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Kính gửi:  Các Đơn vị y tế trực thuộc 
     
 

Căn cứ Công văn số 7138/BYT-TB-CT ngày 27/08/2021 của Bộ Y tế về việc 

đôn đốc  đảm bảo  oxy y tế  cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 

trong tình hình mới. (đính kèm); 

Căn cứ Công văn số 5821/BYT-TB-CT ngày 20/07/2021 của Bộ Y tế về việc rà 

soát, có phương án đảm bảo nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế cho công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 (đính kèm); 

Căn cứ Công văn số 6976/BYT-TB-CT ngày 24/08/2021 của Bộ Y tế về việc 

đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 (đính kèm). 

Sở Y tế đề nghị các Đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1) Để chủ động trong việc chuẩn bị đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều 

trị COVID-19, trước mắt Sở Y tế đề nghị các Đơn vị y tế trực thuộc rà soát thực trạng, 

cập nhật tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu Oxy y tế theo các các tình huống số ca mắc 

COVID-19 trên địa bàn báo cáo nhanh về Sở Y tế theo 2 phụ lục (đính kèm): 

Phụ lục 1: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG OXY Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

BỆNH NHÂN COVID-19 VÀ KẾ HOẠCH NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG OXY Y TẾ 

CỦA ĐƠN VỊ  . 

Phụ lục 2: DANH SÁCH CÔNG TY CUNG CẤP OXY TRONG NGÀY/10 NGÀY 

TẠI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19. 

Thời gian báo cáo về Sở Y tế: Chậm nhất đến ngày 01/9/2021 (Thứ Tư). Để Sở 

Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh khi có yêu cầu. Đề nghị sau lần báo cáo 

này, Đơn vị cập nhật báo cáo thường xuyên về Sở Y tế 1 tuần/1 lần theo Phụ lục 1 trên 

và những thay đổi số liệu (nếu có). Nếu có thay đổi mẫu báo cáo thường xuyên này thì 

Sở Y tế sẽ thông báo ngay đến các Đơn vị. Lưu ý: Qua 1 tuần, đến Thứ Tư tuần báo 

cáo liền kề nếu không có gì thay đổi thì vẫn báo cáo nêu rằng Không thay đổi, vẫn 

như tuần trước (Theo địa chỉ mail đính kèm công văn này).  

2) Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị y tế trực thuộc có trách nhiệm nghiên 

cứu, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5821/BYT-TB-CT ngày 20/07/2021 và 

Công văn số 7138/BYT-TB-CT ngày 27/08/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

- Nhanh chóng củng cố hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác 

cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 5741/BYT-KCB 

ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế.  

- Phân công đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn 

bị, sẵn sàng cung ứng và sử dụng Oxy y tế, đảm bảo không để thiếu Oxy y tế phục vụ 

điều trị người bệnh Covid-19 khi dịch bùng phát (Có tên trong Phụ lục 1). 

- Thường xuyên chủ động rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng chuẩn bị sẵn sàng các 

nguồn cung ứng và phương án sử dụng Oxy y tế phục vụ điều trị, thời điểm tại đơn vị 
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khi có nhu cầu tăng cường dự trữ Oxy y tế sử dụng gửi Sở Y tế, để Sở xem xét, phù 

hợp, chủ trương hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chủ trương, quyết định theo 

thẩm quyền.  

Khi xây dựng phương án sử dụng Oxy y tế phục vụ điều trị trong đó cần lưu ý: 

(i) Hệ thống Oxy lỏng, các đường cấp khí, van giảm áp, đầu giắc nối đến 

giường bệnh, mask, dây thở… 

(ii) Tính toán phương án chuẩn bị cơ số chai Oxy y tế để sẵn sàng phục vụ 

bệnh nhân Covid-19, khi có nhu cầu tăng cao nhất là đối với các đơn vị không 

có Hệ thống O xy, khí y tế trung tâm. 

(iii) Chủ động liên hệ với các nhà sản xuất, cung cấp Oxy trong phạm vi khu 

vực (Theo danh sách Phụ lục 2 , xem thêm danh sách khác của Bộ Y tế cung cấp) 

để lên phương án, cam kết đảm bảo nguồn cung ứng không để giản đoạn, thiếu Oxy y 

tế. 

(iv) Nghiên cứu bổ sung hoặc lắp đặt mới hệ thống nạp chai Oxy để sẵn sàng 

phục vụ cho các cơ sở y tế, khu vực điều trị không có Oxy lỏng, đường dẫn khí Oxy y 

tế. 

(v) Tăng cường đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong sản 

xuất, vận chuyển, cung ứng, sử dụng Oxy y tế nói chung và trong phòng chống dịch 

Covid-19 nói riêng. 

Thời gian xây dựng phương án sử dụng Oxy y tế phục vụ điều trị (nếu có cho 

thời điểm này) về Sở Y tế: Chậm nhất đến ngày 08/9/2021 (Thứ Tư). Sau thời gian 

này, các Đơn vị nếu cần thiết vẫn có thể tiếp tục xây dựng phương án sử dụng Oxy y 

tế phục vụ điều trị COVID-19 gửi về Sở Y tế để tổng hợp, xem xét, chủ trương đầu tư. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng đã được Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương cập nhật, thực 

hiện, đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị nhanh chóng triển khai bộ phận phụ trách thực hiện 

báo cáo, có thắc mắc, khó khăn liên hệ Phòng KHTC để hướng dẫn.  

Trân trọng kính chào./. 
 

 
 

Nơi nhận : 

-Như trên; 

-Lưu: VT, KHTC. 

-Cần thiết liên hệ DS Sanh 0913966010, 

Email: sanhlangbinh@yahoo.com  
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