
             SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

  Số:           /BV-KSNK-DD              Hoài Nhơn, ngày     tháng 11 năm 2021 
V/v điều chỉnh thời gian, khoa/phòng 

      lấy mẫu xét nghiệm Sar-Cov-2 

                  tại bệnh viện 

 
 

   Kính gửi:  Các khoa, phòng thuộc bệnh viện 
 

Căn cứ Quyết định 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 của Bộ y tế về việc 

hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 khi tăng 

cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn 2217/SYT-KHYC ngày 24/6/2021 của Sở Y tế về việc 

Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm Sars- cov-2 khi tăng cường 

thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở y tế;  

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn đã thực hiện xét nghiệm Sar- Cov -2 tầm soát 

trong bệnh viện theo Kế hoạch 582/KH-BV - 07/07/2021 Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm 

sàng lọc SARS-CoV-2 cho nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn. Tuy nhiên, thời gian lấy mẫu chậm nên trả kết quả muộn. Vì vậy cần 

điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp trong việc lấy mẫu, để gửi mẫu sớm trước 10 giờ 

ngày lấy mẫu. Cụ thể như sau: 

I . Thời gian lấy mẫu: Định kỳ thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kết thúc việc lấy 

mẫu trước 9 giờ sáng 

1. Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sar-Cov-2 đối với nhân viên bệnh viện: 

- Các khoa/phòng đăng ký xét nghiệm cho nhân viên khoa/phòng mình, lập danh 

sách gửi về cho CKIĐD. Võ Thị Minh Hương (Khoa KSNK-DD) vào chiều thứ 6 của 

tuần trước để lấy mẫu cho tuần sau. Việc thay đổi người xét nghiệm chỉ được phép trước 

7 giờ ngày lấy mẫu (báo khoa Xét nghiệm, Hương KSNK-DD) 

- Danh sách tổng hợp toàn viện sẽ được CKIĐD. Hương gửi cho khoa Xét 

nghiệm vào đầu giờ chiều của ngày trước, ngày lấy mẫu. 

- Ngày lấy mẫu: thứ 2, thứ 4 và thứ 6 

+ Khoa Xét nghiệm: chịu trách nhiệm 

• Chuẩn bị môi trường, ghi đầy đủ thông tin người được lấy mẫu lấy mẫu 

theo quy định, cấp cho các khoa.  

• Thực hiện lấy mẫu cho các khoa Cận lâm sàng, các phòng chức năng và 

mẫu cho những nhân viên đi công tác về tự theo dõi sức khoẻ tại nhà.  



• Chuyển môi trường đến và nhận mẫu về đối với khu cách ly nhân viên, 

khu cách ly điều trị và khu đệm. 

+ Các khoa Lâm sàng sẽ nhận môi trường tại khoa Xét nghiệm và lấy tự lấy 

mẫu của khoa mình, gửi lại khoa Xét nghiêm trước 9 giờ sáng cùng ngày. 

- Địa điểm lấy mẫu: 

+ Các khoa lâm sàng: lấy mẫu tại khoa mình 

+ Khoa Xét nghiệm lấy mẫu cho các khoa, phòng còn lại: tại hành lang khoa 

CĐHA và khoa KSNK-DD. 

2. Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sar-Cov-2 đối với bệnh nhân: 

- Các khoa lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cần xét nghiệm Sar- 

Cov-2 bằng phương pháp Realtime PCR theo mẫu quy định, gửi đến khoa xét nghiệm 

qua địa chỉ Email: xetnghiembenhvienbongson1998@gmail.com chậm nhất là trước 7 

giờ 30 ngày lấy mẫu. 

- Khoa có bệnh nhân, người nhà xét nghiệm thì liên hệ để nhận môi trường tại 

khoa Xét nghiệm và lấy tự lấy mẫu của khoa mình gửi lại khoa Xét nghiêm trước 9 giờ 

sáng cùng ngày. 

II. Thời gian chuyển mẫu:  

Khoa Xét nghiệm chịu trách nhiệm lập các hồ sơ theo quy định, ký duyệt lãnh đạo 

và chuyển mẫu trước 10 giờ Thứ 2, thứ 4 và thứ 6. 

III. Những trường hợp đột xuất: 

Các khoa lập danh sách theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, gửi danh 

sách bệnh nhân cho khoa Xét nghiệm và nhân viên cho Hương (KSNK-DD). Liên hệ 

khoa xét nghiệm chuyển môi trường, lấy mẫu cho bệnh nhân và nhân viên khoa mình. 

Trên đây là những thay đổi về thời gian lấy mẫu cũng việc như phân công 

nhiệm vụ các khoa/Phòng phối hợp với khoa Xét nghiệm để lấy và chuyển mẫu 

sớm nhất có thể. Đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện. Thời 

gian thực hiện bắt đầu từ thứ 2 ngày 08/11/2021 cho đến khi có thông báo mới./. 
  

 

  
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Ban Giám đốc BV;  

- Lưu: VT, KSNK-DD.  

 

               

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Việt 
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