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Mở đầu

• Gần 6 tháng qua, thành phố HCM tập trung mọi nguồn 

lực cho công tác phòng chống dịch.

• Cùng với sự hỗ trợ rất lớn từ Trung Ương và các tỉnh 

thành trên cả nước

• Tình hình kiểm soát dịch bệnh trong thời gian qua đã 

ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan



Bệnh viện điều trị COVID- 19 Từ Dũ

• 2/8/2021, thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh 

nhân COVID-19 Từ Dũ (tên viết tắt: Bệnh viện điều trị 

COVID-19 Từ Dũ) trực thuộc Sở Y Tế.

• Có quy mô 150 giường, với 210 nhân viên chuyên môn y 

tế,  và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành 

chính khác.

• Hoạt động trên cơ sở trưng dụng một phần cơ sở hạ 

tầng Bệnh viện Từ Dũ



Bệnh viện điều trị COVID-19 Từ Dũ

• Có chức năng thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, 

điều trị, chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân COVID-19 theo 

các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế.







Tổ chức

• Khu hành chính

• Khu tiếp đón và phân loại người bệnh

• Khu hồi sức cấp cứu

• Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ và trung 
bình

• Khu phòng sanh và phòng mổ

• Khu cách ly 

• Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ

• Khu lưu giữ và bảo quản tử thi



Khu hành chính

• Được bố trí ở khu vực riêng

• Giúp BGĐ quản lý nghiệp vụ, tài chính, hành chính 

và công tác quản trị bệnh viện



Khu tiếp đón và phân loại người bệnh

• Có chức năng đón tiếp, khám, phân loại, thu dung điều trị 

và hậu tống người bệnh theo phân cấp.

• Thực hiện cấp cứu khẩn cấp cho người bệnh trước khi 

chuyển vào khu hồi sức hoặc chuyển về các Bệnh viện 

chuyên khoa tuyến sau.



Khu hồi sức cấp cứu

• Cấp cứu và hồi sức tích cực cho người bệnh trong tình 

trạng đe dọa tính mạng để bảo toàn tính mạng cho 

người bệnh tạo điều kiện để vận chuyển về các bệnh 

viện tuyến sau.



Khu phòng sanh và phòng mổ

• Theo dõi, chăm sóc và thực hiện các thủ thuật, 

phẫu thuật sản phụ khoa cho các sản phụ và 

người bệnh phụ khoa mắc COVID-19



Khu chăm sóc, điều trị người bệnh 

ở mức độ nhẹ và trung bình

• Có chức năng thu dung điều trị người bệnh mắc bệnh 

mức độ nhẹ và trung  bình.

• Bố trí các buồng bệnh:

– Cho người đã chẩn đoán xác định

– Cho người bệnh nghi ngờ

– Cho người bệnh đã hết triệu chứng chờ ra viện



Khu cách ly

• Người mắc COVID-19 đã ra viện từ các cơ sở y tế và 

đang cách ly tại nhà.

• Người bệnh nội trú



Khu nghỉ ngơi cho người phục vụ

• Là nơi để nhân viên y tế và người phục vụ nghỉ ngơi và 

hồi phục sức khỏe, bảo đảm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều 

trị COVID-19 Từ Dũ



Khu lưu giữ và bảo quản tử thi

• Trong trường hợp người bệnh tử vong, thi thể được bảo 

quản , lưu giữ và xử lý theo quy trình xử lý tử thi do Bộ Y 

tế quy định.



Nhân sự

• Chế độ luân phiên

• Ca kíp: đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế

• Test covid-19, mỗi tuần 2 lần

• Nội trú hoặc về nhà sau giờ làm nhưng phải đảm bảo 5k.



Khu tiếp nhận bệnh nhân



Khu vực phòng sanh



Da kề da



Khu hồi sức và phòng mổ



Khu vực bệnh nhẹ



Chăm sóc và nuôi con bằng sữa mẹ



Phòng đệm



Phòng đệm



Khu cách ly













Hội chẩn

• Bệnh viện Đại học Y Dược:

 Các bệnh lý nền của người bệnh

 Các vấn đề liên quan đến COVID-19

 Chuyển tuyến người bệnh COVID-19 nặng




