
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY Bình Định, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị sau nhiễm 

COVID-19 ở người lớn 

 

 

        Kính gửi: 

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. 

 

Thực hiện Quyết định số 2122/QĐ-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người 

lớn (đính kèm), 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phổ biến, hướng dẫn các khoa/phòng/bộ phận 

và nhân viên y tế triển khai thực hiện chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-

19 ở người lớn đúng theo Quyết định số 2122/QĐ-BYT của Bộ Y tế nhằm nâng 

cao hiệu quả điều trị và chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Nguyễn Văn Trung 
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