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Khánh Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh;
- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Bệnh viện: Quân Y 87, 22-12, Đa khoa Quốc tế
Vinmec Nha Trang, Đa khoa Tâm Trí Nha Trang,
Giao thông vận tải Nha Trang;
-Các Bệnh viện: Da liễu, Lao và bệnh phổi, Chuyên
khoa Tâm thần, YHCT&PHCN;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế.
Sở Y tế nhận được Công văn số 108/KCB-QLCL&CĐT ngày 04/02/2020
của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm
chủng mới của vi rút Corona (nCoV). Về vấn đề này, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị
triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực
hiện chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 208/SYT-NVY ngày 22/01/2020 về
việc tăng cường công tác giám sát bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona
mới.Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện việc lấy mẫu (nếu có
trường hợp nghi ngờ), bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm theo hướng dẫn tại
Phụ lục 3, Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc
ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêmđường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”.
2. Tổ chức phổ biến cho cán bộ y tế các khoa, phòng liên quan các hướng
dẫn tạm thời của WHO về xét nghiệm 2019-nCo;, của Trung tâm Dự phòng và
Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ và Đại học Y khoa Berline về xét nghiệm, sử dụng
các loại sinh phẩm xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time RT PCR theo hướng dẫn
tại Phụ lục 1 Công văn số 108/KCB-QLCL&CĐT; thực hiện chiến lược xét
nghiệm phát hiện chủng mới của vi rút nCoV theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 Công
văn số 108/KCB-QLCL&CĐT.

3. Báo cáo về năng lực thực hiện xét nghiệm real-time RT PCR đối với
bệnh viêm đường hô hấp tại đơn vị theoPhụ lục 3 Công văn số 108/KCBQLCL&CĐT ngày 04/02/2020 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Báo cáo gửi
về Sở Y tế trước ngày 12/02/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế./.
(Công văn số 108/KCB-QLCL&CĐT, Công văn số 208/SYT-NVY,
Quyết định số 181/QĐ-BYTđã được đăng trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ:
syt.khanhhoa.gov.vn/ văn bản Sở Y tế)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Lãnh đạo Sở (VBĐT);
- TTCSSKSS (VBĐT);
- TT Cấp cứu 115 VBĐT);
- Các Phòng: NVD, KHTC, TCCB (VBĐT);
- Thanh Tra Sở (VBĐT);
- VP Sở (VBĐT, đăng website);
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Tấn Phùng

Sở Y tế
Tỉnh Khánh
Hòa
07.02.2020
13:52:46
+07:00

2

