ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 87/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 16 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Đảm bảo giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19
trên địa bàn thành phố Nam Định
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
- Luật trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008;
- Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính
phủ giao chỉ tiêu huy động ngành y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp;
- Quyết định số 159/QĐ-BCĐQG ngày 29/4/2020 của Ban chỉ đạo quốc
gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành kế hoạch thiết lập BVDC điều
trị bệnh nhân COVID-19;
- Quyết định số 1942/QĐ-BYT ngày 04/5/2020 của Bộ Y tế ban hành mô
hình tổ chức, hoạt động BVDC điều trị bệnh nhân COVID-19;
- Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 01/3/2021 của Bộ Xây dựng ban hành
hướng dẫn xây dựng BVDC điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch;
- Công văn số 3835/BYT-KHTC ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giường bệnh và thiết lập Bệnh viện dã chiến điều
trị bệnh nhân COVID-19;
- Thông báo số 134/TB-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Nam
Định và Văn bản số 963/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND thành phố về
kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;
- Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND thành phố
Nam Định về Đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virút Corona (nCov) gây ra trên địa bàn thành phố Nam Định.
II. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU
1. Mục đích: Đảm bảo đáp ứng kịp thời về giường bệnh điều trị bệnh
nhân COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh, trung tâm cách ly của thành phố
Nam Định phù hợp với từng cấp độ dịch.
2. Yêu cầu: Các đơn vị lập phương án đảm bảo giường bệnh điều trị bệnh
nhân COVID-19 phù hợp với từng cấp độ dịch để đáp ứng kịp thời khi có tình
huống khẩn cấp xảy ra.
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III. NGUYÊNTẮC
- Việc xây dựng kế hoạch giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 và
Bệnh viện dã chiến tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định của Bộ Y tế;
đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.
- Việc xây dựng kế hoạch giường bệnh căn cứ vào khả năng sẵn có và khả
năng huy động (cơ sở, nhân lực, trang bị, phương tiện…) của mỗi cơ sở y tế, phù
hợp với các quy định đối với cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.
- Ưu tiên sử dụng các giường bệnh sẵn có được huy động từ các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh cố định trước, lưu động sau, nhằm khai thác lợi thế về cơ
sở hạ tầng, điện, nước, công nghệ thông tin, hạch toán tài chính và đặc biệt là xử
lý chất thải y tế nguy hại.
- Xây dựng kịch bản diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố, mỗi kịch
bản có phương án ứng phó, huy động giường bệnh cho phù hợp.
IV. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH
Căn cứ cấp độ dịch của toàn quốc, của tỉnh và tình hình thực tế; tại thành
phố Nam Định dự kiến số ca mắc COVID-19 theo từng cấp độ như sau:
- Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập.
- Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trong thành phố.
- Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, có dưới 100 trường hợp mắc.
- Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, có từ 101 đến 1.000
trường hợp mắc.
- Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, có từ trên 1.000
trường hợp mắc.
V. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO GIƯỜNG BỆNH
1. Cấp độ 1, cấp độ 2: Thực hiện theo kế hoạch số 11/KH-UBND ngày
01/02/2020 của UBND thành phố, Kế hoạch phòng chống dịch của UBND tỉnh,
Sở Y tế tỉnh Nam Định và các quy định hiện hành của Bộ Y tế.
2. Cấp độ 3: Đảm bảo đáp ứng điều trị tối đa 100 bệnh nhân COVID-19.
a) Đảm bảo giường bệnh:
- Tại Trung tâm Y tế thành phố: Xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo
theo dõi và điều trị 100 người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ và vừa. Thiết lập
khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố, quy mô
100 giường bệnh.
- Chuẩn bị phương án thiết lập và kích hoạt khu vực điều trị bệnh nhân
COVID-19 tại các Bệnh viện trên địa bàn, Bệnh viện dã chiến, quy mô dự kiến
500 giường bệnh.
- Trong trường hợp một cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố
(ngoài các cơ sở đã có quyết định thành lập khu vực điều trị bệnh nhân COVID-
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19) nếu có ca mắc COVID-19 ngay tại cơ sở khám chữa bệnh (có thể là bệnh
nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế, học sinh, sinh viên, người cung cấp dịch
vụ…) thì xem xét tình hình thực tế: Nếu ca mắc COVID-19 có thời gian ở trong
bệnh viện dài, di chuyển, tiếp xúc với nhiều người thuộc nhiều khoa, phòng
trong bệnh viện thì phải tiến hành cách ly y tế toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh
theo Quyết định số 1551/QĐ- BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế. Đồng thời,
chuyển cơ sở y tế đó thành cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Đối với những
bệnh nhân nội trú và người chăm sóc bệnh nhân có ít hoặc không có nguy cơ
mắc COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sẽ được chuyển
đến cơ sở khám chữa bệnh khác trong thành phố.
b) Đảm bảo về nhân lực:
- Nhân lực y tế: Đối với khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung
tâm Y tế thành phố: Sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ và đề nghị Sở Y tế tỉnh
Nam Định tăng cường chi viện nhân lực Hồi sức cấp cứu, các chuyên khoa đáp
ứng được điều trị tại chỗ hạn chế tối đa chuyển viện.
- Nhân lực khác: Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố hỗ
trợ đảm bảo an ninh, trật tự, hậu cần.
c) Đảm bảo hậu cần:
Đảm bảo cơ số trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, thuốc, vật tư, hóa
chất, sinh phẩm theo quy mô giường bệnh và đảm bảo điện nước, thực phẩm và
các nhu cầu khác theo thực tế sử dụng từ nguồn lực tại chỗ của cơ sở khám chữa
bệnh, bổ sung từ ngân sách nhà nước và huy động, trưng mua, trưng dụng từ cơ
sở khác trên địa bàn.
(Khi có từ 50 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố kích hoạt
kế hoạch ở cấp độ 4)
3. Cấp độ 4: Đảm bảo đáp ứng điều trị từ 101đến 1.000 bệnh nhân
COVID-19
3.1. Từ cấp độ 4 triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như ở cấp
độ 3 và chuyển đổi sang mô hình tháp 5 tầng trong thu dung, điều trị F0:
- Tầng 1: Các cơ sở cách ly tập trung: Cơ sở theo dõi và chăm sóc F0
không triệu chứng tại địa bàn thành phố (thu dung 50% trường hợp F0)
- Tầng 2: Trung tâm Y tế thành phố và các bệnh viện dã chiến: Bệnh viện
dã chiến thu dung điều trị Covid-19 nhẹ, bệnh nền ổn định (thu dung 27% các
trường hợp F0);
- Tầng 3: Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Bệnh viện điều trị
Covid-19 trung bình, bệnh nền cần điều trị (thu dung 10% các trường hợp F0);
- Tầng 4: Bệnh viện tỉnh và các bệnh viện dã chiến khu vực của Bộ Y tế:
Bệnh viện điều trị Covid-19 nặng do bệnh nền hoặc bệnh lý đi kèm cần điều trị
chuyên khoa (thu dung 8% các trường hợp F0);
- Tầng 5: Các bệnh viện hồi sức bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch:
Bệnh viện hồi sức Covid-19 nặng và nguy kịch (thu dung 5% các trường hợp
F0).
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3.2. Đảm bảo giường bệnh:
- Thiết lập các khu vực cách ly tập trung của thành phố để theo dõi và
chăm sóc F0 không triệu chứng, bệnh nền được điều trị ổn định (Thu dung điều
trị 50% trường hợp F0): 50 - 500 trường hợp.
- Mở rộng tối đa công suất hoạt động tại Trung tâm Y tế thành phố (Bệnh
viện dã chiến số 1), kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 2 đảm bảo tối thiểu thu
dung điều trị 300 ca bệnh COVID-19 mức độ nhẹ và trung bình.
3.3. Đảm bảo về nhân lực:
- Nhân lực y tế: Đối với khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung
tâm Y tế thành phố: Sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ và đề nghị Sở Y tế tăng
cường chi viện nhân lực Hồi sức cấp cứu, các chuyên khoa đáp ứng được điều
trị tại chỗ hạn chế tối đa chuyển viện.
- Nhân lực khác: Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố hỗ
trợ đảm bảo an ninh, trật tự, hậu cần.
3.4. Đảm bảo công tác hậu cần:
- Đảm bảo cơ số trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, thuốc, vật tư, hóa
chất, sinh phẩm theo quy mô giường bệnh và đảm bảo điện nước, thực phẩm và
các nhu cầu khác theo thực tế sử dụng từ nguồn lực tại chỗ của cơ sở khám chữa
bệnh, bổ sung từ ngân sách nhà nước và huy động, trưng mua, trưng dụng từ cơ
sở khác trên địa bàn.
- Đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh hỗ trợ về nhân lực
trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.
4. Cấp độ 5: Đảm bảo đáp ứng điều trị trên 1.000 bệnh nhân COVID-19
Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo mô hình tháp 5 tầng
trong thu dung, điều trị F0:
4.1. Đảm bảo giường bệnh:
- Thiết lập các khu vực cách ly tập trung của thành phố để theo dõi và
chăm sóc F0 không triệu chứng, bệnh nền được điều trị ổn định (Thu dung điều
trị 50% trường hợp F0).
- Mở rộng tối đa công suất hoạt động tại Trung tâm Y tế thành phố (Bệnh
viện dã chiến số 1), Bệnh viện dã chiến số 2, đảm bảo tối thiểu thu dung điều trị
27 % trường hợp F0 ở mức độ nhẹ và trung bình.
4.2.Đảm bảo về nhân lực:
- Nhân lực y tế: Đối với khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung
tâm Y tế thành phố: Sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ và đề nghị Sở Y tế tỉnh
Nam Định tăng cường chi viện nhân lực Hồi sức cấp cứu, các chuyên khoa đáp
ứng được điều trị tại chỗ hạn chế tối đa chuyển viện.
- Nhân lực khác: Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố hỗ
trợ đảm bảo an ninh, trật tự, hậu cần.
4.3. Đảm bảo công tác hậu cần:
- Đảm bảo cơ số trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, thuốc, vật tư, hóa
chất, sinh phẩm theo quy mô giường bệnh và đảm bảo điện nước, thực phẩm và
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các nhu cầu khác theo thực tế sử dụng từ nguồn lực tại chỗ của cơ sở khám chữa
bệnh, bổ sung từ ngân sách nhà nước và huy động, trưng mua, trưng dụng từ cơ
sở khác trên địa bàn.
- Đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh hỗ trợ về nhân lực
trang thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.
VI. TỔ CHỨC THỰCHIỆN
1. Phòng Y tế thành phố:
- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnhphối hợp Ban chỉ huy Quân sự
thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố COVID-19,
UBND thành phố trình Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, UBND tỉnh Ban
hành quyết định thành lập các Bệnh viện dã chiến.
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố rà soát nhân lực tại chỗ,
bao gồm cả các cơ sở y tế tư nhân, cơ số trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ,
thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm theo quy mô giường bệnh để trình UBND
thành phố bổ sung theo kế hoạch.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo hậu cần: điện nước,
thực phẩm và các nhu cầu khác theo cơ số giường bệnh thực tế.
2. Trung tâm Y tế thành phố:
- Xây dựng phương án tiếp nhận điều trị các trường hợp F0 xuất hiện
trên địa bàn.
- Xây dựng kế hoạch thu dung điều trị cho 100 trường hợp F0 có triệu
chứng nhẹ và bệnh nền ổn định.
- Rà soát nhân lực tại chỗ, báo cáo nhu cầu bổ sung về số lượng và chủng
loại để trình Sở Y tế tỉnh Nam Định chi viện.
- Rà soát cơ số trang thiết bị y tế, phương tiện bảo hộ, thuốc, vật tư, hóa
chất, sinh phẩm hiện có tại Trung tâm dự trù số lượng theo quy định của Bộ Y tế
theo quy mô giường bệnh để trình UBND thành phố bổ sung.
3. Ban chỉ huy Quân sự thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế thành phố và Trung tâm Y tế thành
phố lập kế hoạch chi tiết thiết lập các khu cách ly theo dõi và chăm sóc ca bệnh
F0 không triệu chứng theo từng cấp độ; Tham mưu kế hoạch chi tiết thiết lập các
bệnh viện dã chiến cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đề nghị UBND
tỉnh phê duyệt (ưu tiên trưng dụng các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm khai thác lợi
thế về cơ sở hạ tầng, điện nước, công nghệ thông tin, thu chi tài chính và đặc
biệt là xử lý chất thải y tế nguy hại).
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- Phối hợp với Công an thành phố xây dựng phương án đảm bản an
ninh, trật tự tại các khu vực cách ly điều trị F0 trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng phương án đảm bảo hậu cần cho các khu vực cách ly điều trị
bệnh nhân.
4. Công an thành phố:
- Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng
phương án đảm bản an ninh, trật tự tại các khu vực cách ly điều trị F0, các bệnh
viện dã chiến trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại BVDC
theo quy định.
5. Các phòng, ban, đơn vị; UBND các phường xã : Theo chức năng,
nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch đảm bảo giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19
trên địa bàn thành phố Nam Định. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị; UBND các
phường xã căn cứ nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như

