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KHẨN  

 

Kính gửi:   

- Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;  

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

- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, bệnh viện chuyên khoa 

Sản, Nhi, Lao, bệnh phổi, ung thư, tim mạch.   

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực 

xét nghiệm để sẵn sàng đáp ứng tốt nhất với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-

19, tiếp theo Công điện số 1263/CĐ-BYT ngày 11/08/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh các biện pháp phòng, kiểm soát lây 

nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc 

các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, 

bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi, Lao, bệnh phổi, ung thư, tim mạch, Thủ trưởng 

Y tế các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương thực hiện các công việc sau:  

- Đối với bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định, bệnh 

viện đang làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, tiếp tục củng cố năng lực xét 

nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các đơn vị 

khác khi được yêu cầu.  

- Các bệnh viện hiện có trang thiết bị, năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng phương pháp Realtime RT-PCR phải sớm triển khai thực thực hiện xét 

nghiệm, tham gia phòng chống dịch COVID-19.  

- Các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố chưa đủ năng lực xét nghiệm 

Realtime RT-PCR chủ động liên hệ với các đơn vị có năng lực để gửi mẫu xét 

nghiệm; đồng thời phải có kế hoạch, thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ 

sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp, bảo đảm hiệu quả, báo cáo 

cơ có thẩm quyền để nâng cao năng lực, đủ khả năng xét nghiệm sàng lọc, khẳng 

định vi rút SARS-CoV-2 trước ngày 31/12/2020. 

- Thường xuyên theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế có các 

triệu chứng bệnh cúm, viêm đường hô hấp cấp tính, đặc biệt lưu ý người đã tiếp 

xúc với người bệnh có nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi nặng, khoa hồi sức, 

cấp cứu, thận nhân tạo, lão khoa, ung thư, tim mạch.  

- Tăng cường chỉ định xét nghiệm sàng lọc và khẳng định, phát hiện sớm 

người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 đối với người bệnh đến khám và người bệnh nội 

trú có biểu hiện nghi ngờ; đặc biệt lưu ý người cao tuổi, người mắc các bệnh lý 






