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NỘI DUNG TRÌNH BÀY 

Tổng quan ngành y tế TP. Đà Nẵng 

Công tác chuẩn bị ứng phó với đại dịch 

Hoạt động thực tiễn dựa trên 5 chiến lược  
của  Bộ Y tế 

Giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian đến 
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I. TỔNG QUAN NGÀNH Y TẾ TP. ĐÀ NẴNG 
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1.1. Những điểm mạnh 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND 

thành phố, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, sự tin tưởng của 

người dân và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ y tế trong toàn ngành. 

- Mạng lưới khám chữa bệnh được củng cố và hoàn thiện từ thành phố đến các 

quận, huyện, xã, phường và phát triển theo định hướng “đa khoa mạnh, 

chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực”. 
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- Nhiều kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu đã được các bệnh viện triển khai thành công 
và đạt hiệu quả cao. 

 

Kỹ thuật ECMO 

Cấy ghép tế bào gốc 

Thụ tinh trong ống nghiệm Da kề da 
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Toàn quốc: 
26,5 giường 

bệnh 

Toàn quốc:  
8,6 bác sĩ/ 

100.000 dân 

- Một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố đã từng bước tạo được 
uy tín (40% tỷ lệ bệnh nhân ngoại tỉnh). 

- Các chỉ số y tế của thành phố đạt ở mức cao so với cả nước như: Số giường 
bệnh và bác sỹ trên vạn dân, các chỉ số về thiên niên kỷ... 
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- Công tác y tế dự phòng đã được thống nhất nhiều đơn vị tổ chức thành 
CDC, phát huy năng lực, đã ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh mới nổi; 
hạn chế xâm nhập bệnh dịch ngoại lai (SARS, Ebola..); kịp thời khống chế và 
kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh lưu hành thường xuyên như sốt xuất huyết, 
tay chân miệng, sởi… 

- Năng lực giám sát, điều tra dịch tễ học cũng như xét nghiệm chẩn đoán tác 
nhân gây bệnh được tăng qua hàng năm 

Từ 700 mẫu/ngày  4.000 mẫu/ngày 13.000 mẫu/ngày 

Tăng gần 20 lần 
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TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG 

Làn sóng dịch thứ nhất: 06 ca 
mắc COVID-19 (chủ yếu từ nhập 
cảnh, chỉ 01 ca mắc tại cộng 
đồng); toàn bộ 06 bệnh nhân 
đều đã điều trị khỏi. 

Làn sóng dịch thứ hai: 389 ca 
COVID-19; 355 ca khỏi bệnh; 31 
ca tử vong ghi nhận tại Đà 
Nẵng; 03 ca tử vong sau khi điều 
trị khỏi COVID-19.  

Từ ngày 30/10/2020: ghi 
nhận 07 ca mới, là các trường 
hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 
được cách ly ngay sau khi nhập 
cảnh 



9 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH 
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• Quy trình giám sát, phát hiện, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm tại cửa khẩu, cộng đồng, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. 

• Kế hoạch đáp ứng với sự kiện khẩn cấp tại cửa khẩu. 

• Kế hoạch ứng phó với dịch COVID-19 theo 3 tình huống, 4 cấp độ. 

• Tham mưu kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành 

phố Đà Nẵng. 

• Tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn 

vị, địa phương, nhất là cơ sở khám chữa bệnh: về công tác phân luồng, sàng lọc, 

kiểm soát lây nhiễm; toàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở y tế sẵn sàng 

các nguồn lực để phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.  

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH 
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• Xây dựng, chuẩn bị đầy đủ các phương án, kịch bản, sẵn sàng đáp ứng với các 

tình huống, diễn biến của dịch bệnh:  

- Kịch bản tiếp nhận, tổ chức cách ly y tế công dân nhập cảnh từ nước ngoài. 

- Phương án phối hợp xử lý khi phát hiện trường hợp bệnh dương tính 

- Phương án cách ly vùng có dịch 

- Phương án xét nghiệm theo từng nhóm nguy cơ 

- Phương án cách ly cơ sở điều trị phát hiện bệnh nhân dương tính 

- Kế hoạch phân tuyến điều trị tùy theo mức độ của dịch bệnh 

- Kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến. 

 

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH 
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III. HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN DỰA TRÊN  

5 CHIẾN LƢỢC CỦA  BỘ Y TẾ 
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1. Ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập 

2. Khoanh vùng, dập dịch 

3. Truy vết, cách ly 

4. Nâng cao hiệu quả công tác xét nghiệm 

5. Điều trị hiệu quả 

CHIẾN LƢỢC KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19 
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• Thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm dịch y tế quốc tế, tại sân bay quốc nội và các 

cửa ngõ ra vào thành phố (các trường hợp nước ngoài, người đến từ vùng dịch). 

• Tham mưu UBND thành phố đề xuất, kiến nghị Chính phủ ngừng đưa các chuyến 

bay nhập cảnh đến thành phố Đà Nẵng. 

• Áp dụng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm túc giãn 

cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

nhận được sự tuân thủ, phối hợp và ủng hộ của đại đa số người dân. 

NGĂN CHẶN SỰ SÂM NHẬP CỦA DỊCH BỆNH 
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• Công tác “làm sạch” BV Đà Nẵng: nhiều cơ sở cách ly y tế đã được thiết lập để 

thực hiện cách ly tổng cộng khoảng 4000 người hiện diện tại Bệnh viện Đà 

Nẵng, đặc biệt là các bệnh nhân nặng, bệnh nhân thận nhân tạo, được chuyển 

cách ly y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly trên địa bàn). 

• Trong vòng 07 ngày, chính quyền địa phương 7/7 quận huyện đã trình BCĐ 

thành phố thiết lập 41 cơ sở cách ly tập trung hơn 11.000 trường hợp F1 

• Điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan, đến bệnh 

viện Đà Nẵng từ ngày 15/7 đến 26/7/2020. Kết quảphát hiện 23 trường hợp 

dương tính 19.606/19.606 trường hợp rà soát được. 

• Huy động phương tiện vận chuyển 10.680 lượt người cách ly, Đưa đón cán bộ y 

tế đi làm việc đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch. 

 

TRUY VẾT, CÁCH LY, KHOANH VÙNG, DẬP DỊCH 
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• Tổ chức xét nghiệm. vận chuyển người đã hoàn thành cách ly, khách ngoại 

giao, khách du lịch, công dân, người lao động mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về địa 

phương; 

• Lực lượng Công an các cấp, dân quân tự vệ, chính quyền các địa phương đã 

phối hợp, hỗ trợ trong công tác điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, hỗ 

trợ khoanh vùng khẩn cấp các ổ dịch, điểm nóng, cách ly khẩn trương các 

trường hợp tiếp xúc gần. 

 

TRUY VẾT, CÁCH LY, KHOANH VÙNG, DẬP DỊCH 
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Công tác thông tin, báo cáo 

Trong thời gian đầu của đợt dịch thứ 2, các trường hợp cách ly được vận chuyển qua nhiều 

cơ sở cách ly gây nhiều khó khăn trong công tác lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ các 

trường hợp bệnh và các trường hợp tiếp xúc gần. 

 Chỉ đạo, phối hợp:  

- Tăng cường quản lý các trường hợp cách ly, quản lý mẫu bệnh phẩm, quản lý công tác vận 

chuyển các trường hợp cách ly y tế  Giao đơn vị lấy mẫu bệnh phẩm là đầu mối tiếp nhận 

và chia sẽ thông tin từ đơn vị làm xét nghiệm (CDC, BV) và cơ sở cách ly. 

- Thành lập tổ điều tra dịch tễ tại cơ sở điều trị. 

- Rà soát lại phương pháp báo cáo, phối hợp điều tra dịch tễ bệnh nhân và các trường hợp 

tiếp xúc gần khi phát hiện mẫu có kết quả dương tính. 

- Phối hợp với đầu mối quản lý các cơ sở cách ly. 

TRUY VẾT, CÁCH LY, KHOANH VÙNG, DẬP DỊCH 
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- Ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương, lực lương công an và các cơ 

quan, đơn vị khác đã tuân thủ các quy định về khoanh vùng, cách ly kiểm soát dịch 

bệnh của Bộ Y tế. 

- Phân tích, đánh giá, thiết lập phong tỏa, cách ly vùng y tế đối với 25 khu vực ổ dịch, 

“phong tỏa mềm” đối với 35 khu vực điểm nóng.  Phong tỏa quy mô hẹp, điều tra, 

xét nghiệm, cách ly quy mô rộng. 

- Thành lập gần 2.700 Tổ Công tác COVID-19 cộng đồng; 180 Tổ COVID-19 cộng 

đồng tại khu vực điểm nóng, khu vực phát hiện ca dương tính.  

TRUY VẾT, CÁCH LY, KHOANH VÙNG, DẬP DỊCH 
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Phối hợp vận chuyển công dân thuộc diện F1 
cách ly y tế 

Khu Ký túc xá phía Tây 
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Vận chuyển y, bác sĩ cách ly tại khách sạn 
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Cách ly y tế (phong tỏa) vùng có dịch theo quy định của Bộ Y tế 

Phong tỏa hẹp, giám sát, xét nghiệm, cách ly rộng 



23 

TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA HỆ THỐNG Y TẾ ĐỊA PHƢƠNG 

- Thường xuyên họp BCĐ ngành y tế  đánh giá, phân tích tình hình, bàn bạc những giải 

pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, 

công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

- Các đơn vị trực thuộc, hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, các bệnh viện bộ, 

ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn: 

 + Sẵn sàng tham gia tiếp nhận điều trị bệnh nhân khi bệnh viện khác bị phong tỏa;  

 + Quyết liệt tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế và cả xã hội, 

sẵn sàng điều động nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác PCD COVID-19 khi có 

yêu cầu; 

 + Thực hiện tốt công tác sàng lọc, phân luồng, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường 

hợp có biểu hiện nghi ngờ đến các cơ sở y tế để khám, điều trị, kết quả: 06 trường hợp 

dương tính/6.562 trường hợp được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm. 
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Từ 700 mẫu/ngày  4.000 mẫu/ngày  ~13.000 mẫu/ngày  

- Thành lập đội cơ động lấy mẫu gồm 44 thành viên; huy động khoảng 300 cộng 

tác viên tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu XN tại cộng đồng. 

- Ngoài CDC, có 08 đơn vị đủ điều kiện xét nghiệm tác nhân COVID-19.  

- Tổng số xét nghiệm: 327.342 trường hợp. Trong đó: 297.780 người Đà Nẵng 

(chiếm tỷ lệ 25,24% dân số) thực hiện xét nghiệm 309.575 lượt 

- XN Realtime RT-PCR cho 30% số đại diện các hộ gia đình chưa được lấy mẫu:  

72.492 (-)/72.492 người 

- XN người nước ngoài trên địa bàn: 5.964 (-)/5.964 mẫu 

- XN cho học sinh, cán bộ phục vụ kỳ thi THPT: 13.776 (-)/13.776 mẫu  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM 
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Chủ động phân tích, đánh giá nguy cơ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhiều nhóm đối tượng, 

từ đó đánh giá nguy cơ trên địa bàn: 

- Xét nghiệm Realtime RT-PCR cho 30% số đại diện các hộ gia đình mà thành viên gia đình 

chưa được lấy mẫu: 72.492/72.492 người được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2.  

- Xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp MAC-ELISA: tổng cộng 15.555 mẫu, trong đó 56 

mẫu dương tính (đều xét nghiệm RT-PCR âm tính). 

- Xét nghiệm người nước ngoài trên địa bàn: Xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp 

Realtime RT-PCR: Lấy mẫu: 5.964/5.964 mẫu âm tính. 

- Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh, cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi THPT: 13.776/13.776 

mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính. 

- Xét nghiệm hơn 3.000 người lao động, khách du lịch, học sinh sinh viên các tỉnh, thành 

trước khi trở về địa phương. 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM 
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Kiểm tra công tác phân loại, dán nhãn mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 
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Lấy mẫu xét nghiệm cho ngƣ dân, tiểu thƣơng Âu thuyền Thọ Quang,  

Cảng cá lúc 1h00 sáng 
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Lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình Lấy mẫu xét nghiệm người nước ngoài 

Lấy mẫu xét nghiệm khách du lịch, người lao động, học sinh sinh viên trở về địa phương 
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ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ 

- Trong vòng 05 ngày, đơn vị hồi sức tích cực với đầy đủ trang thiết bị, kỹ thuật, hệ 

thống hiện đại đã được thiết lập tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, Bệnh viện Phổi. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn về mặt chuyên môn của các chuyên gia Bộ Y tế, 

Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy trong công tác hồi sức tích cực, thận nhân tạo, tuần 

hoàn ngoài cơ thể, kiểm soát nhiễm khuẩn… 

- Ngành y tế các tỉnh, thành bạn đã không ngại vất vả, nguy hiểm đến thành phố Đà 

Nẵng hỗ trợ tích cực trong công tác y tế của địa phương. 

- Huy động các nguồn lực sẵn có về nhân lực và trang thiết bị, sự phối hợp liên 

ngành để thiết lập khẩn trương Bệnh viện Dã chiến ở Cung Thể thao Tiên Sơn sẵn 

sàng tiếp nhận bệnh nhân trong tình huống dịch bệnh tăng nhanh.  
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Hỗ trợ của các chuyên gia từ Bộ Y tế, BV Bạch Mai,  

BV Chợ Rẫy và NVYT các tỉnh 
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Mổ lấy thai cho bà mẹ mang thai mắc COVID-19; điều trị khỏi cho bà mẹ 

và dự phòng không lây nhiễm cho trẻ 
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Mổ lấy thai cho bà mẹ mang thai mắc COVID-19; điều trị khỏi 

cho bà mẹ và dự phòng không lây nhiễm cho trẻ 

Chăm sóc toàn diện em bé đƣợc sinh ra từ mẹ mắc COVID-19 
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Hỗ trợ của các chuyên gia từ Bộ Y tế, BV Bạch Mai,  

BV Chợ Rẫy và NVYT các tỉnh 

Cán bộ y tế từ nhiều địa phƣơng đã đến chi viện,  

hỗ trợ thành phố Đà Nẵng 
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Hỗ trợ của các chuyên gia từ Bộ Y tế, BV Bạch Mai,  

BV Chợ Rẫy và NVYT các tỉnh 

Chia tay Thứ trƣởng Nguyễn Trƣờng Sơn 
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Hỗ trợ của các chuyên gia từ Bộ Y tế, BV Bạch Mai,  

BV Chợ Rẫy và NVYT các tỉnh 

Chia tay Đoàn Cán bộ Y tế Thừa Thiên Huế và Bình Định 
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Các bệnh nhân ra viện 
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Các bệnh nhân ra viện 
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Các bệnh nhân ra viện 

Bệnh nhân cuối cùng ra viện vào ngày 23/9/2020 
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Sở GTVT bố trí xe oto vận chuyển bệnh nhân COVID-19  

xuất viện trở về địa phƣơng 
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- Ngày 10/8/2020, Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên đƣợc công bố khỏi bệnh tại BV Phổi 

- Ngày 23/9/2020, Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại thành phố Đà Nẵng đƣợc công bố khỏi 

bệnh tại BV Dã chiến Hòa Vang 
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- Thành ủy, UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố quan tâm, chỉ đạo sâu sát các 

cấp các ngành phối hợp, tổ chức báo cáo, giao ban BCĐ hằng ngày. 

- Sự phối hợp của các cấp, sở, ban, ngành, địa phương, sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị. 

- Tuân thủ các nguyên tắc, quy định pcd covid-19 của chính phủ, ban chỉ đạo quốc 

gia và bộ y tế công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch ở các địa phương, ngành, các lĩnh vực 

- Người dân đồng lòng, ủng hộ, phối hợp cung cấp thông tin, tuân thủ các chủ 

trương và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố 

ban hành. 

- Sự hỗ trợ về mặt hậu cần của UBMTTQ TP, Sở Lao Động, UBND các địa phương 

và các sở, ngành trong công tác vận động, quyên góp, tiếp nhận và phân phối 

hàng hóa, tiền mặt; kịp thời hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.   

CÓ Ý NGHĨA RẤT QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 
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IV. NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH VỀ PHÕNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

TRONG THỜI GIAN ĐẾN 
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GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch ở tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là nơi tập 

trung đông người. 

2. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các kịch bản, diễn biến của dịch bệnh; 

sẵn sàng kế hoạch xét nghiệm diện rộng, sẵn sàng các nguồn lực để kịp thời áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình huống dịch bệnh quay trở lại.  
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GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

3. Phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 khi 

tiếp nhận các chuyên gia, người làm việc, học tập, người Việt Nam hồi hương nhập 

cảnh trên địa bàn thành phố.  

 - Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố ban hành quy định hướng dẫn nhập 

cảnh và cách ly y tế;  

 - Sở Y tế cũng đã ban hành Công văn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa 

phương; hướng dẫn quy trình, phân công các đơn vị trong công tác kiểm soát, cách 

ly y tế, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe các trường hợp chuyên gia, công dân Việt 

Nam nhập cảnh tại khách sạn có Quyết định thiết lập và tại cơ sở cách ly do quân 

đội quản lý. 
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GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

4. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tại các khách sạn thực hiện cách ly y tế 

trên địa bàn 

- Sự tham gia của chính quyền địa phương, Sở Du lịch, Công an thành phố 

- Sự tuân thủ của Ban Điều hành khách sạn cách ly 

- Sự giám sát chặt chẽ về mặt y tế, đảm bảo các điều kiện về cách ly y tế, xét 

nghiệm, phòng, chống dịch COVID-19 
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GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

5. Liên tục rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các cơ sở y tế 

 - Các đơn vị phải có trách nhiệm trong việc kiện toàn và nâng cao, đẩy mạnh các 

hoạt động kiểm soát lây nhiễm, phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị;  

 - Liên tục đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo phòng, chống lây nhiễm 

COVID-19 tại môi trường bệnh viện.  

6. Chủ động rà soát, kiện toàn, phát huy hơn nữa vai trò của ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác kiểm soát, giám sát chủ động, phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn thành phố. 
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TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ! 


