lãnh đạo bệnh viện. 

- Thực hiện tốt công tác thu dung, chăm sóc, điều trị và theo dõi, giám sát 

bệnh nhân theo quy định. Báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV khi 

có diễn biến bất thường. 



- Phối hợp với các khoa, phòng liên quan thực hiện theo dõi, điều trị các 

bệnh nhân trong thời gian nghi ngờ, chờ kết quả xét nghiệm. 

- Báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khi cần tăng 

cường lực lượng, phương tiện. 

- Tham gia học tập, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ về các kỹ thuật cấp 

cứu theo kế hoạch của bệnh viện. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng tham gia 

cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển an toàn người bệnh cấp cứu 

đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại điều 1 và  Trưởng, phó các khoa, phòng có 

liên quan của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

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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