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Tình hình dịch trên Thế giới
Ca mắc:
236,964,839
Ca tử vong: 4,837,947
Khỏi:
214,034,693

Tình hình dịch tại Việt nam (ngày 6/10/2021)

92,4%

2,4%

7,7%
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Diễn biến tử vong trên toàn quốc
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Tử vong Covid theo tỉnh, thành phố
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Xu hướng Tử vong TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh

Xu hướng Tử vong một số tỉnh
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II. Một số nguyên nhân tử vong COVID-19

Nguyên nhân khách quan
• Biến Chủng Delta với tốc độ lây lan cực nhanh và diễn tiến bệnh
nặng khó kiểm soát
• Các địa phương chưa kịp thích ứng với làn sóng đại dịch lần thứ 4
với số mắc tăng nhanh liên tục trong cộng đồng
• Thiếu nhân lực y tế, gánh nặng và áp lực công việc
• Thiếu bác sỹ, điều dưỡng có kinh nghiệm về hồi sức tích cực
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Nguyên nhân chủ quan
• Một số bệnh viện còn lúng túng trong điều trị, chuyển viện
• Bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế quá tải nên gặp khó khăn trong
việc theo dõi, chăm sóc người bệnh
• Số lượng người bệnh lớn nên việc phân chia các khoa điều trị và
buồng bệnh chưa bảo đảm khoa học, thuận tiện trong điều trị,
chăm sóc người bệnh
• Một số nguyên nhân chủ quan khác...

IV. CÁC GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT GIẢM TỬ VONG

• Lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo nhiều biện pháp quyết liệt, ban
hành nhiều văn bản, hướng dẫn; các bệnh viện trung ương và
lực lượng y tế khắp các miền Bắc, miền Trung đã hỗ trợ các
tỉnh phía Nam.

7

08/10/2021

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG VÀ PHÂN CÔNG HOẠT
ĐỘNG CHỈ ĐẠO TUYẾN, TĂNG CƯỜNG HỘI CHẨN TRỰC TUYẾN,
CHUYỂN TẦNG
Trong bối cảnh số ca mắc tăng cao, số người bệnh COVID-19
trở nặng cần nhập viện điều trị kịp thời, các cơ sở y tế địa
phương lúng túng trong việc tiếp nhận bệnh để xử trí đúng khả
năng, chuyên môn, phân tuyến. Bộ Y tế đã ban hành:
• Quyết định số 3992/QĐ-BYT ngày 18 tháng 08 năm 2021, Về
việc phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên
môn trong quản lý, điều trị COVID-19 trên địa bàn Tp.HCM.
• Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26 tháng 08 năm 2021, Về
việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều
trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng.

TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG VÀ PHÂN CÔNG
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO TUYẾN, TĂNG CƯỜNG HỘI CHẨN
TRỰC TUYẾN, CHUYỂN TẦNG
• Hướng dẫn các Bộ, ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố thiết lập, củng cố các cơ sở thu dung, điều trị
COVID-19 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế và dự báo tình hình dịch tại địa phương.
• Nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng tại chỗ, phù hợp, hiệu quả theo cấp độ dịch
tại địa phương, để cách ly, quản lý, điều trị COVID-19, hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp
diễn biến nặng và tử vong.
• Các bệnh viện tầng 3 chỉ đạo tuyến, hội chẩn chuyên môn và hỗ trợ chuyển tầng cho các bệnh viện
tầng 1, 2; kịp thời cứu chữa can thiệp các trường hợp nặng, nguy kịch cần can thiệp hồi sức tích cực.
=> Tử vong từng bước được kiểm soát, giải phòng giường bệnh nặng, giường hồi sức kịp thời để tiếp
tục thu dung và điều trị các bệnh nhân nguy kịch khác.
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PHÂN LOẠI NGUY CƠ NGƯỜI BỆNH COVID-19
• Phân loại nguy cơ người bệnh COVID-19 theo quyết định số
3646/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành ngày 31/07/2021 về Tiêu chí phân
loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2.
• Tác động đáng kể đến việc giảm thiểu tử vong do phân loại đối
tượng nguy cơ cao, rất cao ra để theo dõi liên tục, theo dõi diễn
tiến người bệnh trở nặng hoặc cần nhập viện kịp thời.
• Giúp các bệnh viện bớt lúng túng trong bối cảnh số ca mắc tăng
cao, khoa điều trị COVID-19 luôn trong tình trạng quá tải.

PHÂN LOẠI NGUY CƠ NGƯỜI BỆNH COVID-19
Phân loại nguy cơ giúp kiểm soát tử vong tại Bệnh viện Tâm thần TW 2 và
Viện Pháp Y Tâm thần TW 2
• Đoàn công tác của Bộ Y tế đã tiến hành hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp đánh giá
toàn bộ F0 theo các mức nguy cơ.
• Bệnh viện tiến hành tách các đối tượng nguy cơ cao và rất cao ra theo dõi và
điều trị.
• Đánh giá và cập nhật nguy cơ của F0 liên tục dựa vào sự thay đổi chỉ số SPO2.
• Kết quả kiểm soát tử vong dừng lại 2 người (trên tổng số 325 F0). Hiện tại chỉ
còn 30 F0 đang tiếp tục điều trị (đối tượng bệnh nhân tâm thần theo tổng quan
tài liệu y văn trên thế giới có tỷ lệ tử vong cao gấp đôi bệnh nhân khác).
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Theo dõi nguy cơ NB
COVID-19 tại BV Tâm
thần TW 2 và Viện
Pháp Y TT TW 2
• Danh sách phân loại
nguy cơ biểu thị các
màu đỏ, cam, vàng,
xanh lá theo mức nguy
cơ và được cập nhật
hằng ngày

BAN HÀNH CÁC HƯỚNG DẪN F0 TẠI NHÀ
Trong bối cảnh đỉnh dịch bùng phát giữa tháng 8 tại TP.HCM, Bộ Y tế đã kịp thời ban hành
các quyết định và hướng dẫn về chăm sóc và quản lý F0 tại nhà
• Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21 tháng 08 năm 2021, Về việc ban hành “Hướng
dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà”
• Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26 tháng 08 năm 2021, Về việc ban hành hướng dẫn
tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm COVID-19 tại nhà”
• Hướng dẫn về chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà
=> F0 đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn Bộ Y tế được nhân viên y tế địa phương sàng
lọc, lập danh sách và hướng dẫn cách ly và chăm sóc tại nhà, góp phần giảm tải áp
lực cho các bệnh viện, F0 tại nhà được cấp phát thuốc và hỗ trợ theo dõi khi có diễn
tiến trở nặng được nhập viện cấp cứu và điều trị kịp thời.
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TRIỂN KHAI TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG PHƯỜNG,XÃ
• Vận dụng linh hoạt bài học kinh nghiệm quản lý F0 tại nhà của các quốc gia
trên thế giới (Singapore, Ý, Mỹ…)
• Thiết lập và tổ chức phân công, triển khai hoạt động các TYT lưu động tại
từng khu phố, phường, xã. TYT lưu động thực hiện quản lý F0 tại nhà, cung
ứng thuốc men cơ bản thiết yếu theo hướng dẫn của Bộ Y tế
• Nhân viên TYT lưu động và đội ngũ quân y, tình nguyện viên hướng dẫn cho
F0 và người thân về chế độ dinh dưỡng tại nhà,
• Mỗi TYT lưu động đều đảm bảo cung ứng Ô-xy tại nhà cho các F0 khi cần
đến liệu pháp Oxy hỗ trợ
• Triển khai các hoạt động PHCN tại nhà: tập thở, tập thể dục theo các vidoe
hướng dẫn.
• Đảm bảo giám sát và giúp F0 tuân thủ các quy định về an toàn cách ly tại nhà
=> giải tải cho các bệnh viện, cơ sở cách ly tập trung, theo dõi và phát hiện
sớm các F0 trở nặng cần nhập viện.

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT
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HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT, BỘ Y TẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT, BỘ Y TẾ

• Chỉ đạo bệnh viện Tâm thần TW 2, Viện Giám định Pháp y xử
lý ổ dịch COVID-19 và kiểm soát giảm thiểu tử vong đến mức
thấp nhất.
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HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT, BỘ Y TẾ
• Làm việc với Trung tâm Hồi sức tích cực BV
Hữu nghị Việt Đức đôn đốc triển khai các
hoạt động chỉ đạo tuyến
• Trung Hồi sức tích cực BV Hữu nghị Việt Đức
và Trung ương Huế đã hỗ trợ chỉ đạo tuyến
và chuyển bệnh giải áp cho bệnh viện Quận
Bình Tân, tình hình tử vong đã được kiểm
soát tốt hơn, khoa cấp cứu không còn tình
trạng quá tải như trước

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT, BỘ Y TẾ
• Kiểm tra và làm việc trực tiếp các bệnh viện tầng 2, Trung tâm hồi sức
tích cực COVID-19, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt
các biện pháp giảm tử vong.
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HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, HỖ TRỢ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trực tiếp kiểm tra thực trạng và chỉ đạo công tác khắc phục, triển khai các
giải pháp kiểm soát tử vong liên quan:
• Công tác quản lý và giám sát, điều hành chung
• Công tác sàng lọc, phân loại, chuyển tuyến, hội chẩn
• Công tác vệ sinh môi trường, hoạt động quản lý cách ly y tế, tiêm
chủng
• Công tác bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, hậu cần trong phòng
chống dịch COVID-19
• Công tác Điều dưỡng- Dinh dưỡng- KSNK
• Công tác thiết lập, quản lý, thu dung và điều trị người bệnh COVID-19
• Một số thực trạng tại trạm y tế lưu động phường

Hoạt động điều trị người bệnh COVID-19
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NỖ LỰC CẤP CỨU, HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH

PHÁT HIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHƯ CHẤT LƯỢNG PPE VÀ GĂNG TAY, CHƯA BẢO
ĐẢM AN TOÀN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ
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IV. Tình hình hoạt động các Trung tâm Hồi
sức tích cực COVID-19

Tình hình hoạt động chung các Trung tâm HSTC
Số giường đã Số ca bệnh Số ca khỏi/
hoạt động
đã nhận
hạ tầng
3485

12963

6926

Tỷ lệ khỏi/
hạ tầng (%)
53.43%
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TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ
Tình hình điều trị của các TT HSTC
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Số liệu cập nhật đến 06/10/2021

TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY
Số ca nhận bệnh theo ngày
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Số liệu cập nhật đến 06/10/2021
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TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY

Số liệu cập nhật đến 06/10/2021

IV. Kế hoạch, định hướng trong giai đoạn
“Bình thường mới”
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ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG LINH HOẠT
• Tăng cường ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, quản lý F0, Telemedicine – Khám
chữa bệnh từ xa
• Thực hiện bố trí phân chia công năng của các đơn vị khoa phòng trong bệnh viện
theo hướng bình thường mới, đảm bảo dễ dàng chuyển đổi công năng, vừa điều
trị bệnh thường quy, vừa điều trị người bệnh COVID-19
• Rà soát, đảm bảo cung ứng đủ trang thiết bị vật tư y tế, Oxy, Phương tiện phòng
hộ cá nhân, khẩu trang trong các tình huống dịch bệnh bùng phát trở lại
• Thực hiện chuẩn hóa và xây dựng các quy trình mới thích ứng với những thay đổi
• Chuẩn bị các kế hoạch, phương án sống chung với COVID-19
• Cập nhật tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19, bổ sung 3 tiêu
chí mới về vắc-xin, xét nghiệm…

XÁC ĐỊNH CÁC MỤC TIÊU, SẴN SÀNG ỨNG PHÓ
• Xác định các yếu tố Thuận lợi, thách thức theo thực tế và đặc thù của đơn vị
• Thế giới phát triển các biến chủng và tình hình diễn tiến dịch bệnh phức tạp
• Tiêm chủng chưa đủ, đối tượng nguy cơ cao đến khám chữa bệnh ngày càng
nhiều khi mở cửa trở lại
• Liên tục vận dụng linh hoạt các chức năng trong giai đoạn bình thường mới
• Đẩy mạnh công tác sàng lọc phân luồng các đối tượng
• Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn trong
khám chữa bệnh
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SẴN SÀNG THỰC HIỆN 2 NHIỆM VỤ

ĐIỀU TRỊ COVID-19

CÁC YẾU TỐ THUẬN LỢI
• Có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế, sự phối
hợp của các ban, ngành và ủng hộ của nhân dân trong công tác phòng chống
dịch
• Bài học kinh nghiệm rút ra từ đợt dịch vừa qua
• Tỷ lệ tiêm vắc xin từng bước được cải thiện
• Các bệnh viện đã có kinh nghiệm điều trị COVID, sàng lọc, phân luồng
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XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG ƯU TIÊN TRONG
ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI
• Các bệnh viện cần xây dựng kế hoạch thích ứng với tình hình mới
• XD lại kế hoạch sàng lọc, phân luồng người bệnh ngay từ đầu, từ cổng
• Phân vùng điều trị hợp lý
• Có kế hoạch chuẩn bị các tình huống xấu, tránh bị động, lúng túng
• Chuẩn bị các kịch bản khi có ca COVID-19 lọt vào bệnh viện theo các
cấp độ (1 ca, 10 ca, hàng loạt ca…)
• Chuẩn bị ô-xy, HSTC,
• Nâng cao năng lực cấp cứu, chuẩn bị giường cấp cứu,
• Đẩy mạnh CNTT,
• Hậu cần trong tình huống đột xuất

IV. Kết luận
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Kết luận
• Làn song thứ 4 với chủng mới Delta gây hậu quả rất nghiêm trọng cho hệ
thống khám, chữa bệnh, người bệnh và nhân viên y tế.
• Đang từng bước khống chế được dịch bệnh, giảm tử vong
• Không chủ quan, không “hoang mang”, cần chủ động xây dựng kế hoạch
thích ứng với tình hình mới
• Phát huy nguồn lực thực hiện “4 tại chỗ”,
• Kết hợp phương châm “3 tập trung”: tập trung nguồn lực, tập trung
chuyên gia, tập trung cứu chữa người bệnh nặng tại các trung tâm HSTC
• Kết hợp phương châm “2 phân tán” để thích ứng với tình hình mới, biến
chủng Delta: “Phân tán người bệnh F0 có nguy cơ thấp điều trị tại nhà và
F1 theo dõi tại nhà; phân tán lực lượng y tế, tình nguyện viên về các TYT
và TYT lưu động hỗ trợ theo dõi, chăm sóc người bệnh”.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

• Lễ tổng kết và chia tay các đoàn chi viện cho TP. Hồ Chí Minh
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