
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-NVYD Đắk Lắk, ngày          tháng   9     năm 2021 

V/v triển khai Quyết định số 

4111/QĐ-BYT của Bộ Y tế 

 

Kính gửi: 

- Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 

- Bệnh viện dã chiến số 01; 

- Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 Ngày 20/8/2021, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 3275/SYT-NVYD về việc 

hướng dẫn tổ chức tháp điều trị, đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường quy, đã 

quy định về phân tầng điều trị theo mô hình tháp 3 tầng.  

Trên cơ sở đó, các cơ sở thu dung điều trị cả 3 tầng đã triển khai thực hiện việc 

điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua thực tế triển 

khai vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến việc chuyển tuyến thu dung điều trị; còn 

tình trạng chưa thực hiện đúng công tác phân loại nguy cơ cho điều trị, chẩn đoán mức 

độ điều trị; đùn đẩy nhận bệnh nhân, nhận bệnh nhân vượt quá mức nguy cơ có thể 

dẫn đến hậu quả xấu cho người bệnh COVID-19; công tác chuẩn bị cho bệnh nhân 

xuất viện còn lúng túng. 

Thực hiện Quyết định số 4111/QĐ-BYT, ngày 26/8/2021 của 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; 

Xác định mục tiêu chính nhằm giảm tối đa các trường hợp tử vong do COVID-

19, đồng thời đảm bảo duy trì công tác KCB thường quy, góp phần tiết kiệm nguồn 

lực của ngành y tế và xã hội; Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh 

một số nội dung như sau: 

1. Đối với hệ thống tháp 3 tầng điều trị 

Căn cứ Quyết định 4111/QĐ-BYT; căn cứ thực tế hệ thống y tế, nguồn nhân 

lực, trang thiết bị,… sẵn có và khả năng đáp ứng điều trị của các cơ sở y tế trên địa 

bàn tỉnh; Sở Y tế điều chỉnh, bổ sung  hệ thống tháp 3 tầng điều trị bệnh nhân COVID-

19 như sau: 

Tầng 1: Nguy cơ thấp  

- Bệnh nhân không triệu chứng hoặc mức độ nhẹ theo phân loại mức độ lâm 

sàng của Bộ Y tế tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT và SpO2 > 97%. 



- Mắc bệnh lý nền đã điều trị ổn định; duy trì điều trị theo đơn ngoại trú cho 

người có bệnh lý kèm theo, bệnh lý nền. 

- Tuổi < 65 tuổi và chưa có dấu hiệu bất thường hoặc bệnh lý khác phải cần 

điều trị nội trú. 

- Trẻ em dưới 16 tuổi, phân loại không triệu chứng/mức độ nhẹ theo phân loại 

mức độ lâm sàng của Bộ Y tế tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT. 

- Phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển 

sang mức độ cao hơn hoặc nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. 

Tầng 2: Nguy cơ trung bình 

- Bệnh nhân mức độ vừa theo phân loại mức độ lâm sàng của Bộ Y tế tại Quyết 

định số 3416/QĐ-BYT và SpO2 từ 93% đến 96%. 

- Mắc bệnh lý nền. 

- Tuổi ≥ 65 tuổi. 

- Phụ nữ có thai, phân loại không triệu chứng/mức độ nhẹ theo phân loại mức 

độ lâm sàng của Bộ Y tế tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT.  

- Trẻ em dưới 16 tuổi, phân loại mức độ vừa theo phân loại mức độ lâm sàng 

của Bộ Y tế tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT. 

- Tổ chức một cơ số giường bệnh điều trị can thiệp hồi sức tích cực (tùy theo 

khả năng, tối thiểu 20 giường bệnh) để điều trị trong trường hợp chưa thể chuyển viện 

kịp thời. 

 Tầng 3: Nguy cơ cao 

- Bệnh nhân mức độ nặng/nguy kịch theo phân loại mức độ lâm sàng của Bộ Y 

tế tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT và SpO2 < 92%. 

- Mắc bệnh lý nền nặng hoặc mắc nhiều bệnh lý nền tiên lượng xấu. 

- Bệnh nhân COVID-19 có tiên lượng nặng: Phải đặt/mở khí quản; phải sử 

dụng thở máy HFNC, thở máy không xâm nhập/xâm nhập. 

- Bệnh nhân COVID-19 kèm theo: Có bệnh cấp cứu nặng, chuyên khoa sâu; liệt 

tứ chi; đang hóa xạ trị; chạy thận nhân tạo. 

- Phụ nữ có thai hoặc trẻ em dưới 16 tuổi, phân loại mức độ nặng/nguy kịch 

theo phân loại mức độ lâm sàng của Bộ Y tế tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT (căn cứ 

hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn chẩn đoán mực độ nặng và nguy kịch của trẻ em tại 

Quyết định số 3416/QĐ-BYT để xác định chính xác, kịp thời mức độ lâm sàng của trẻ 

em). 

2. Phân loại Tầng tiếp nhận điều trị các trường hợp COVID-19 như sau: 

- BV Dã chiến số 01: Tiếp nhận bệnh nhân ở Tầng 1. 

- BV Lao & Bệnh phổi, TTYT huyện Krông Buk và BVĐK khu vực 333: Tiếp 

nhận bệnh nhân ở Tầng 1 và Tầng 2.  



- BVĐK Vùng Tây nguyên: Tiếp nhận bệnh nhân ở Tầng 3, tổ chức điều trị 

thành 02 khu: Trung tâm Hồi sức tích cực của vùng và Khu điều trị bệnh nhân nặng 

của tỉnh. 

Lưu ý:  

- Tổ chức phân loại mức độ nguy cơ, tránh bỏ sót yếu tố nguy cơ, đặc biệt đối 

với các bệnh nền về hô hấp, thừa cân hoặc béo phì, phụ nữ mang thai, trẻ em.  

- Tất cả cơ sở điều trị tùy theo tầng điều trị, năng lực và điều kiện, phải bố trí hệ 

thống oxy trung tâm, khí nén, bình chứa oxy hóa lỏng. 

- Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ sở thu dung điều 

trị thực hiện hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân viên và 

người bệnh. 

- Các cơ sở điều trị có thể tổ chức điều trị các trường hợp điều trị khác theo chỉ 

đạo của cơ quan quản lý y tế khi có yêu cầu để đáp ứng chống dịch. 

Nhận được Công văn này, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo các khó khăn, 

vướng mắc (nếu có) về Sở Y tế để được kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Chỉ đạo chống dịch tỉnh (báo cáo); 

- Ban Chỉ đạo chống dịch huyện/Tx./Tp.; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Tổ chức TMTH và CMNV Sở; 

- Tổ giúp việc COVID-19; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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