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Số: 3803 /SYT-KHNVTC

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2021

V/v Ưu tiên triển khai kết nối,
tăng cường sử dụng Tele-Health
trong điều trị COVID-19.

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh;
- Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố;
- Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang.

Thực hiện Công văn số 6312/BYT-KCB ngày 05/8/2021 của Bộ Y tế về
việc tăng cường sử dụng Tele-Health trong điều trị người bệnh COVID-19;
Ngày 05/8/2021, Sở Y tế đã triển khai đến các đơn vị Công văn số
3696/SYT-VP về việc phối hợp tiếp nhận hỗ trợ triển khai lắp đặt, kết nối Trung
tâm Hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung sau:
1. Ưu tiên triển khai ngay kết nối sử dụng Tele-Health giữa các khoa,
phòng trong đơn vị và với các cơ sở thu dung điều trị COVID-19, Hội đồng
chuyên môn, Bệnh viện đa khoa tỉnh kết nối với Trung tâm hồi sứ tích cực vùng
bằng các phương tiện thông tin thuận lợi nhất để hướng dẫn phân loại tình trạng
người bệnh, tư vấn cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị, chuyển viện phù hợp, kịp
thời.
2. Các đơn vị bố trí nhân lực, trang thiết bị công nghệ thông tin, đường
truyền… và cử cán bộ đầu mối liên hệ, kết nối ngay với các bệnh viện tuyến trên
để được hướng dẫn, hội chẩn từ xa định kỳ và đột xuất.
3. Bệnh viện đa khoa tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trực tuyến
hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn các đơn vị tuyến dưới kịp thời trong điều trị
người bệnh COVID-19.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện
đạt chất lượng, hiệu quả và đúng theo quy định của Bộ Y tế.
(Gửi kèm theo Công văn số 6312/BYT-KCB ngày 05/8/2021 của Bộ Y tế)
Nơi nhận :

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Các Phòng của SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, KHNVTC.

Lê Vũ Chương

