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Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

                

             Kính gửi:    

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thủ trưởng Y tế các ngành; 

- Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh             

trực thuộc Bộ Y tế. 

 

Bệnh dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh, thành 

phố trong cả nước. Để chủ động, sẵn sàng đáp ứng với tình hình bệnh dịch phù hợp 

với chiến lược tổ chức quản lý điều trị Covid-19 hiện nay theo “mô hình tháp 3 

tầng”: tầng 1 là những cơ sở thu dung điều trị ca bệnh nhẹ và không có triệu chứng; 

tầng 2 ca bệnh mức độ vừa và tầng 3 cho ca bệnh mức độ nặng và nguy kịch, Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 

bệnh viện trường đại học chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

1. Xây dựng kế hoạch nhân lực chăm sóc người bệnh COVID-19 phù hợp với 

tình hình bệnh dịch tại địa phương đặc biệt khi bệnh dịch bùng phát trên diện rộng, 

tương ứng với kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình 

tháp 3 tầng điều trị Covid-19. 

2. Lập danh sách điều dưỡng sẵn sàng tham gia chăm sóc người bệnh  

COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của địa phương theo kế hoạch 

trên, cụ thể cho từng phân tầng điều trị. Kèm theo đánh giá năng lực, kinh nghiệm 

chuyên môn. Trong trường hợp, số điều dưỡng sẵn sàng tham gia không đủ theo kế 

hoạch nhân lực cần huy động, cần huy động các lực lượng sinh viên và lựa chọn các 

điều dưỡng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn để đưa vào danh sách 

dự kiến. 

3. Trên cơ sở danh sách nhân lực, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn, xây 

dựng kế hoạch và triển khai đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho điều dưỡng 

đáp ứng với yêu cầu về chuyên môn chăm sóc người bệnh cần có của mỗi tầng tháp 

điều trị COVID-19 như sau:  

- Đối với nhân lực dự kiến chăm sóc người bệnh COVID-19 tại tầng 1, tầng 2: 

Đào tạo những kiến thức cơ bản trong hướng dẫn của Bộ Y tế về chăm sóc 

NB nhiễm SARS-CoV-2 mức độ không triệu chứng, nhẹ và vừa tại Quyết định số 

1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021, kiến thức phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-

CoV-2 tại Quyết định 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020.  

- Đối với nhân lực dự kiến chăm sóc người bệnh COVID-19 tại tầng 3:  

Đào tạo những kiến thức cơ bản về chăm sóc NB nhiễm SARS-CoV-2 thể 
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 nặng và nguy kịch tại Quyết định số 1125/QĐ-BYT ngày 08/02/2021, kiến thức 

phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Quyết định 5188/QĐ-BYT ngày 

14/12/2020. 

Đề nghị đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo về Bộ Y tế trước 

ngày 04/9/2021 bao gồm: kế hoạch nhân lực, kế hoạch đào tạo kèm theo danh sách 

điều dưỡng như đã nêu tại Mục 2 và Mục 3 về để tổng hợp xây dựng kế hoạch chung 

của cả nước (Bản mềm đề nghị gửi tới email: phongdieuduongkcb@gmail.com). 

Để biết thêm thông tin xin liên hệ: ThS. Hà Thị Kim Phượng, Trưởng phòng 

Điều dưỡng-Dinh dưỡng-KSNK, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, điện thoại 

0981110188. 

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, ĐD&KSNK. 

 CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Ngọc Khuê 
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