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Hà Nội, ngày   tháng 05 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Bệnh viện K 

 
 

Trước diễn biến phức tạp về tình hình lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 xẩy ra tại 

Bệnh viện K cơ sở 3 và Bệnh viện phải cách ly y tế để phòng, chống dịch. Để tăng cường 

kiểm soát dịch bệnh COVID-19, đồng thời bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người 

bệnh được liên tục, thuận lợi, Bộ Y tế đề nghị:  

1. Trong thời gian cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19, Bệnh viện K cơ 

sở 3 thực hiện phân luồng người bệnh đi khám, chữa bệnh như sau: 

a) Chỉ tiếp nhận điều trị những bệnh nhân ung bướu nặng, nguy kịch.  

b) Khẩn trương thông báo và hướng dẫn cho những người bệnh tái khám hoặc 

khám, chữa bệnh theo định kỳ đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện K cơ sở 1, 2 và các cơ 

sở KBCB tuyến cuối trong điều trị ung bướu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện E, 

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội… 

c) Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của Bệnh viện K cơ sở 3 

(như người bệnh đang cần điều trị các chuyên khoa khác…): đề nghị Bệnh viện thực hiện 

các hình thức hội chẩn từ xa hoặc cần thiết chuyển người bệnh phải thực hiện các biện 

pháp an toàn trong chuyển tuyến theo đúng quy định. 

2. Các cơ sở KBCB khác: khi vượt quá khả năng chuyên môn: hạn chế tối đa việc 

chuyển người bệnh tới Bệnh viện K cơ sở 3 khi đang trong tình trạng cách ly y tế để 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện K cơ sở 3, các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế 

các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, Y tế các ngành nghiên cứu, khẩn trương triển khai 

thực hiện nghiêm các nội dung. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc phát 

sinh, đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn.  

Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                               

- PTTg Vũ Đức Đam, TBCĐQGPCD COVID19 (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp); 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ (để phối hợp th/h); 

- SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để chỉ đạo các 

cơ sở KBCB trên địa bàn quản lý); 

- Y tế ngành (để phối hợp th/h); 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG                                              

THỨ TRƯỞNG  
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Trần Văn Thuấn 

Phó trưởng Ban chỉ đạo  

Quốc gia PC dịch COVID-19 
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