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QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc ban hành Quy trình về việc chăm sóc người bệnh viêm đường hô 

hấp cấp tính do vi rút SARS –CoV- 2 tại  Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  
                                                            

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1125/ QĐ- BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế  về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do viruts SARS- CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 54/1998 QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền 

hạn, nhiệm vụ của bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn giai đoạn 2020 - 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-SYT ngày 12/5/2010 của Sở Y tế Bình 

Định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, 

cán bộ, công chức, viên chức đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bình Định; 

Xét đề nghị của trưởng phòng TC-HC và trưởng phòng Điều dưỡng 

Bệnh viện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình về việc chăm sóc người 

bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do vi rút SARS –CoV- 2 tại  Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn  (Có quy trình kèm theo). 

Điều 2. Trưởng phòng TC-HC, Điều dưỡng, KH-TH và các khoa phòng trong 

bệnh viện căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 
 

Nơi nhận:                                                     GIÁM ĐỐC                       

- Như Điều 2;           
- Lưu: VT, ĐD. 

                                                           
 

       Trần Quốc Việt 
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QUY TRÌNH 

Về việc chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính 

do vi rút SARS –CoV- 2 tại khu cách ly – điều trị 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BV ngày      tháng 5  năm 2021 

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn về việc chăm sóc người bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút SARS –CoV- 2 tại Bệnh viện) 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1125/ QĐ- BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế  

về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

viruts SARS- CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn ban hành Quy trình về việc chăm 

sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do viruts SARS- CoV- 2 tại bệnh viện 

như sau: 

I. Mục tiêu: 

1. Đảm bảo chăm sóc bệnh nhân đúng quy định 

 2. Xử lý kịp thời diễn biến, cấp cứu bệnh nhân.  

 3. Thực hiện tốt công tác kiễm soát nhiễm khuẩn, tránh lây lan bệnh đảm 

bảo an toàn cho bệnh nhân, nhân viên và cộng đồng. 

II. Đối tượng áp dụng: Điều dưỡng, hộ sinh 

III. Nội dung: Chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do viruts 

SARS- CoV- 2 tại bệnh viện ( có phụ lục kèm theo) 

1. Chăm sóc người nhiễm, nghi nhiễm SARS- COV- 2 thể không triệu 

chứng, mức độ nhẹ và mức độ vừa (phụ lục 1) 

2. Chăm sóc người nhiễm SARS- COV- 2  nặng và nguy kịch ( phụ lục 2) 

3. Chăm sóc người nhiễm SARS-CoV- 2 thở máy  (phụ lục 3) 

4. Người bệnh SARS-CoV-2 có hỗ trợ ECMO (phụ lục 4) 

5. Chăm sóc và quản lý thai phụ nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS- COV- 2 

(phụ lục 5) 

6. Chăm sóc trẻ nhiễm, nghi nhiễm SARS-COV- 2  (phụ lục 6) 

Theo tài liệu Quyết định số 1125/ QĐ- BYT ngày 08/02/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế  về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do viruts SARS- CoV- 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

Đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện Quy định này ./. 
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