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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo Oxy y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 

 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 về việc công bố dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV. 

Công điện số 749/CĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương rà soát và tăng cường năng lực 

cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị người bệnh COVID-19 tại các địa phương theo 

đúng phương châm “4 tại chỗ”; 

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021 của Bộ Y tế việc phê 

duyệt Đề án “Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện 

điều trị người bệnh COVID-19 nặng”; Quyết định số: 4111/QĐ-BYT ngày 

26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ 

sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng; Quyết định số 

3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-

19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2); Quyết định số 4308/QĐ-BYT 

ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt đề án tăng cường khả năng cung 

ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân covid-19; 

Căn cứ Công văn số 5838/BYT-KCB ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng trên địa 

phương; Công văn số 5821/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021 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; Công văn 7138/BYT-TB-CT ngày 27/8/2021 về việc đôn đốc 

đảm bảo Oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trong 

tình hình mới; 

Với phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương 

tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), bảo đảm sẵn sàng nguồn lực cho tình huống 

khi có 1000 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý 

ban hành Kế hoạch đảm bảo Oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân 

Covid - 19 tại Trạm Y tế trên địa bàn thành phố cụ thể như sau: 
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I. SỰ CẦN THIẾT 

1. Tình hình dịch bệnh COVID-19 

Tại Việt Nam, “làn sóng thứ 4” của dịch COVID-19 đang tấn công và gây 

hậu quả nghiêm trọng, số ca mắc trong cộng đồng gia tăng nhanh chóng và bùng 

phát trên diện rộng, quy mô lớn và tính chất phức tạp với nhiều nguồn lây, đa ổ 

dịch, nhiều biến chứng, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Delta với tốc độ lây 

lan nhanh, nguy hiểm. Hệ thống khám chữa bệnh đang phải đối mặt với những 

thách thức lớn chưa từng có trong lịch sử. Qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại một số địa phương cho thấy tình hình dịch bệnh đã 

từng bước được kiểm soát, tuy nhiên dịch vẫn diễn biến phức tạp tại Thành phố Hồ 

Chí Minh và một số địa phương lân cận, nhiều nơi dịch chưa được kiểm soát triệt 

để, nguy cơ bùng phát và xuất hiện các ổ dịch lớn rất cao. 

Hiện tại Thành phố đang quản lý chặt chẽ công dân từ vùng dịch về tại các 

cơ sở cách ly tập trung và tại nhà. Tuy nhiên số lượng công dân từ các tỉnh có dịch 

trở về địa bàn thành phố ngày càng nhiều, mặt khác mật độ dân số của thành phố 

đông, sự giao lưu đi lại của người dân, công nhân ở các khu công nghiệp rất phức 

tạp do đó nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng rất cao. 

Bệnh nhân COVID-19 với đặc điểm tổn thương phổi nặng, diễn biến nhanh 

chóng nên việc đảm bảo Oxy, duy trì bão hòa Oxy trong máu là điều kiện tiên 

quyết giúp người bệnh sống sót vì vậy việc đảm bảo nguồn Oxy cho cấp cứu, điều 

trị người bệnh là vô cùng quan trọng. 

2. Thực trạng năng lực đảm bảo Oxy y tế 

- Toàn thành phố: 

+ Chai Oxy loại 40  lít: không 

+ Chai loại 5- 8 lít: 02 chai tại Trung tâm 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Khai thác và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực Oxy y tế trên địa bàn 

thành phố. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực Oxy y tế điều trị người bệnh COVID-19 

theo kịch bản, diễn biến dịch bệnh với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng, đáp ứng 

phù hợp, hiệu quả trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trạm Y tế phường, xã điều trị bệnh nhân COVID - 19; tính toán nhu cầu sử 

dụng, đầu tư phương tiện đảm bảo phương án cao hơn một mức về Oxy y tế phục 

vụ điều trị COVID-19. 

- Chủ động sẵn sàng các phương tiện, nguồn cung, dự trữ sẵn một lượng đủ 

lớn Oxy y tế phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, sẵn sàng phương án 
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tiếp cận nguồn Oxy y tế trong tình huống dịch bệnh bùng phát, thực hiện giãn cách 

xã hội để phòng, chống dịch. 

- Kết nối cơ sở sản xuất, cung ứng Oxy trong khu vực, xây dựng phương án dự 

trữ, điều phối, hỗ trợ vận chuyển Oxy y tế kể cả trong tình huống giãn cách xã hội. 

III. NỘI DUNG 

1. Nhu cầu sử dụng Oxy y tế (Tại trạm y tế các phường, xã) 

- Áp dụng điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế các cơ 

sở thu dung, điều trị COVID-19 theo hướng dẫn đã thiết lập: 

+ Tầng 1: Cơ sở thu dung, điều trị không triệu chứng và nhẹ; 

+ Tầng 2: Cơ sở thu dung, điều trị mức độ vừa và nặng; 

+ Tầng 3: Cơ sở thu dung, điều trị mức độ nặng và nguy kịch. 

Trung tâm Y tế TP Phủ Lý là đơn vị không triển khai gường bệnh nội trú tại 

Trung tâm do đó chỉ thực hiện thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không có 

triệu chứng và nhẹ (Tầng1) tại trạm y tế các phường, xã trên địa bàn. 

* Việc Oxy dự trù cho 21 trạm y tế cố định là: sử dụng Oxy gọng kính, thở 

qua mặt nạ thở, không yêu cầu thiết lập hệ thống trung tâm. Số lượng tính toán nhu 

cầu Oxy căn cứ theo quy mô số giường của từng Trạm Y tế,  

- Lựa chọn sử dụng các loại chai Oxy cho tầng điều trị là: 

*  Mỗi trạm y tế cố định ít nhất:  

+ Loại Oxy 40L: 01 chai. Nếu không dùng oxy loại 40 lít có thể thay thế 

bằng máy tạo Oxy tại 01 máy. 

+ Loại Oxy 5-8L: 02 chai 

+ Túi Oxy: 02 túi 

+ Đồng hồ đo áp suất oxy: 02 chiếc 

+ Mặt nạ thở oxy: 02 chiếc 

+ Máy đo Spo2 cầm tay: 05 chiếc 

*  Mỗi trạm y tế lưu động ít nhất:  

+ 02 bình Oxy 5-8 lít. 

+ Túi Oxy: 10 túi 

+ Đồng hồ đo áp suất oxy: 02 chiếc 

 + Mặt nạ thở oxy: 10 chiếc 

 + Máy đo Spo2 cầm tay: 05 chiếc 

2. Các loại khí y tế cần dùng cho các tầng điều trị 

Cơ sở điều trị COVID-19 cần có các loại khí y tế sau:  

Tầng 1: Oxy khí nén. 
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3. Yêu cầu đối với hệ thống Oxy  

- Cung cấp đầy đủ, liên tục các loại khí y tế tới nơi sử dụng với chất lượng 

tiêu chuẩn dùng trong y tế. 

- Các đầu ra: thuận tiện cho thao tác sử dụng, an toàn. 

- Thuận lợi cho kiểm tra sửa chữa hệ thống. 

- Đảm bảo an toàn về vệ sinh y tế, an toàn cháy nổ, an toàn điện. 

4. Giải pháp khí y tế cho các tầng điều trị 

4.1. Trạm Y tế lưu động: 

Giải pháp khí y tế: có ít nhất 02 bình loại 5-8 lít, 10 túi Oxy và 02 đồng hồ 

đo áp suất Oxy; 10 mặt nạ thở oxy và các phụ kiện cần thiết khác để sử dụng Oxy 

cho người bệnh. 

4.2. Tầng 1: Cơ sở thu dung, điều trị không triệu chứng và nhẹ 

- Oxy cho 21 Trạm Y tế cố định là: sử dụng Oxy gọng kính, thở qua mặt 

nạ thở. Số lượng tính toán nhu cầu Oxy căn cứ theo quy mô số giường của từng 

Trạm Y tế.  

- Lựa chọn sử dụng các loại chai Oxy cho tầng điều trị là: 

+ Loại oxy 40L: 22 chai. Nếu không dùng chai loại 40 lít có thể thay thế 

bằng mỗi trạm y tế cố định 01 máy tạo Oxy 

+ Loại chai: 5-8L (điều trị bệnh nhân mỗi Trạm y tế cố định phải có ít nhất 

02 chai Oxy loại 5-8 lít). 

+ Túi Oxy: 42. 

+ Đồng hồ đo áp suất Oxy: 42. 

+ Mặt nạ thở Oxy: 42. 

IV. KINH PHÍ 

Với phương châm “4 tại chỗ” các đơn vị sự nghiệp sử dụng nguồn quỹ phát 

triển các hoạt động sự nghiệp, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đầu tư, cải tạo, 

bổ sung phương tiện, dự trữ nguồn Oxy y tế. 

Trường hợp không thể cân đối nguồn kinh phí, tổng hợp nhu cầu đề xuất 

UBND thành phố hỗ trợ. 

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài chính 

Hướng dẫn, thẩm định, hỗ trợ sử dụng ngân sách được giao để triển khai Kế 

hoạch bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

2. Phòng Y tế- Trung tâm Y tế 

Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đánh giá thực trạng hệ thống Oxy y tế, rà 
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soát lại số lượng chai, dây thở, thiết bị Oxy đầu cuối hiện có, nhu cầu bổ sung để 

bảo đảm trang thiết bị hoạt động hiệu quả. Xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị 

các nguồn cung ứng và phương án sử dụng Oxy, khí y tế phục vụ điều trị căn cứ 

theo nhu cầu, chủ động liên hệ với các nhà cung ứng (đơn vị trúng thầu) để đảm 

bảo nguồn cung. Báo cáo Sở Y tế số liệu hoạt động đầy đủ kịp thời, cập nhật tình 

hình sử dụng, dự báo nhu cầu Oxy y tế. 

Phối hợp, hỗ trợ các cơ sở thực hiện phương án vận chuyển Oxy y tế cho 

công tác phòng, chống COVID-19 đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt, phục vụ 

tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân đặc biệt trong trường hợp dịch bệnh bùng 

phát, các địa phương phải thực hiện phong tỏa. 

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng Kế 

hoạch chi tiết triển khai tại địa phương; cân đối phân bổ kinh phí hỗ trợ các cơ sở 

thu dung điều trị bệnh nhân COVID- 19 trên địa bàn theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo Oxy y tế phục vụ công tác phòng, chống 

COVID-19 trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh 

vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến gửi phòng Y tế tổng hợp, báo cáo 

UBND  sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Thành ủy (B/c); 

- TT. BCĐ PCD Covid-19; 

- Chủ tịch UBND thành phố (B/c); 

- Các PCT UBND thành phố; 

- Các  ban, ngành; 

- UBND xã, phường; 

- Phòng y tế, TTYT; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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