UBND TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3514 /SYT-NVY

Ninh Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2021

V/v quản lý, giám sát người bệnh
của BVĐK tỉnh sau khi ra viện

Kính gửi:
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình;
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
Sở Y tế nhận được Công văn số 1274/BVĐK-KHTH ngày 14/12/2021 của
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình về việc tiếp tục cách ly y tế sau khi ra viện đối
với người bệnh ở các khoa đang cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.
Sau khi nghiên cứu nội dung đề xuất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
và đối chiếu với các quy định hiện hành, Sở Y tế Ninh Bình có ý kiến như sau:
1. Nhất trí cho người bệnh ở các khoa đang cách ly y tế để phòng, chống
dịch Covid-19 đã được điều trị bệnh ổn định, được ra viện về cách ly tại nhà với
các điều kiện sau đây:
- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR
trong vòng 24-48h kể từ thời điểm lấy mẫu đến lúc ra viện.
- Tại gia đình có đủ điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo để cách ly tại nhà.
- Bệnh viện có thông báo bằng văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 huyện, thành phố và Trung tâm y tế nơi người bệnh cư trú để phối hợp
quản lý người bệnh sau khi ra viện.
2. Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ trì, tham mưu cho Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố chỉ đạo việc khảo sát điều
kiện để thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức cách ly tại nhà và xét nghiệm cho người
được cách ly theo quy định.
Nếu tại nhà của người bệnh không đủ điều kiện để cách ly tại nhà theo quy
định thì phải đưa người bệnh đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của
địa phương.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- BCĐ PCD Covid-19 các huyện, TP;
- Lưu: VT, NVY (Q/)
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