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Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

HO CH
Đáp ứng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona
(nCoV) tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh trên người về đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của
Virus Corona (nCoV)
Bệnh viện Sản - Nhi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona,
xử lý kịp thời để phòng tránh dịch lây lan, hạn chế tỷ lệ tỷ vong.
Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cán bộ nhân viên bệnh viện trong
tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona (nCoV).
II. CÁC HO T ĐỘNG CHÍNH
1. Công tác khám chữa bệnh
Trường hợp 1: Tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ, không có yếu tố dịch tễ
Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân nghi ngờ, chuyển phòng khám B102 thực
hiện khám, lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển bệnh nhân về các phòng bệnh cách ly của
khoa Các bệnh nhiệt đới điều trị (F.207, F.208).
Trường hợp 2: Phát hiện các ca bệnh tại các khoa lâm sàng
Căn cứ tình trạng bệnh nhân tại thời điểm phát hiện, giải quyết theo hướng
sau:
+ Nếu tình trạng bệnh nhân diễn biến nặng: Chuyển bệnh nhân lên phòng
bệnh cách ly của khoa Hồi sức cấp cứu (B.302) điều trị.
+ Trường hợp còn lại: Tiến hành cô lập, cách ly bệnh nhân ngay tại phòng
bệnh, di chuyển các bệnh nhân cùng phòng (bị phơi nhiễm) sang khu vực phòng
bệnh cấp cứu của khoa.
Trường hợp 3: Tiếp nhận bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên, đã có chẩn
đoán xác định
Khẩn trương tiếp nhận và chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh cách ly của
khoa Hồi sức cấp cứu điều trị (phòng B.302).

2. Công tác hậu cần
2.1. Khoa lâm sàng:
- Phối hợp tổ chức, bố trí các phòng bệnh cách ly theo yêu cầu của Ban Giám
đốc.
- Tăng cường công tác hội chẩn chuyên môn, báo cáo lãnh đạo khi phát hiện,
nghi ngờ các ca bệnh mới.
2.2. Khoa Dược: Chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, thuốc điều
trị, thuốc kháng virus (đặc biệt Gama Globulin) sẵn sàng phục vụ cấp cứu, xét
nghiệm và điều trị người bệnh.
2.3. Tổ Kỹ thuật vật tư: Rà soát trang thiết bị tại các khoa phòng, đảm bảo
hoạt động ổn định, đặc biệt hệ thống trang thiết bị hồi sức cấp cứu (máy thở, máy
lọc máu, máu ECMO..)
2.4. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Tăng cường giám sát kiểm soát nhiễm
khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các khoa phòng.
2.5. Phòng KHTH – VTTTB:
- Thành lập Đội phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của
virus Corona (nCoV) theo Quyết định số 149/QĐ-BVSN ngày 22/01/2020 của
Giám đốc Bệnh viện.
- Báo cáo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC kịp thời khi phát
hiện các ca bệnh.
- Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ nhân viên Hướng dẫn chẩn đoán,
điều trị và phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới Virus Corona
(nCoV) theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế.
Trên đây là Kế hoạch đáp ứng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của
virus Corona (nCoV) tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Đề nghị các khoa, phòng
và các cá nhân liên quan nghiêm t c phối hợp thực hiện.
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