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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
tại cuộc họp rà soát tái cấu trúc các tầng điều trị bệnh nhân Covid-19
và kế hoạch di dời Bệnh viện Vũng Tàu sang cơ sở mới
_______________________________

Ngày 02/3/2022, vào lúc 8giờ00, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức cuộc
họp rà soát tái cấu trúc các tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 và kế hoạch di dời
Bệnh viện Vũng Tàu sang cơ sở mới.
BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc
họp có BS Nguyễn Tuấn Đạt – Chánh Văn phòng Sở Y tế, Ths Hải- Chuyên
viên phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế; các Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu
(Bs Nguyễn Đình Tuấn, Bs Lâm Tuấn Tú, Ts Phạm Thế Hiền); một số Trưởng
khoa, phòng của Bệnh viện Vũng Tàu.
Sau khi nghe phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Vũng Tàu báo cáo kế
hoạch di dời Bệnh viện Vũng Tàu sang cơ sở mới và ý kiến của các thành viên
dự họp. Giám đốc Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đối với hoạt động điều trị bệnh nhân Covid-19 của Tỉnh:
a) Về tái cấu trúc các tầng điều trị:
- Tất cả các Trung tâm Y tế có giường bệnh đều phải tổ chức thu dung
điều trị bệnh nhân tầng 1 và tầng 2 theo phương châm 4 tại chỗ (mỗi đơn vị rà
soát, bố trí tối thiểu 40 giường bệnh để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19
tầng 2), chỉ chuyển bệnh nhân thuộc tầng 1, 2 ra khỏi địa bàn mình quản lý khi
đơn vị quá tải thu dung.
- Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh Viện Vũng Tàu tổ chức thu dung điều trị
bệnh nhân tầng 3 (kể cả bệnh nhân Nhi) cho cả Tỉnh.
+ Số giường điều trị tầng 3 của Bệnh viện Vũng Tàu là 25, bố trí tại Khoa
Nhiễm. Chịu trách nhiệm tiếp nhận bệnh nhân tầng 3 thuộc khu vực thành phố
Vũng Tàu.
+ Số giường điều trị tầng 3 của Bệnh viện Bà Rịa là 25, bố trí tại Khoa
Nhiễm. Chịu trách nhiệm tiếp nhận bệnh nhân tầng 3 thuộc các địa bàn còn lại
của Tỉnh.
+ Ngoài ra, Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu tổ chức thu dung
điều trị bệnh nhân tầng 2 (kể cả bệnh nhân Nhi) tại địa bàn mà đơn vị đứng
chân. Khi số bệnh nhân quá tải so với số giường của khoa Nhiễm thì chuyển
bệnh về Bệnh viện Y học cổ truyền (thu dung điều trị bệnh nhân tầng 2 và tầng 3
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cho cả Tỉnh khi các đơn vị quá tải)
- Thiết lập lại cơ sở Bệnh viện Y học cổ truyền (110 giường bệnh) dự
phòng làm nơi thu dung điều trị bệnh nhân tầng 2 và tầng 3 cho cả Tỉnh khi các
đơn vị quá tải; trong đó, bố trí 15 giường cho điều trị tầng 3 (kích hoạt khi số
giường điều trị tầng 3 tại Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu đã hết), số
giường còn lại dành thu dung điều trị bệnh nhân tầng 2 của các đơn vị quá tải.
- Thiết lập lại cơ sở cũ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cơ sở 89 Lê
Lợi) quy mô 380 giường để thu dung điều trị bệnh nhân tầng 1 và tầng 2 cho cả
Tỉnh khi các đơn vị quá tải. Tầng 2 tại cơ sở 89 Lê Lợi kích hoạt khi giường
bệnh tầng 2 tại Bệnh viện Y học cổ truyền đã hết.
b) Về triển khai thực hiện:
- Giám đốc các đơn vị có trách nhiệm rà soát cơ sở, bố trí giường bệnh,
tổ chức thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 theo nội dung tái cấu trúc trên.
Thời gian thực hiện từ ngày 05/3/2022.
- Giao Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa chủ trì, tổ chức bàn giao Bệnh viện
dã chiến cơ sở TTYT huyện Long Điền1 cho Giám đốc TTYT huyện Long Điền
và bàn giao Bệnh viện dã chiến cơ sở TTYT huyện Đất Đỏ2 cho Giám đốc
TTYT huyện Đất Đỏ để triển khai công tác khám chữa bệnh thường quy theo
chức năng, nhiệm vụ được giao.
Giám đốc TTYT huyện Long Điền, Giám đốc TTYT huyện Đất Đỏ phối
hợp với Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận lại cơ sở, ổn định lại tổ chức bộ máy, nhân
sự để triển khai công tác khám chữa bệnh thường quy theo chức năng, nhiệm vụ
được giao, đồng thời triển khai thành lập khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid19 theo tinh thần Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng
Bộ Y tế3.
- Giao Bệnh viện Bà Rịa chủ trì, phối hợp Bệnh viện Vũng Tàu rà soát,
tham mưu các quy định tiêu chuẩn, quy trình vận hành các phòng mổ cho bệnh
nhân Covid-19 (chú ý xử lý hệ thống máy lạnh trung tâm); Phương án chạy thận
cho bệnh nhân lọc máu chu kỳ mắc Covid-19 đảm bảo thích nghi phù hợp trong
tình hình mới.
- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn
vị, cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 rà soát, bổ sung trang thiết bị, lấp
đặt hệ thống ô-xy,… để đáp ứng cho hoạt động điều trị sau khi tái cấu trúc lại
các tầng; trong đó, đặc biệt chú ý lấp đặt hệ thống ô-xy cho Bệnh viện Y học cổ
truyền và các cơ sở thu dung điều trị tầng 2, tầng 3 khác.
Thành lập theo Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh và Giao nhiệm vụ theo quyết
định số 790/QĐ-SYT ngày 19/8/2021 của Sở Y tế.
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Thành lập theo Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh và Giao nhiệm vụ theo quyết
định số 1182/QĐ-SYT ngày 11/12/2021 của Sở Y tế.
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Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều
trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
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- Giao phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở Y tế:
+ Tham mưu các thủ tục bàn giao lại cơ sở của ngành Giáo dục – Đào
tạo, ngành Văn hoá – Thể thao đã trưng dụng thành lập các Bệnh viện dã chiến
điều trị Covid-19.
+ Tham mưu giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động cơ sở Bệnh
viện Y học cổ truyền và cơ sở cũ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cơ sở 89
Lê Lợi).
- Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp phòng Nghiệp vụ Sở Y tế:
+ Tham mưu thành lập khu thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 tại
TTYT huyện Long Điền và TTYT huyện Đất Đỏ theo tinh thần Công điện số
1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
+ Tham mưu bố trí nhân sự từ các đơn vị tăng cường cho cơ sở Bệnh viện
Y học cổ truyền và cơ sở cũ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cơ sở 89 Lê
Lợi) khi kích hoạt.
2. Đối với công tác di dời Bệnh viện Vũng Tàu sang cơ sở mới:
Từ ngày 05/3/2022, Bệnh viện Vũng Tàu chuẩn bị cho công tác di dời về
cơ sở mới, cụ thể:
a) Về sắp xếp bệnh nhân tầng 2 và tầng 3 còn điều trị tại Bệnh viện
Vũng Tàu cơ sở mới:
- Tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới tầng 2 và tầng 3.
- Chuyển số bệnh nhân tầng 3 đủ tiêu chuẩn xuất viện về Bệnh viện Bà
Rịa hoặc các cơ sở điều trị khác nếu vẫn cần tiếp tục điều trị bệnh nền. Chuyển
số bệnh nhân còn lại có địa chỉ cư trú tại Tp Vũng Tàu về khoa nhiễm Bệnh viện
Vũng Tàu (cơ sở mới) tiếp tục điều trị.
- Số bệnh nhân tầng 2 còn lại tiếp tục điều trị cho đến khi đủ điều kiện
xuất viện (dự kiến xuất viện hết trong vòng tối đa 7 ngày).
b) Về công tác di dời sang cơ sở mới Bệnh viện Vũng Tàu:
- Bệnh Viện Vũng Tàu tập trung chuẩn bị hoàn thiện tất cả các công
đoạn để tiến hành chuyển Bệnh viện Vũng Tàu về cơ sở mới trong tháng
03/2022: dự kiến di chuyển lĩnh vực hành chính ngày 14/3/2022; di chuyển lĩnh
vực chuyên môn ngày 19/3.
- Để chuẩn bị tốt cho công tác di dời sang cơ sở mới, Bệnh viện Vũng
Tàu cần chú ý các nội dung sau:
+ Rà soát hoàn thiện kế hoạch di dời, có thể tổ chức diễn tập trước khi di
dời để rút kinh nghiệm;
+ Thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về ngày di dời,
tuyến đường di chuyển, việc tiếp nhận bệnh nhân, . . .;
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+ Thành lập Tổ cấp cứu tại cơ sở củ, Tổ hướng dẫn tại cơ sở mới trong
giai đoạn đầu chuyển đổi cơ sở;
+ Phối hợp với lực lượng Công an địa phương đễ hỗ trợ công tác di dời.
- Văn phòng Sở Y tế tham mưu phân công Sở Y tế theo dõi, giám sát
công tác di dời Bệnh viện Vũng Tàu sang cơ sở mới.
Trên đây là kết luận của Sở Y tế tại cuộc họp rà soát tái cấu trúc các tầng
điều trị bệnh nhân Covid-19 và kế hoạch di dời Bệnh viện Vũng Tàu sang cơ sở
mới. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế
nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-

GIÁM ĐỐC

Các P.Giám đốc SYT;
Các P.CMNV SYT (T/hiện);
Các CQ, ĐV trực thuộc SYT (T/hiện);
Lưu: VP, VT.

Phạm Minh An

