
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v tập huấn điều trị, chăm sóc người 

bệnh COVID-19 

An Giang, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

 Nhằm nâng cao năng lực điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 cho 

nhân viên y tế các tuyến, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác triển khai Trạm Y tế 

lưu động, Sở Y tế phối hợp với Viện nghiên cứu Y khoa Woolcok tổ chức hai lớp 

tập huấn do các báo cáo viên của Hội Hô hấp Việt Nam giảng cụ thể như sau: 

 1. Nội dung tập huấn: 

 - Lớp 1 dành cho cán bộ y tế tại tuyến huyện và tuyến tỉnh: 

 + Điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19. 

 + Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở điều trị. 

 + Sử dụng thuốc điều trị COVID-19: Remdesivir, Molnupiravir… 

 - Lớp 2 dành cho cán bộ y tế tuyến xã (TTYT huyện thông báo cho Trạm Y 

tế xã tham dự): 

 + Quản lý, chăm sóc F0 tại nhà, tại cộng đồng. 

 + Tổ chức thực hiện Trạm Y tế lưu động/Tổ chăm sóc COVID-19 cộng đồng.  

 + Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại cộng đồng. 

 2. Thời gian:  

 - Lớp 1: bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 20/10/2021. 

 - Lớp 2: bắt đầu lúc 13 giờ 30, ngày 20/10/2021. 

 3. Hình thức tập huấn: Tập huấn trực tuyến qua phần mềm Zoom. 

 Đề nghị các Bệnh viện và Trung tâm Y tế cử cán bộ đầu mối cung cấp 

thông tin và số điện thoại để Ban tổ chức cung cấp đường link và mật khẩu kết nối 

trong ngày 19/10/2021. Thông tin cán bộ đầu mối gửi cho Bs. Nguyễn Hồng Nam 

qua Zalo số điện thoại 0911.500349./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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