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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19
thuộc khoa Truyền Nhiễm – Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn
Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Sơn La, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mai Sơn báo cáo Tình
hình thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc khoa
Truyền Nhiễm - Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, cụ thể như sau:
1. Công tác chuẩn bị, tổ chức điều trị bệnh nhân Coivd-19
Thực hiện Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập khu điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc
khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn. huyện Mai Sơn đã thiết
lập khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại trường Cao đẳng Nông Lâm (cũ). Cụ thể:
- Về quy mô: Khu điều trị gồm 150 giường bệnh.
- Nhân lực Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3597/QĐUBND ngày 16/11/2021 của UBND huyện gồm:
+ Nhân lực về y tế: 18 cán bộ (trong đó: 01 đồng chí Giám đốc bệnh viện
huyện, 01 đồng chí Phó giám đốc bệnh viện; 04 Bác sĩ; 01 Y sỹ; 08 điều dưỡng;
01 kỹ thuật viên Xquang; 01 Hộ lý; 01 Lái xe).
+ Nhân lực bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần: 10 đồng chí (trong đó: Đảm
bảo an ninh trật tự 04 đồng chí; hậu cần 06 đồng chí).
- Nhân lực trực tiếp tại khu điều trị từ ngày 17/11/2021 đến ngày
24/11/2021
+ Nhân lực về y tế: 04 cán bộ (trong đó: 01 Bác sĩ; 01 điều dưỡng; 01 kỹ
thuật viên Xquang; 01 Lái xe).
+ Nhân lực bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần: 04 đồng chí (trong đó: Ban
Chỉ huy quân sự 02 đồng chí; Công an 02 đồng chí).
- Về vật tư y tế và thuốc thiết yếu, phương tiện phòng hộ: được trang bị

theo Quyết định số 941/2020/QĐ-BYT và Quyết định số 1533/2021/QĐ-BYT
của Bộ Y tế theo quy mô 150 giường bệnh.
- Về trang thiết bị bệnh viện thực hiện trang bị cho khu cách ly điều trị,
gồm: 01 máy Xquang di động; 02 máy đo SPO2; 02 bình oxy khí nén và đồng hồ
oxy; 01 máy đo nhiệt độ điện tử; 01 máy thở.
2. Công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân Coivd-19 từ ngày 17/11/2021
đến nay
2.1. Công tác tiếp nhận
Ngay khi nhận được Thông báo 04 mẫu xét nghiệm có kết quả Dương tính
với Covid-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mai
Sơn đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan chuẩn bị bố trí cơ sở vật chất, nhân
lực để thực hiện công tác tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.
Ngày 17/11/2021, Khu điều trị thực hiện tiếp nhận 04 bệnh nhân mắc
Covid-19 và 02 trường hợp F1 của 4 bệnh nhân trên: 04 bệnh nhân đều là trẻ nhỏ
từ 1-7 tuổi; 02 trường hợp F1 là mẹ và cô của 4 bệnh nhân chăm sóc các con và
cháu do các cháu còn nhỏ chưa tự chăm sóc được bản thân (tất cả các bệnh nhân
trên đều đi từ đồng Nai về) được chuyển bằng xe chuyên dụng từ địa điểm cách
ly vào khoa Truyền Nhiễm - Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn (trường Cao
đẳng Nông lâm (cũ).
- Về đặc điểm của bệnh nhân Covid-19
+ Về tuổi: Độ tuổi của 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị: Từ 1-21 tuổi.
+ Về giới tính: Nam: 2/6 = 25%; Nữ: 4/6 = 75%
- Về yếu tố dịch tễ:
+ 04 Bệnh nhân F0 đi từ Đồng Nai về là trẻ em từ 1-7 tuổi.
+ 02 bệnh nhân F0 là F1 của 4 bệnh nhân trên (Đến ngày 23/11/2021 hai
F1 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2).
- Khu điều trị thực hiện bố trí cháu nhỏ 1 tuổi và 3 tuổi ở chung 1 phòng
cùng với mẹ cháu trong phòng, các giường đều có khoảng cách trên 2m. Hai
bệnh nhân 6 tuổi và 7 tuổi bố trí riêng một phòng mỗi giường đảm bảo cách
nhau trên 2m. Trường hợp cô của bệnh nhân bố trí ở 01 phòng riêng biệt với
khu vệ sinh riêng.
2.2. Công tác điều trị bệnh nhân Covid-19
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mai Sơn đã triển khai
theo Phương án đã ban hành, thực hiện phân chia khu điều trị cách ly ra làm 03
khu: 01 khu vực dành cho các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tổ hậu cần; 01

khu vực dành cho nhân viên y tế; 01 khu vực dành cho bệnh nhân. Khu dành
cho bệnh nhân đã chuẩn bị đảm bảo 40 giường bệnh.
- Phân tầng bệnh nhân Covid-19 khi vào điều trị:
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- Bệnh nhân Covid-19 được điều trị theo phác đồ dành cho bệnh nhân tầng
1, tầng 2 được hướng dẫn tại Quyết định số 4689/2021/QĐ-BYT của Bộ Y ngày
06/10/2021 về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19"bằng
thuốc Tây Y kết hợp với các biện pháp hoạt động nâng cao thể lực như: các bài
thể dục ngoài trời…
- Thực hiện cho bệnh nhân ra viện theo đúng tiêu chuẩn ra viện “ Đối với
các trường hợp không có triệu chứng lâm sàng trong suốt thời gian điều trị được
ra viện khi: Đã được cách ly điều trị tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tối
thiểu 10 ngày và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm
tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ vi rút thấp (Ct ≥ 30) vào ngày thứ 9.
Đối chiếu với tiêu chuẩn trên đến ngày 07/12/2021 có 05 bệnh nhân đủ
điều kiện ra viện, trong đó:
(1). Bệnh nhân: MÙA ĐÔNG SƠN - Mã số: F0-1056090 - Sinh năm:
2015, ngày có kết quả xét nghiệm gần nhất: 04/12/2021; Kết quả xét nghiệm:
Dương tính - CT: 35,19.
(2). Bệnh nhân: MÙA HẢI NAM - Mã số: F0-1056092 - Sinh năm:
2020,ngày có kết quả xét nghiệm gần nhất: 04/12/2021.Kết quả xét nghiệm:
Dương tính - CT: 35,95.
(3). Bệnh nhân: MÙA PHƯƠNG MAI - Mã số: F0-1056091 - Sinh năm:
2018; ngày có kết quả xét nghiệm gần nhất: 04/12/2021. Kết quả xét nghiệm: Âm
tính.
(4). Bệnh nhân: SỒNG THỊ MÁY - Mã số: F0-1107039 - Sinh năm: 2000,
ngày có kết quả xét nghiệm gần nhất: 04/12/2021. Kết quả xét nghiệm: Âm tính.
(5). Bệnh nhân: MÙA THỊ LAN CHI - Mã số: F0-1056089 - Sinh năm:
2014, ngày có kết quả xét nghiệm gần nhất: 07/12/2021 âm tính (-) đủ điều kiện
ra viện:

Hiện nay tại khu điều trị F0 của huyện chỉ còn 01 bệnh nhân: MÙA THỊ
TRỒNG - mã số: F0-1107040 - sinh năm 2004, ngày có kết quả xét nghiệm gần
nhất: 07/12/2021. Kết quả xét nghiệm: Dương tính - CT: 27,83.
- Đánh giá về tâm sinh lý của bệnh nhân trong quá trình điều trị: 06 bệnh
nhân bệnh nhân dân tộc Mông hàng ngày được các bác sỹ thăm khám giải thích
về bệnh nên quá trình điều trị không ảnh hưởng gì đến tâm sinh lý.
- Qua 20 ngày điều trị, đã có 05 bệnh nhân đủ điều kiện ra viện; 01 bệnh
nhân đang điều trị tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó
thở, ăn ngủ được, các xét nghiệm trong giới hạn bình thường, không có tổn
thương phổi trên phim Xquang. Đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thu dung
điều trị tại khu điều trị F0 đã thực hiện tốt phác đồ của Bộ y tế và dùng các thuốc
tây y và đông y kết hợp…
3. Nhiệm vụ trong thời gian tới
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, điều trị đối với các bệnh
nhân F0.
- Đảm bảo nguồn nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị đáp ứng phục vụ
công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.
- Đảm bảo công tác điều phối bệnh nhân phù hợp với quy định chuyên
môn và năng lực điều trị, thực hiện công tác chỉ đạo và chăm sóc bệnh nhân,
trao đổi chuyên môn với bệnh viện tuyến trên và chuyển viện cho bệnh nhân khi
cần thiết.
- Tổ chức các hoạt động phòng, chống lây nhiễm và xử lý môi trường theo
quy định.
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly điều trị
bệnh nhân Covid-19 thuộc khoa Truyền Nhiễm - Bệnh viện đa khoa huyện Mai
Sơn của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Mai Sơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế;
- Thường trực huyện ủy;
- Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện;
- Lưu VT.
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