Bệnh viện TWQĐ 108 tăng cường sàng
lọc bệnh nhân COVID-19
-Bệnh viện TWQĐ 108 xác định mục tiêu, vừa thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn
chặn, tránh dịch lây lan vào trong bệnh viện, vừa đảm bảo nhiệm vụ khám và điều trị cho bệnh nhân và
đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng,
Bệnh viện TWQĐ 108 ngay lập tức đã ra chỉ thị về việc tăng cường nhà
thuốc phòng chống dịch COVID-19 trong bệnh viện, với phương châm: Khẩn
trương - Quyết liệt - Bình tĩnh - Linh hoạt.
PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết,
bệnh viện nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19,
kích hoạt các phương án phòng chống dịch bệnh như kế hoạch đã xây dựng
khu cách trị sùi mào gà.

Tăng cường lực lượng giám sát người ra vào bệnh viện và hướng dẫn khai báo
y tế.
Theo đó, yêu cầu phòng khám sàng lọc bệnh nhân COVID-19 cần tăng cường
lực lượng giám sát việc khử khuẩn, khai báo y tế, đo nhiêt độ… đồng thời kiểm
soát chặt chẽ người ra vào bệnh viện đặc biệt là những người có yếu tố dịch tễ
hoặc có triệu chứng lâm sàng. Không giải quyết cho người nhà bệnh nhân vào
thăm. Mỗi bệnh nhân nặng chỉ được một người chăm sóc và không thay người
chăm sóc trong suốt quá trình điều trị sùi mào gà.

Cụm công trình Trung tâm là nơi điều trị của các khoa lâm sàng, cần kiểm soát
lượng người ra vào khám bệnh chặt chẽ hơn để không làm ảnh hưởng đến
người bệnh đang được điều trị, nên bệnh viện đã chuyển phòng khám khu AB,
thuộc tầng 1 Cụm Công trình Trung tâm ra ngoài khu khám bệnh đa khoa C1.1
(nằm phía ngoài gần cổng chính của bệnh viện).
Bệnh viện cũng tăng cường công tác dự trù thuốc, trang bị máy móc đảm bảo
cho các tình huống dịch bệnh xảy ra; tăng cường công tác kiểm soát nhiễm
khuẩn (bố trí dung dịch rửa tay vào các điểm như cầu thang máy, các buồng
khám, cửa ra vào các tòa nhà, phun thuốc khử khuẩn đảm bảo sạch sẽ môi
trường xung quanh bệnh viện)...
Đối với tất cả cán bộ, nhân viên của bệnh viện thực hiện: Không đi phép,
không tranh thủ về vùng đang có dịch; thực hiện nghiêm các chỉ thị quy định
phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, triệt để thực hiện
nghiêm quy định “5K”: Khẩu trang - Khử khuẩn - Không tụ tập - Khai báo y tế
- Khoảng cách.
Cán bộ, nhân viên bệnh viện phải luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng chống
dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cấp trên để hỗ trợ cho tuyến trước. Song
song với đó, bệnh viện cũng tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi các
thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 đến cho người bệnh cũng như người nhà người bệnh.

