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Là một trong những đơn vị có thành 

tích xuất sắc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh đã vinh dự được nhận bằng 

khen của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 

sơ kết chiến dịch tiêm chủng diện rộng 

phòng Covid-19 mũi 1; chuẩn bị phương 

án, kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 2 trên địa 

bàn toàn tỉnh ở các cấp và gặp mặt, biểu 

dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 diễn ra 

vào chiều ngày 22/9.
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Phòng TT&HCQT

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống 

Covid-19 cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có 

các đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH 

tỉnh, Phó Trưởng BCĐ; Trịnh Thị Minh Thanh, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ.

Từ thành công của các đợt tiêm chủng 

trước đó và nắm bắt được "thời điểm vàng", 

Quảng Ninh trong thời gian ngắn đã tổ chức 

Quang cảnh hội nghị
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chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-

19 toàn dân với quy mô lớn nhất từ trước tới 

nay trên địa bàn tỉnh. Với việc triển khai bài 

bản, khoa học, chuyên nghiệp, tính đến ngày 

21/9/2021, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiêm 

chủng 1.096.141 liều vắc xin, với tổng số 

người đã được tiêm là 925.182 (số người 

tiêm 1 mũi là 754.223, số người tiêm 2 mũi là 

170.959), là 1 trong những địa phương hoàn 

thành sớm nhất, đứng thứ 4 cả nước chỉ sau 

Long An, Hà Nội và Bình Dương. Đợt tiêm 

chủng với quy mô sâu, rộng nhất đã diễn ra an 

toàn, hiệu quả, không có bất kỳ trường hợp 

nào tử vong do tiêm vắc xin. Nhân dân đồng 

lòng, đồng thuận và ủng hộ rất cao.

Để có được sự thành công của chiến 

dịch là nhờ quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực, 

cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến 

cơ sở, đặc biệt là tinh thần làm việc trách 

nhiệm, bền bỉ của lực lượng tuyến đầu, đội 

ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế các cấp khắc 

phục mọi khó khăn “vượt nắng, thắng mưa” 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo 

lá chắn phòng dịch cộng đồng cho nhân dân. 

Từ kết quả của chiến dịch tiêm chủng phòng 

Covid-19 mũi 1, tỉnh hiện đang xây dựng kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 mũi 2. Dự kiến tổ chức thực 

hiện trong tháng 10 và tháng 11/2021.

Đồng hành cùng Tỉnh và ngành Y tế, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là một 

trong những điểm tiêm chủng vắc xin Covid-

19 đầu tiên của tỉnh với quy trình tổ chức khoa 

học, an toàn, được Sở y tế đánh giá cao. Đến 

nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã 

triển khai các đợt cao điểm tiêm chủng vắc-

xin Covid-19 với gần 24.800 mũi tiêm an toàn 

cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các 

sở, ban, ngành và một số cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp theo phân bổ của Sở Y tế. Đặc 

biệt, Bệnh viện đã thực hiện tiêm chủng an 

toàn cho Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 

cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hơn 4200 

đối tượng thuộc nhóm cần cẩn trọng khi tiêm. 

Công tác tiêm chủng tại bệnh viện đều được 

thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng tiến độ, 

không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng 

sau tiêm.

Là đơn vị chủ lực triển khai chiến dịch, 

bệnh viện đã huy động hàng trăm bác sĩ, 

nhân viên y tế có trình độ phục vụ công tác 

tiêm chủng. Lực lượng tiêm vắc xin được tập 

huấn chuyên môn, thường xuyên đào tạo và 

đào tạo lại ở các khâu, từ khám sàng lọc, 

phân loại, phân cấp tiêm đúng đối tượng, quy 

trình tiêm, cho đến việc tiếp nhận, lưu trữ, bảo 

quản vắc xin theo quy định của Bộ Y tế.

Không chỉ là điểm tiêm chủng an toàn 

mà còn là đơn vị chủ lực, hỗ trợ các cơ sở 

khác triển khai tiêm chủng mở rộng, đảm bảo 

mục tiêu "tiêm đến đâu an toàn đến đó", góp 

phần thiết lập “hàng rào” miễn dịch cộng đồng 

trước đại dịch. Các đội cấp cứu, bệnh viện tổ 

chức thực hành, diễn tập xử trí phản vệ sau 

tiêm để tất cả các kíp có thể ứng phó độc lập, 

xử lý ngay và xử lý cao hơn một mức so với 

quy định, bảo đảm an toàn cao nhất cho 

người tiêm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong 

chiến dịch vừa qua đã huy động 40 đội tiêm 

chủng, 10 đội cấp cứu lưu động luân phiên hỗ 

trợ các điểm tiêm tại các điểm tiêm chủng trên 

địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo công tác tiêm 
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chủng diễn ra hiệu quả, an toàn và đúng quy 

định. 

Là đơn vị tuyến đầu chống dịch, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh đã nỗ lực cùng ngành y tế 

đảm bảo hiệu quả, an toàn cho chiến dịch 

tiêm chủng trên diện rộng của tỉnh, góp phần 

giữ vững môi trường an toàn, ổn định, phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng 

Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. 

Ghi nhận những nỗ lực đó, tập thể Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và cá nhân là 

Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện 

đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh về những thành tích xuất sắc 

trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng diện 

rộng vắc xin phòng Covid-19 mũi 1.

Để tiếp tục giữ vững vùng xanh an toàn, 

cả hệ thống chính trị toàn tỉnh tiếp tục đoàn 

kết, chung sức, đồng lòng, vào cuộc mạnh 

mẽ hơn nữa, phát huy cao độ truyền thống 

“Kỷ luật và đồng tâm”. Mỗi người dân tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, 

không tự mãn với kết quả bước đầu, phải 

luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp chống 

dịch. Như phát biểu của đồng chí Nguyễn 

Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ: “Mỗi người dân là 

một chiến sĩ; mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, 

xã, phường, thị trấn là một pháo đài chống 

dịch và mỗi cơ quan đơn vị phải chủ động bảo 

vệ mình trước dịch bệnh” – đó là yếu tố quyết 

định hiệu quả công tác phòng chống dịch 

trong giai đoạn mới”./.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là tập thể có thành tích xuất sắc được đ/c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh trao bằng khen



Tiếp tục góp thêm sức 

mạnh giúp miền nam ruột thịt 

chiến đấu với đại dịch, sáng 

nay 22/9, 12 "chiến sĩ áo trắng" 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

cùng đoàn thầy thuốc tình 

nguyện Quảng Ninh đã làm lễ 

xuất quân lên đường tiếp tục 

chi viện cho tâm dịch thành 

phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Dự và động viên các nhân 

viên y tế lên đường làm nhiệm vụ 

lần này có đồng chí Trịnh Thị 

Minh Thanh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH 

TIẾP TỤC LÊN ĐƯỜNG “CHIA LỬA” CHO TÂM DỊCH TP.HCM
Phòng TT&HCQT

12 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng 
lên đường chi viện cho tâm dịch TP.HCM

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng 

chí Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế, 

cùng đại diện các sở ban ngành liên quan, 

lãnh đạo các bệnh viện trong tỉnh.

Trong đợt xuất quân lần này, Đoàn thầy 

thuốc tình nguyện Quảng Ninh gồm các bác 

sĩ, điều dưỡng giàu kinh nghiệm của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Sản 

Nhi, Bệnh viện Việt Nam Thụy điển – Uông Bí, 

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cẩm Phả, được điều động để 

lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ thay thế 

nhân lực đang tham gia chống dịch tại TP 

HCM.

Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Ninh đã cử 12 thành viên, gồm 2 ba ́c sĩ và 10 

điều dưỡng tham gia hỗ trợ tâm dịch trong 

công tác điều trị Covid-19. Ths.Bs Hà Mạnh 

Hùng - Trưởng khoa Hồi sức tích cực của 

Bệnh viện làm trưởng đoàn, phụ trách lực 

lượng chi viện đợt này.

Đoàn chi viện sẽ thay thế lực lượng y tế 

Quảng Ninh chi viện trước đó 2 tháng để tiếp 

tục hỗ trợ chăm sóc và điều trị cho các bệnh 

nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã Chiến số 12, 

TP HCM. Đây đều là những y bác sĩ, điều 

dưỡng từ các đơn vị y tế nòng cốt của tỉnh, 

tham gia với tinh thần tự nguyện, có trình độ 

trong phòng chống dịch, năng lực chuyên 

môn tốt, sẵn sàng hỗ trợ TP HCM chăm sóc 
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Đ/c Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa đoàn công tác 

trước khi lên đường

và điều trị bệnh nhân Covid-19. Nhân lực 

đoàn chi viện đều được xét nghiệm virus 

SARS-CoV-2, tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin, tập 

huấn các quy định an toàn chống dịch của Bộ 

Y tế, nhằm bảo vệ lực lượng tuyến đầu trước 

khi lên đường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đ/c Trịnh Thị 

Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong 

các đợt xuất quân tham gia công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại nhiều địa phương 

trong cả nước, các cán bộ, nhân viên y tế 

Quảng Ninh đã khẳng định được chuyên 

môn, vai trò, uy tín và trách nhiệm, góp phần 

chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng 

rằng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” 

của Quảng Ninh, đoàn thầy thuốc tình nguyện 

đợt này sẽ tiếp tục khắc phục mọi khó khăn để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo 

an toàn, nhanh chóng cùng lực lượng y tế 

toàn quốc hỗ trợ TP HCM kiểm soát dịch 

bệnh, ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh 

trong cộng đồng. Đồng thời, đồng chí cũng đề 

nghị Sở Y tế và các đơn vị có lực lượng tham 

gia chi viện cần quan tâm chăm lo đời sống 

vật chất, tinh thần gia đình những nhân viên y 

tế lên đường làm nhiệm vụ, để họ yên tâm 

công tác, thực hiện trọng trách được giao.

Với tâm thế “chân cứng đá mềm”, đồng 

chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc đoàn thầy thuốc 

tình nguyện của Quảng Ninh hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ và sớm trở về Quảng Ninh 

trong niềm tự hào của người dân Quảng 

Ninh.

Ths.Bs Hà Mạnh Hùng – Trưởng khoa 

Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Trưởng đoàn chi viện cho biết: “Những kinh 

nghiệm có được từ các đoàn chi viện trước 

đó đã giúp đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng ra quân 

đợt này trau dồi, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, 

kinh nghiệm quý báu trước khi lên đường, 

phục vụ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân 

Covid-19 tại Tp HCM, nhất là đảm bảo an 

toàn, tránh lây nhiễm chéo cho đoàn. Với sự 

chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn thầy thuốc tình 

Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Quảng Ninh dặn dò Trưởng đoàn Hà Mạnh Hùng 

trước khi lên đường
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nguyện Quảng Ninh đã sẵn sàng lên đường 

với tinh thần quyết tâm cao nhất”.

Tại buổi lễ xuất quân, Lãnh đạo Tỉnh và 

Sở Y tế cũng đã trao phần quà động viên tinh 

thần ý nghĩa cho những chiến sĩ áo trắng xuất 

quân lên đường chống dịch.

Trước đó, ngày 21/9, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh đã gặp mặt những thành viên 

lên đường chi viện đợt này. Động viên tinh 

thần đoàn y bác sĩ, Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh - 

Giám đốc Bệnh viện bày tỏ sự trân trọng và 

gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những bác sĩ, điều 

dưỡng đã xung phong, tự nguyện đến tâm 

dịch TP HCM. Với tinh thần “chống dịch như 

chống giặc” và ý chí quyết tâm cao nhất của 

những người thầy thuốc, Giám đốc Bệnh viện 

tin tưởng vào tinh thần, trách nhiệm và bản 

lĩnh của những người thầy thuốc trẻ, không 

quản ngại vất vả khó khăn, nguy hiểm, dám 

tiên phong, lăn xả vào tâm dịch để “tiếp lửa”, 

sẵn sàng cùng cả nước chiến đấu với đại dịch 

Covid-19.

Nhân dịp này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

đã có những phần thưởng, chính sách hỗ trợ 

kịp thời cho đoàn thấy thuốc tình nguyện, 

tặng thưởng nóng 10 triệu đồng/người, công 

đoàn 1 triệu đồng/người, thưởng thu nhập 

tăng thêm mỗi cá nhân 10 triệu đồng/tháng.

Đây là đợt thứ 7 Quảng Ninh xuất quân 

với hơn 900 lượt cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ 

các địa phương trên cả nước phòng, chống 

dịch, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm 

của những người thầy thuốc nói riêng và của 

Quảng Ninh nói chung quyết tâm chung tay 

góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh./.

Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Quảng Ninh quyết tâm lên đường vào TP HCM chống dịch



7

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY TRỊNH THỊ MINH THANH ĐẾN 

THĂM, TẶNG QUÀ TRUNG THU CHO CÁC BỆNH NHI 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
Phòng TT&HCQTPhòng TT&HCQTPhòng TT&HCQT

Đ/c Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch Thường trực HĐND tỉnh, tặng quà Tết trung thu cho 

các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Nhân dịp Tết trung thu 2021, ngày 

21/9, Đoàn lãnh đạo tỉnh, thành phố do 

đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh – Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực 

HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết 

trung thu cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh 

khó khăn đang nằm điều trị tại khoa Nhi, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Cùng đi có đ/c Nguyễn Hoài Sơn, Giám 

đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 

đ/c Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y 

tế. Về phía lãnh đạo thành phố có đ/c Vũ Thị 

Mai Anh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy 

Hạ Long.

Dịp Tết Trung thu 2021, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh hiện có 80 cháu đang nằm điều trị 

nội trú tại khoa Nhi, trong đó có nhiều cháu 

nhỏ khó khăn, bệnh nặng, phải nằm điều trị 

dài ngày. Đến thăm, tặng quà các bệnh nhi 

đang điều trị tại đây, đồng chí Trịnh Thị Minh 

Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần hỏi 

thăm tình hình sức khỏe, học tập của các 

cháu thiếu nhi và chia sẻ với các gia đình có 

con điều trị tại khoa. Đồng chí động viên các 

bệnh nhi cần có tinh thần tốt, cố gắng chiến 

thắng bệnh tật, mau phục hồi sức khẻo để về 

với gia đình, tiếp tục cố gắng học tập rèn 

luyện.

Với những nỗ lực, quyết tâm chống dịch 

của chính quyền và nhân dân Quảng Ninh, 

trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội 

ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, mà người dân và 

trẻ em trên địa bàn được đón Tết trung thu vui 

tươi, đầm ấm trong trạng thái bình thường 

mới. 

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực 

của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
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trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng chí 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh, mong muốn các y, bác sĩ khoa Nhi 

nói riêng và toàn viện nói chung tiếp tục phát 

huy tốt tinh thần “Lương y như từ mẫu”, tiếp 

tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc, điều 

trị bệnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 

đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ em trước 

đại dịch đang diễn biến phức tạp như hiện 

nay.

Nhân dịp này, thay mặt của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh 

Thị Minh Thanh đã trao 16 suất quà, trong đó 

có 6 suất quà đặc biệt dành cho những bệnh 

nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất là 

2,5 triệu đồng. Cùng với đó, lãnh đạo thành 

phố Hạ Long cũng đã trao những phần quà ý 

nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó 

khăn cùng hộp quà gồm bánh, kẹo để các 

bệnh nhi vui liên hoan trung thu tại khoa. 

Tại buổi tặng quà, các phụ huynh và 

bệnh nhân rất hân hoan, vui mừng vì dù dịch 

bệnh còn phức tạp, song vẫn được đón nhận 

những tình cảm của các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh, thành phố nhân dịp Tết đoàn viên.

Phần quà tuy không lớn nhưng mang ý 

nghĩa sâu sắc, thiết thực, thể hiện sự quan 

tâm của lãnh đạo tỉnh, thành phố đối với các 

em thiếu nhi nhân mùa Tết Trung thu 2021. 

Những món quà nhân dịp Tết Trung thu này 

sẽ góp phần động viên, cổ vũ, tạo động lực 

giúp các cháu thiếu nhi khắc phục khó khăn 

vươn lên trong học tập và mang đến cho các 

em có ngày Tết Trung thu ấm áp và tràn ngập 

yêu thương. Sự động viên, khích lệ lớn cả về 

vật chất, tinh thần đã tạo niềm vui cho các 

bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu, giúp bệnh 

nhi chiến thắng bệnh tật sớm trở lại cuộc 

sống bình thường./.

Đ/c Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà 
Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại 

Bệnh viện ĐK tỉnh

Lãnh đạo Tỉnh, Thành phố tặng quà Tết trung thu 
cho các bệnh nhi



Phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là 

bệnh phổ biến ở người cao tuổi, gây ra 

nhiều biến chứng nguy hiểm. Phẫu thuật 

phổi cho các bệnh nhân này luôn là một 

thách thức lớn với gây mê hồi sức cũng 

như phẫu thuật viên. Mới đây, các bác sĩ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực 

hiện phẫu thuật nội soi 3D cắt các kén khí 

bị tổn thương phức tạp cho bệnh nhân 

mắc COPD lâu năm bị đa kén khí phổi hai 

bên.

Bệnh nhân là Ngô Minh X. (64 tuổi) ở xã 

Yên Đức, thị xã Đông Triều. Theo gia đình cho 

biết, ông X. từng hút thuốc lào nhiều năm, có 

tiền sử điều trị giãn phế nang và phổi tắc 

nghẽn mạn tính. Bệnh nhân ở nhà ho nhiều, 

khạc đờm đục, đau tức ngực, khó thở thường 

xuyên, đã đi khám và điều trị tại các bệnh viện 

tuyến tỉnh và trung ương với chẩn đoán đa 

kén khí bội nhiễm cả hai phổi/COPD. Tuy 

nhiên, bệnh tái phát từng đợt khiến ông X. 

thường xuyên phải nằm viện. Các bác sĩ tư 

vấn nên phẫu thuật để khỏi bệnh lâu dài hơn 

nên gia đình đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều 

trị.

Qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính lồng 

ngực cho thấy, bệnh nhân có nhiều kén khí 

PHẪU THUẬT NỘI SOI 3D 

CẮT ĐA KÉN KHÍ PHỔI

CHO BỆNH NHÂN COPD
Phòng TT&HCQT

Kíp phẫu thuật thực hiện nội soi cắt kén khí phổi 
cho bệnh nhân X

lớn ở cả hai phổi gây chèn ép phần phổi lành 

vốn đã bị xơ hóa do bệnh phổi lâu ngày. Các 

bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị kén khí phổi 

bội nhiễm, đa kén khi phổi hai bên trên nền 

bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Hiện tại 

tình trạng nhiễm trùng đã ổn định, nếu được 

phẫu thuật cắt bỏ các kén khí choán chỗ trong 

lồng ngực thì tình trạng hô hấp bệnh nhân sẽ 

được cải thiện.

Nhận định đây là ca bệnh khó, phức tạp, 

bệnh nhân thể trạng gầy yếu, kén khí cả hai 

bên phổi bị nhiễm khuẩn. Hơn nữa, bệnh 

nhân lại có tiền sử COPD mãn tính khiến phổi 

thông khí kém, hô hấp nặng nề, rủi ro xảy ra 

trong và sau phẫu thuật cao. Sau khi hội chẩn 

đa chuyên khoa Ngoại, Gây mê hồi sức, Hô 

hấp, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu 
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thuật nội soi cắt kén khí cho bệnh nhân, bởi 

nếu không xử trí kịp thời kén khí có thể gây ra 

biến chứng nghiêm trọng, thậm chí suy hô 

hấp tử vong khi bị bội nhiễm.

Để có thể tiến hành ca mổ, gây mê hồi 

sức chính là một trong những yếu tố quan 

trọng nhất quyết định cuộc mổ có diễn ra 

thuận lợi hay không. Đánh giá về ca bệnh này, 

Bs.CKII Trần Ngọc San – Trưởng khoa Gây 

mê hồi sức cho biết: “Gây mê thông khí chọn 

lọc một phổi cho trường hợp này là một thách 

thức rất lớn, bởi các trường hợp khác thường 

chỉ tổn thương 1 bên phổi, nhưng bệnh nhân 

này lại tổn thương nặng nề cả hai lá phổi, nên 

chúng tôi buộc phải lựa chọn thông khí một 

phổi ít tổn thương hơn để phẫu thuật viên có 

thể xử trí bên phổi còn lại. Hơn nữa, bệnh 

nhân có tiền sử COPD mãn tính, chức năng 

hô hấp bị suy giảm, vì vậy quá trình gây mê 

chúng tôi tuyệt đối cẩn trọng, luôn theo dõi sát 

các chỉ số, duy trì áp lực và thể tích phổi ổn 

định để vừa đảm bảo thông khí, vừa làm phổi 

xẹp đủ rộng để tạo phẫu trường cho các phẫu 

thuật viên dễ dàng thao tác, yên tâm xử trí tổn 

Hình ảnh chùm kén khí đa kích thước trên nhu môi phải

thương, giúp ca mổ diễn ra an toàn, thuận 

lợi”.

Kíp mổ do bác sĩ Phạm Việt Hùng – 

Trưởng khoa Ngoại trực tiếp phụ trách, bác sĩ 

Trần Ngọc San – Trưởng khoa Gây mê hồi 

sức cùng các bác sĩ chuyên khoa Ngoại, Gây 

mê phối hợp tiến hành. Phẫu thuật viên đưa 

camera nội soi cùng dụng cụ phẫu thuật qua 

các vết rạch 1 - 1,5 cm trên lồng ngực, tiến 

hành gỡ dính màng phổi, quan sát thấy có 

hơn 20 kén khí lớn nhỏ trên bề mặt, đường 

kính kén lớn nhất gần 10 cm chèn ép gây xẹp 

phổi dẫn đến tình trạng tắc đường dẫn khí và 

ảnh hưởng đến chức năng hô hấp của người 

bệnh. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi 3D 

hiện đại, kíp mổ thực hiện gỡ dính và cắt toàn 

bộ các kén khí bằng dụng cụ cắt nối hoặc 

khâu chuyên dụng. Ca mổ diễn ra thuận lợi 

sau 3 tiếng phẫu thuật. Sau mổ, bệnh nhân 

diễn biến tốt, dễ thở hơn trước mổ nhiều, ít 

đau vết mổ, phổi giãn nở tốt, có thể vận động 

nhẹ nhàng, đi lại bình thường.

Ths.Bs Phạm Việt Hùng – Trưởng khoa 

Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: 

“Không chỉ là thách thức đối với bác sĩ gây mê 

khi phải thông khí kéo dài cho một bệnh nhân 

tổn thương hai bên phổi nặng nề, mà đây còn 

là cuộc mổ phức tạp đối với các phẫu thuật 

viên, bởi bệnh nhân X. bị tổn thương phổi 

trong thời gian dài, kén khí bị bội nhiễm gây 

dày dính thành ngực. Hoàn cảnh gia đình 

bệnh nhân khó khăn nên chúng tôi cân nhắc 

việc cắt bỏ 20 kén khí lớn sẽ rất tốn kém khi 

sử dụng các dụng cụ cắt nối chuyên dụng (chi 

phí có thể lên đến hàng trăm triệu đồng). Do 

vậy, chúng tôi đã gỡ dính và cắt dây chằng, di 
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động tối đa thùy phổi để đưa các kén khí ra 

ngoài lồng ngực, sau đó tiến hành khâu và 

cắt, nhờ vậy sẽ giảm được rất nhiều chi phí 

cho bệnh nhân mà vẫn đảm bảo cắt hết tổn 

thương. Sức khoẻ bệnh nhân hồi phục rất tốt 

sau mổ do lá phổi được giải phóng chèn ép 

khỏi các kén khí”.

Phẫu thuật nội soi 3D cắt kén khí là một 

trong những kỹ thuật cao, chuyên sâu, được 

thực hiện chủ yếu ở các bệnh viện có trang 

thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ bác sĩ giàu kinh 

nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực phẫu 

thuật lồng ngực. Kỹ thuật này có ưu điểm 

vượt trội so với phương pháp mổ mở truyền 

thống như: ít đau đớn, giảm nguy cơ tai biến 

trong và sau mổ (chảy máu, nhiễm trùng vết 

mổ, viêm phổi, xẹp phổi, suy giảm chức năng 

hô hấp), vết mổ nhỏ nên tính thẩm mĩ cao, 

nhờ vậy bệnh nhân hồi phục nhanh, rút ngắn 

thời gian nằm viện. Kỹ thuật này thường chỉ 

định cho các trường hợp kén khí lớn ở phổi 

gây khó thở kéo dài, tràn khí/ tràn máu màng 

phổi, nhiễm trùng tái phát, ho ra máu…

Ca mổ khó và phức tạp như của bệnh 

nhân X. được thực hiện thành công đã khẳng 

định trình độ chuyên môn cao, tay nghề 

chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật lồng 

ngực của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ và nhịp 

nhàng giữa các chuyên khoa. Qua đó, người 

dân trên địa bàn yên tâm hơn khi không may 

mắc phải những bệnh lý nặng nề vẫn được 

điều trị kịp thời tại đơn vị y tế tuyến cuối tỉnh, 

góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng khám 

chữa bệnh cho nhân dân./.

Kén khí ở phổi có biểu hiện đặc trưng qua những túi khí nằm trong nhu mô phổi, kèm theo 

có sự phá hủy vách các phế nang không phục hồi. Kén khí phổi xảy ra cục bộ tại vùng của phổi, 

có thể một hoặc nhiều kén tập trung ở thùy trên nhiều hơn thùy dưới, thường kết hợp với viêm 

phế quản mãn tính, giãn phế nang khu trú, lao, hoặc bội nhiễm gây áp xe phổi…

Kén khí phổi có thể gây xẹp phổi bên mọc kén, đẩy trung thất chèn ép cả phổi bên đối 

diện, gây hậu quả suy hô hấp rất nặng nề. Thậm chí nếu tăng áp lực trong đường thở bệnh 

nhân, kén khí có thể vỡ gây tràn khí màng phổi dẫn đến tử vong. Bệnh nhân bị kén khí phổi cần 

được phát hiện và phẫu thuật kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm. Phẫu thuật nội soi 

cắt kén khí là phương pháp điều trị tối ưu, giúp bệnh nhân cải thiện chức năng hô hấp của phổi 

mà không phải trải qua cuộc mổ nặng nề.

Kén khí được phẫu thuật viên bóc tách và đưa ra cắt 
ở bên ngoài
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PHẪU THUẬT 

BÓC TÁCH KHỐI U MỠ SAU PHÚC MẠC NẶNG 6KG
Phòng TT&HCQT

Hình ảnh khối u sau phúc mạc kích thước lớn qua 
phim chụp cắt lớp vi tính

Phẫu thuật bóc tách khối u kích 

thước lớn bất thường luôn là thách thức 

đối với các phẫu thuật viên bởi những 

nguy cơ biến chứng trong quá trình mổ. 

Vừa qua, các bác sĩ khoa Ung bướu Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phẫu 

thuật bóc tách thành công một khối u sau 

phúc mạc nặng hơn 6kg cho một nữ bệnh 

nhân 50 tuổi với kết quả hồi phục tốt trong 

thời gian ngắn.

Bệnh nhân là Đ.T.Th. (50 tuổi) ở TP.Cẩm 

Phả. Bệnh nhân có tiền sử u xơ tử cung phát 

hiện cách đây 2 năm, gần đây ăn uống tốt 

nhưng bệnh nhân lại sút cân bất thường, 

bụng tăng kích thước, đau tức vùng hạ vị kèm 

theo thay đổi màu sắc kinh nguyệt. Đi khám 

tại một cơ sở y tế trên địa bàn, bệnh nhân bất 

ngờ phát hiện khối u lớn sau phúc mạc nên 

được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. 

Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính cho 

thấy, hình ảnh một khối cứng chắc ranh giới 

rõ, vị trí sau phúc mạc kéo dài hết chiều dài ổ 

bụng, đè đẩy các mạch máu lớn ổ bụng và 

ruột sang bên trái. Chẩn đoán trước mổ là 

khối u sau phúc mạc theo dõi Liposarcom. 

Đánh giá khối u kích thước lớn nếu không xử 

trí sẽ ngày càng chèn ép các tạng trong ổ 

bụng gây biến chứng nguy hiểm, vì vậy, sau 

khi tư vấn cho bệnh nhân và gia đình, các bác 

sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Kíp mổ khoa Ung bướu do Ths.Bs Vũ 

Xuân Kiên – Trưởng khoa phụ trách và 

Bs.CKI Vũ Đức Nin – Phó khoa phối hợp 

cùng khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Phẫu 

thuật viên tiến hành mở bụng kiểm tra thấy 

khối u dạng tổ chức mỡ nhiều thuỳ múi, kích 

thước khoảng 40x30cm, kéo dài từ dưới gan 

đến hố chậu phải. Kiểm tra tử cung có chứa 

nhiều nhân xơ, buồng trứng 2 bên có vài u 

nang, nhu mô thoái hoá teo nhỏ.

Kíp mổ khéo léo bóc tách khối u ra khỏi 

các động mạch nuôi và lấy trọn vẹn tổ chức u 

nặng gần 6kg ra ngoài ổ bụng. Tiếp tục cắt tử 

cung bán phần và buồng trứng hai bên để xử 

trí u xơ. Sau 3 tiếng nỗ lực, ca mổ đã diễn ra 

thành công. Dù đây là ca đại phẫu, cắt bỏ 

đồng thời cả u và tử cung, song nhờ quá trình 

mổ bệnh nhân được cầm máu kỹ càng nên 

lượng máu mất không đáng kể, sức khỏe 
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bệnh nhân phục hồi tích cực. Đến nay, bệnh 

nhân đã ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, ăn uống tốt 

và xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Tập đi nhẹ nhàng sau cuộc đại phẫu, 

bệnh nhân Th. chia sẻ: “Bản thân là người 

quan tâm đến sức khoẻ, cũng hay đi khám 

định kỳ, tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài nên 

tâm lý cũng ngại lên viện tầm soát kiểm tra. Vì 

cảm nhận được sự bất thường của cơ thể nên 

tôi đã quyết định đi khám và bất ngờ phát hiện 

khối u lớn trong bụng. May mắn là được các 

bác sĩ chuyên môn giỏi ở Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh phát hiện và phẫu thuật kịp thời, không thì 

khối u sẽ phát triển tới cỡ nào. Nhờ các y bác 

sĩ, điều dưỡng động viên, chăm sóc tận tình 

nên tôi thấy sức khoẻ sau mổ phục hồi nhanh 

và ổn định hơn nhiều”.

Ths.Bs Vũ Xuân Kiên – Trưởng khoa 

Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Ninh cho biết: “Khối u sau phúc mạc của bệnh 

nhân Th. kích thước lớn, vị trí ôm quanh các 

mạch máu lớn ổ bụng, sát các dây thần kinh, 

chèn ép nội tạng. Để xử lý một ca phẫu thuật 

khó và phức tạp như vậy, chúng tôi phải rất 

cẩn trọng, phẫu tích tỉ mỉ tránh gây tổn thương 

các mạch và thần kinh nhạy cảm. Quá trình 

mổ vừa bóc tách, vừa khéo léo cầm máu để 

không gây mất máu nhiều và lấy được khối u 

ra ngoài nguyên vẹn, hạn chế nguy cơ tái 

phát. Ca mổ thuận lợi nên sau khi bóc tách 

thành công khối u sau phúc mạc, chúng tôi 

Khối u sau phúc mạc kích thước lớn được kíp mổ 
bóc tách ra ngoài

Bệnh nhân hồi phục 
nhanh, có thể đứng dậy 
và đi lại nhẹ nhàng sau 

mổ
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tiếp tục cắt một phần tử cung để loại bỏ u xơ. 

Một cuộc mổ xử trí đồng thời cả hai vấn đề sẽ 

giúp bệnh nhân không phải chịu thêm một 

cuộc xâm lấn nặng nề về sau, bệnh được điều 

trị triệt để và lâu dài ".

Bệnh lý u sau phúc mạc là những khối u 

khi khám thấy ở vùng bụng nhưng lại nằm 

ngoài ổ bụng gọi là khoang sau phúc mạc. 

Loại u này khá hiếm gặp và rất đa dạng. Khối 

u thường không có nguồn gốc thực sự từ các 

tạng sau phúc mạc (như thận, tuyến thượng 

thận, niệu quản…) mà chủ yếu từ các tổ chức 

liên kết ở xung quanh các tạng này như mỡ, 

thần kinh. Trong đó, có khoảng 60% u sau 

phúc mạc là ác tính, thường gặp ở người lớn 

trên 40 tuổi. U có xu hướng phát triển về phía 

ổ bụng nên dễ nhầm với các u trong ổ bụng. 

Phẫu thuật cắt triệt để u là phương pháp điều 

trị duy nhất để đảm bảo khỏi lâu dài.

Không chỉ bệnh nhân Th. mà thời gian 

qua, khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều 

trường hợp có khối u lớn, tăng nhanh kích 

thước ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, 

thường gặp nhất vẫn là ổ bụng. Với trình độ 

chuyên môn, tay nghề cao, làm chủ kỹ thuật 

của các bác sĩ cùng sự phối hợp nhịp nhàng 

giữa các chuyên khoa nên nhiều trường hợp 

phẫu thuật khối u phúc tạp, có kích thước bất 

thường tại bệnh viện luôn đạt kết quả khả 

quan, góp phần nâng cao chất lượng điều trị 

tại đơn vị y tế tuyến cuối tỉnh, giúp người dân 

không may mắc phải các bệnh lý nặng nề 

được điều trị ngay tại tỉnh nhà mà không phải 

chuyển lên tuyến trung ương, nhất là trong 

giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp như 

hiện nay./.
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PHỐI HỢP CẤP CỨU TỪ XA BỆNH NHÂN TAI NẠN 

VỠ BÀNG QUANG, SỐC MẤT MÁU NGUY KỊCH

Phòng TT&HCQT

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh và Trung tâm y tế (TTYT) Tiên 

Yên đã phối hợp cấp cứu thành công 

trường hợp tai nạn giao thông vỡ bàng 

quang, sốc mất máu, đa chấn thương 

nguy kịch nhờ sự kết nối hội chẩn, tư vấn 

và hướng dẫn của nhóm chuyên gia y tế 

hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa 24/7, góp 

phần mang lại hy vọng sống cho những 

bệnh nhân nặng và nguy kịch trên địa bàn.

Bệnh nhân L.V.C (29 tuổi) ở huyện Đầm 

Hà bị tai nạn giao thông, vào TTYT Tiên Yên 

trong tình trạng chấn thương nặng nề, chảy 

máu nhiều nơi, vết thương vùng đầu dài 6cm, 

lộ xương sọ. Kết quả thăm khám và làm xét 

nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán 

bệnh nhân đa chấn thương, vỡ bàng quang, 

vỡ xương trán phải, vết thương nhiều nơi.

Đánh giá đây là trường hợp đa chấn 

thương phức tạp, cần sự hỗ trợ của các 

chuyên gia tuyến trên, vì vậy kíp cấp cứu 

TTYT Tiên Yên lập tức liên hệ xin hội chẩn 

trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh qua 

phần mềm Zoom. Nhận được thông tin, Bs. 

Thời gian qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hội chẩn và hướng dẫn chuyên môn trực tuyến 
cho nhiều TTYT tuyến dưới

BẢN TIN BỆNH VIỆN - SỐ 09/45 - 2021
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CKII Nguyễn Huy Tiến – Phó Giám đốc Bệnh 

viện đã chỉ đạo nhóm chuyên gia là Ths.Bs 

Phạm Việt Hùng – Trưởng khoa Ngoại và 

Bs.CKII Ngô Quang Chức – Trưởng khoa 

Chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ hội chẩn từ xa, 

phân tích hình ảnh chụp cắt lớp vi tính để có 

hướng xử trí chính xác, kịp thời cho người 

bệnh. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định 

phẫu thuật cấp cứu xử trí vỡ bàng quang và 

các vùng tổn thương khác.

Dưới sự hướng dẫn chuyên môn từ xa 

của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, kíp mổ 

TTYT Tiên Yên do Bs.CKI Trịnh Văn Thủy – 

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cùng các cộng 

sự tiến hành nội soi thăm dò, phát hiện mặt 

sau bàng quang có vết rách rộng được máu 

cục bít lại. Kíp mổ chuyển mở bụng thấy nhiều 

máu và nước tiểu trong ổ bụng do vỡ bàng 

quang, kiểm tra các tạng không thấy tổn 

thương. Kíp mổ hút khoảng 1300ml máu tươi 

lẫn máu cục, truyền bổ sung máu hồi sức, sau 

đó tiến hành cắt lọc và khâu vết thương bàng 

quang 2 lớp, bơm ngược dòng kiểm tra vết 

khâu, rửa sạch ổ bụng và đặt ống dẫn lưu. 

Đồng thời, thực hiện khâu và xử trí các vết 

thương vùng đầu, mặt cho bệnh nhân. Ca mổ 

diễn ra thuận lợi, sức khỏe bệnh nhân tạm 

thời ổn định, được theo dõi sát và chăm sóc 

hồi sức sau phẫu thuật.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huy Tiến, Phó Giám 

đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho 

biết: “Ngay khi nắm được thông tin ca cấp 

cứu, nhóm chuyên gia lĩnh vực ngoại khoa và 

Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh đã kết nối qua nhóm Zalo và phần mềm 

Zoom, hỗ trợ hội chẩn, tư vấn chuyên môn từ 

xa cho kíp bác sĩ TTYT Tiên Yên có chẩn 

đoán chính xác, đánh giá triệt để các tổn 

thương, từ đó có hướng 

xử trí tốt nhất cho người 

bệnh. Bệnh nhân C. bị vỡ 

bàng quang gây chảy máu 

và nước tiểu vào ổ bụng, 

nếu không phẫu thuật cấp 

cứu xử trí ngay sẽ tiến 

triển nặng gây nguy hiểm 

đến tính mạng người 

bệnh. Với sự phối hợp 

nhanh chóng, kịp thời 

giữa các tuyến đã giúp 

bệnh nhân tai nạn vỡ 

bàng quang, sốc mất máu 

qua khỏi cơn nguy kịch. 

Chúng tôi lưu ý thêm một 

số vấn đề chăm sóc, theo 

Bệnh nhân C. ổn định sức khỏe sau phẫu thuật 
(Ảnh: TTYT Tiên Yên)
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dõi cho kíp mổ để bệnh nhân nhanh chóng 

phục hồi và tiếp tục xử trí tổn thương khác”.

Thời gian qua, nhằm thúc đẩy liên kết 

vùng tại các cơ sở y tế trên địa bàn, thực hiện 

chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh, Sở Y tế đã 

thành lập nhóm Chuyên gia hỗ trợ khám chữa 

bệnh từ xa 24/7 thuộc lĩnh vực Nội khoa, 

Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh… thực hiện 

nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới 

qua hệ thống Telemedicine và phần mềm 

Zoom. Nhóm chuyên gia gồm các bác sĩ đầu 

ngành đang công tác tại các bệnh viện tuyến 

tỉnh thuộc tất cả chuyên ngành sẵn sàng hỗ 

trợ chuyên môn 24/7 khi tuyến dưới có ca 

bệnh cần xin ý kiến hội chẩn.

Nhóm chuyên gia hỗ trợ khám chữa 

bệnh từ xa 24/7 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

thời gian qua đã phối hợp với các đơn vị y tế 

trên địa bàn hội chẩn trực tuyến nhiều trường 

hợp cấp cứu nặng, nguy kịch, tư vấn thăm 

khám thường quy các ca bệnh khó, tổ chức 

đào tạo và tập huấn chuyên môn từ xa, giúp 

các bác sỹ tuyến huyện được trau dồi thêm 

kinh nghiệm, nâng cao năng lực xử trí ban 

đầu, qua đó góp phần rút ngắn khoảng cách y 

tế giữa tuyến huyện và tuyến tỉnh.

Nhờ tận dụng, khai thác tốt cơ sở hạ 

tầng công nghệ, trang thiết bị kết nối trực 

tuyến và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị 

y tế từ tuyến huyện đến tuyến tỉnh mà rất 

nhiều trường hợp bệnh nhân nặng nề, nguy 

kịch được cấp cứu thành công. Không 

chuyển tuyến nhưng người bệnh vẫn nhận 

được sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu 

ngành, bác sĩ tuyến tỉnh thông qua hội chẩn 

trực tiếp từ xa, vì thế bệnh nhân và người nhà 

rất yên tâm, tin tưởng ở lại tuyến dưới điều trị, 

không tốn thời gian, công sức lên tuyến trên.

Nhóm chuyên gia hỗ trợ khám chữa 

bệnh từ xa qua hệ thống trực tuyến của 

ngành y tế đang ngày càng phát huy hiệu 

quả, thể hiện rõ những ưu việt trong quá trình 

cấp cứu người bệnh từ xa với nhiều trường 

hợp đã “cận kề tử thần” vẫn được cứu sống 

kịp thời. Trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn 

còn đang diễn biến phức tạp, đây trở thành 

giải pháp linh hoạt, an toàn, vừa kịp thời cứu 

chữa bệnh nhân trong khoảng thời gian 

“vàng” song vẫn đảm bảo yêu cầu chống 

dịch, qua đó tạo niềm tin khám chữa bệnh 

cho người dân trên địa bàn, nâng cao năng 

lực cấp cứu của ngành y tế xuyên suốt từ 

tuyến huyện đến tuyến tỉnh, góp phần vào sự 

nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân 

dân./.



18

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI KHU VỰC CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI KHU VỰC 

CÁCH LY BỆNH NHÂN NGHI NHIỄM COVID-19CÁCH LY BỆNH NHÂN NGHI NHIỄM COVID-19

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI KHU VỰC 

CÁCH LY BỆNH NHÂN NGHI NHIỄM COVID-19
Phòng TT&HCQT

Nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn 

sàng phương án chữa cháy khi xảy ra tình 

huống cháy nổ, đặc biệt tại nơi thu dung 

bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19, chiều 

31/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy 

chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & 

CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh thực tập 

phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

tại khu nhà E - khoa Bệnh nhiệt đới.

Tham gia giảng dạy có các cán bộ chiến 

sĩ thuộc phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, 

Công an tỉnh Quảng Ninh. Về phía Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh có Bs.CKII Nguyễn Huy Tiến – 

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng 

đội ngũ CB,CNVC-NLĐ, y bác sĩ, điều dưỡng 

viên đang công tác tại Bệnh viện.

Phát biểu khai mạc buổi thực tập, 

Bs.CKII Nguyễn Huy Tiến – Phó Giám đốc 

Bệnh viện nhấn mạnh: Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh là nơi thường xuyên tiếp đón, thăm khám 

và điều trị hàng nghìn lượt bệnh nhân mỗi 

ngày, gần nghìn cán bộ nhân viên y tế đến 

làm việc cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ 

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu 
vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19
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tầng, trang thiết bị máy móc hiện đại, vì vậy 

công tác PCCC tại đây luôn được Ban lãnh 

đạo chú trọng quan tâm.

Với mục đích nâng cao nhận thức về 

công tác PCCC, kỹ năng thoát nạn an toàn và 

chủ động ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra 

cho toàn thể cán bộ nhân viên, nhất là tại các 

khu vực thu dung, cách ly các trường hợp 

nghi nhiễm Covid-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh đã phối hợp với phòng Cảnh sát 

PCCC & CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ 

chức thực tập phương án chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ nhằm giúp lực lượng tại chỗ chủ 

động ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra, hạn 

chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, 

song vẫn đảm bảo công tác phòng dịch an 

toàn.

Theo tình huống giả định, một vụ cháy 

xảy ra tại tầng 1 khu E thuộc khoa Bệnh nhiệt 

đới của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây cũng là 

nơi thu dung, cách ly các bệnh nhân nghi 

Nhân viên y tế khẩn trương đưa người và tài sản 
ra khỏi khu vực cháy

nhiễm Covid-19. Đám cháy tại kho chứa 

dụng cụ máy móc, thiết bị y tế đã lan theo các 

chất dễ cháy của hệ thống kỹ thuật điện, 

thông gió… Lúc đó, ở các tầng trên có các F1, 

F2 đang được cách ly điều trị; 50 bệnh nhân 

đang điều trị nội trú và 30 nhân viên y tế của 

bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ. Khói, khí 

độc bao trùm toàn bộ hành lang tầng trên của 

tòa nhà và lan xuống tầng hầm khiến nhiều 

người bị mắc kẹt.

Lực lượng 
chữa cháy 

bệnh viện sử 
dụng vòi 

phun nước 
và bình cứu 
hỏa khống 
chế đám 

cháy
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Khi có thông báo cháy, lực lượng tại chỗ 

đã báo động, cắt điện toàn bộ khu vực nhà E 

và tập trung lực lượng triển khai chữa cháy, 

cứu người và tài sản. Đồng thời, gọi điện thoại 

báo cháy đến Cảnh sát PCCC&CNCH và đề 

nghị Công an phường hỗ trợ. Để đảm bảo yêu 

cầu phòng chống dịch, trong quá trình cứu 

nạn đã phân thành 2 luồng riêng, 1 luồng 

nhân viên mặc đồ bảo hộ hướng dẫn các 

trường hợp nghi nhiễm Covid-19 di chuyển 

xuống tầng hầm để lên xe cấp cứu chuyên 

dụng; luồng còn lại là bệnh nhân nội trú và 

nhân viên y tế di chuyển qua sảnh tầng 1.

Với sự trợ giúp của đội ngũ PCCC, các 

bệnh nhân và nhân viên y tế đã thoát hiểm ra 

ngoài, vận chuyển trang thiết bị y tế, khống 

chế và dập tắt đám cháy an toàn. Tất cả lực 

lượng và phương tiện tham gia chữa cháy tại 

khu vực thu dung, cách ly các đối tượng nghi 

nhiễm Covid-19 đều được khử khuẩn theo 

đúng quy định.

Trước đó, đội ngũ nhân viên y tế Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã được cán bộ 

phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phổ biến 

những kiến thức cơ bản về công tác PCCC 

&CHCN làm cơ sở để thực hiện buổi diễn tập 

an toàn, hiệu quả và đúng quy trình.

Việc thực tập các phương án chữa giúp 

cho các lực lượng tham gia chữa cháy nắm 

bắt được các đặc điểm liên quan đến công 

tác PCCC và phòng chống dịch tại cơ sở, từ 

đó chủ động về phương tiện kỹ thuật, 

phương án tác chiến, hiệp đồng chiến đấu 

chặt chẽ, ngăn chặn và hạn chế thấp nhất 

thiệt hại về người, tài sản khi có tình huống 

cháy nổ xảy ra, song vẫn đảm bảo yêu cầu 

phòng chống dịch Covid-19 trong tình huống 

khẩn cấp./.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn lực lượng 
tham gia chữa cháy tại khu vực cách ly 

bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19
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Trước bối cảnh nguồn dự trữ máu 

thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 

khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh đã phát động, kêu 

gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

cùng chung tay tham gia hiến máu cứu 

người. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày hội hiến máu, 

huy động được đông đảo tình nguyện viên 

đăng ký tham gia, góp phần đem lại nguồn 

máu quý giá phục vụ công tác cứu chữa 

người bệnh.

Mới đây ngày 22/9, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh 

và Trường Đại học Hạ Long tổ chức ngày hội 

BỆNH	VIỆN	ĐA	KHOA	TỈNHBỆNH	VIỆN	ĐA	KHOA	TỈNHBỆNH	VIỆN	ĐA	KHOA	TỈNH

THU	GOM	HƠN

TỪ	CÁC	ĐƠN	VỊ,	DOANH	NGHIỆP	TRÊN	ĐỊA	BÀNTỪ	CÁC	ĐƠN	VỊ,	DOANH	NGHIỆP	TRÊN	ĐỊA	BÀNTỪ	CÁC	ĐƠN	VỊ,	DOANH	NGHIỆP	TRÊN	ĐỊA	BÀN

“GIỌT	MÁU	HỒNG”	300300300

Phòng TT&HCQT

Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo 
mọi người tham gia

Hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một 

giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”. Với ý 

nghĩa nhân văn cao đẹp, chương trình đã thu 

hút đông đảo thành viên Hiệp hội du lịch 

Quảng Ninh và sinh viên Trường Đại học Hạ 

Long nhiệt tình tham gia.

Tại ngày hội, tất cả mọi người đều nhiệt 

tình sẻ chia những “giọt máu hồng”. Nhân 

viên y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe, xét 

nghiệm sàng lọc trước hiến và lấy máu... cho 

những người tham gia. Các khâu được tổ 

chức bài bản, tuân thủ quy định phòng, chống 

dịch của Bộ Y tế.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Uyên (Khách sạn 

Mường Thanh, TP Hạ Long) cho biết: "Được 

chia sẻ những giọt máu của mình giữa mùa 

dịch, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm 

được một điều ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng, 

giúp đỡ cho những người bệnh nguy kịch 

đang cần máu được cứu chữa kịp thời".

Kết thúc ngày hội, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh đã thu gom được 150 đơn vị máu để phục 

vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người 

bệnh. Dù trực tiếp chịu nhiều ảnh hưởng của 

dịch bệnh, nhưng các đơn vị du lịch trên địa 

bàn luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng 
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và xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh 

diễn biến phức tạp kéo dài khiến nguồn máu 

dự trữ cho hoạt động cấp cứu và điều trị tại 

hầu hết các cơ sở y tế đang thiếu hụt nghiêm 

trọng.

Trước đó, ngày 16/9, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức thu gom 

máu tại Tổng công ty Trí Đức (TP.Móng Cái) 

trong chương trình hiến máu tình nguyện với 

thông điệp “Hiến máu cứu người, một nghĩa 

cử cao đẹp”. 

Nhân viên y tế bệnh viện đo huyết áp kiểm tra sức khỏe 
và lấy máu xét nghiệm sàng lọc trước khi hiến

Tại chương trình đã có hàng trăm tình 

nguyện viên là cán bộ, nhân viên, người lao 

động của nhiều doanh nghiệp, công ty, đoàn 

viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã 

đăng ký tham gia chương trình. Các tình 

nguyện viên được kiểm tra sức khỏe, xét 

nghiệm sàng lọc nhóm máu, phân tích tế bào 

máu trước khi hiến máu.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã 

thu được 186 đơn vị máu. Với nguồn máu 

hiến dồi dào đã bổ sung thêm nguồn máu dự 

trữ không chỉ cho Bệnh viện mà còn phân 

phối, hỗ trợ cho các đơn vị y tế khác trên địa 

bàn, góp phần mang lại sự sống cho nhiều 

bệnh nhân cần máy nguy kịch.

Nhằm đảm bảo công tác hiến máu diễn 

ra hiệu quả và an toàn trong thời điểm phòng, 

chống dịch Covid-19, các địa điểm tổ chức 

hiến máu nhân đạo đều thực hiện tuân thủ 

các biện pháp phòng dịch. Tất cả các khâu từ 

đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe, xét nghiệm 

sàng lọc, lấy máu… được bố trí giãn cách 

hợp lý để bảo đảm an toàn. Những người 

tham gia hiến máu đều đeo khẩu trang và 

tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Để chương trình diễn ra thuận lợi, khoa 

Huyết học truyền máu của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh đã huy động nhân lực chuẩn bị đầy đủ 

trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác 

sàng lọc và thu gom máu diễn ra nhanh 

chóng, thuận lợi tại các địa điểm hiến máu. 

Số máu tiếp nhận sẽ được sàng lọc qua nhiều 

bước để sản xuất ra những chế phẩm máu 

cần thiết cho quá trình điều trị bệnh nhân. Sau 

đó được lưu trữ, bảo quản theo quy trình 

nghiêm ngặt, đảm bảo cung ứng máu cứu 

chữa người bệnh.

Ths.Bs Lương Tố Quyên, Trưởng khoa 

Huyết học truyền máu, Bệnh viện ĐK tỉnh cho 

biết: "Thời gian qua, do tác động của đại dịch 

Covid-19 mà nhiều đơn vị y tế trên địa bàn 

tỉnh rơi vào tình trạng thiếu hụt lượng máu 

trầm trọng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Ninh lượng máu dự trữ cũng bị giảm đáng kể, 

tuy nhiên Ban lãnh đạo bệnh viện và khoa 

Huyết học truyền máu luôn nỗ lực đảm bảo 

cung cấp máu điều trị cho người bệnh. Bên 



cạnh huy động máu hiến tại chỗ, bệnh viện đã 

phối hợp với nhiều đơn vị, cơ quan, doanh 

nghiệp trên địa bàn tổ chức ngày hội hiến máu 

và kêu gọi nhiều cán bộ, viên chức, người lao 

động của đơn vị họ tham gia hiến, góp phần 

bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ, không để 

tình trạng bệnh nhân thiếu máu điều trị".

Các chương trình hiến máu tình nguyện 

đã khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong 

bối cảnh cả nước và tỉnh Quảng Ninh đang 

tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Đây là những nghĩa cử nhân văn cao đẹp, 

khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, thể 

hiện vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp 

luôn đồng hành cùng ngành y tế, chung tay vì 

sức khỏe cộng đồng, góp phần lan toàn hành 

động đẹp ra toàn xã hội và cộng đồng./.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 186 đơn vị 

máu hiến từ chương trình hiến máu của 
Tổng công ty Trí Đức

Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh tổ chức thu gom 
máu tại TP. Móng Cái
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

AN TOÀN
CHO HƠN 4200 NGƯỜI 

THUỘC NHÓM THẬN TRỌNG TIÊM CHỦNG

Phòng TT&HCQT

Trong 3 ngày từ 17 – 19/9/2021, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 hiệu quả và 

an toàn cho hơn 4200 đối tượng người cao 

tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ đang 

mang thai và cho con bú ở các phường 

miền đông thuộc thành phố Hạ Long.

Trong đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 

này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tổ 

chức tiêm cho những người cao tuổi, người 

có bệnh lý nền, tiền sử dị ứng, phụ nữ đang 

mang thai và cho con bú... tại 13 phường 

thuộc thành phố Hạ Long, gồm: Trần Hưng 

Đạo, Bạch Đằng, Hồng Gai, Cao Xanh, Cao 

Thắng, Yết Kiêu, Hồng Hải, Hồng Hà, Hà 

Khánh, Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, Hà Tu 

theo phân bổ của Sở Y tế.

Xác định đây là đợt tiêm chủng diện 

rộng cho người dân thuộc nhóm cần thận 

trọng khi tiêm chủng, vì vậy, ngoài tuân thủ 

quy trình tiêm chủng theo đúng hướng dẫn 

của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Ninh đặc biệt chú trọng đến công tác khám 

sàng lọc trước tiêm, bởi nhóm đối tượng này 

có nguy cơ gặp phải các phản ứng tiêm chủng 

phức tạp hơn bình thường.

Để triển khai tiêm vắc xin cho những đối 

tượng đặc biệt này, Bệnh viện đã chuẩn bị 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 cho nhóm đối tượng cần thận trọng 

khi tiêm chủng

công tác tiêm chủng kỹ lưỡng, cẩn thận. Các 

bác sĩ, điều dưỡng tham gia tiêm chủng đều 

là những người có kinh nghiệm trong khám 

sàng lọc, thành thạo kỹ thuật tiêm chủng và 

có chuyên môn về cấp cứu phản vệ, đảm bảo 

phương châm “tiêm đến đâu, an toàn đến 

đó”. Bên cạnh đó, đây cũng là những đối 

tượng nhạy cảm, dễ bị tâm lý lo lắng, hồi hộp 

làm nhịp tim, huyết áp tăng cao, bởi vậy nhân 

viên y tế chú trọng đến công tác tư tưởng, 

khuyến khích, động viên tinh thần mọi người 

trước khi tiêm.

Tại điểm tiêm chủng, các cán bộ, nhân 

viên y tế bệnh viện khai thác kỹ tiền sử dị ứng, 

các bệnh nền, kiểm tra mạch, đo huyết áp, 

đảm bảo chỉ định tiêm cho những đối tượng 
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có đủ điều kiện sức khỏe. Ngoài việc tập trung 

khám sàng lọc kĩ càng thì khâu theo dõi phản 

ứng sau tiêm được đặc biệt lưu ý. Tất cả đối 

tượng phải ở lại điểm tiêm ít nhất 30 phút sau 

khi tiêm.

Trong quá trình tiêm chủng, nhân viên y 

tế hướng dẫn các phản ứng thường gặp sau 

khi tiêm để có thể xử trí tại nhà, yêu cầu người 

tiêm phải theo dõi chặt các phản ứng bất 

thường sau tiêm trong ít nhất 72 giờ để kịp 

thời phát hiện sớm và thông báo ngay cho cơ 

sở y tế gần nhất nếu có vấn đề. Cùng với đó, 

kíp cấp cứu thường trực tại điểm tiêm chủng 

được bố trí đông nhân lực hơn với đầy đủ 

thuốc men, trang thiết bị cấp cứu, sẵn sàng 

ứng phó khi có phản ứng phản vệ xảy ra.

Với số lượng lớn người dân tập trung 

đến tiêm tại viện, từ kinh nghiệm có được từ 

các đợt tiêm chủng trước đó, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị chu đáo 

các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, điều phối bổ sung nhân lực, vật lực 

Khâu khám sàng lọc cho những người cao tuổi, 
người mắc bệnh nền được đặc biệt chú trọng

phục vụ công tác tiêm chủng với quy trình 

khoa học, bài bản, đảm bảo đầy đủ các tiêu 

chí về cơ sở an toàn tiêm chủng do Bộ Y tế 

ban hành.

Bệnh viện bố trí khu vực có không gian 

rộng rãi, thoáng mát, nhiều buồng phòng để 

tạo thuận lợi cho nhân dân tới tiêm. Đồng 

thời, thiết lập luồng tiếp đón hướng dẫn, 

khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm theo 

quy trình một chiều, tạo thuận lợi cho công 

tác tiêm chủng diễn ra trình tự, tránh tình 

trạng chồng chéo trong các khâu. Người dân 

đến tiêm chủng đều bày tỏ niềm vui, phấn 

khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19 để 

nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và 

cộng đồng.

Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến 

phức tạp trong nước và trên thế giới, tiêm 

chủng vắc-xin là biện pháp chủ động, lâu dài 

và hiệu quả nhất để phòng, chống dịch bệnh; 

giúp tăng tỷ lệ miễn dịch phòng Covid-19 

trong cộng đồng và ngăn chặn dịch bệnh 

bùng phát. Là đơn vị tuyến đầu chống dịch, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục nỗ lực cùng 

ngành y tế đảm bảo hiệu quả, an toàn cho 

chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng của tỉnh, 

góp phần phủ xong mũi 1 cho nhân dân toàn 

tỉnh trước ngày 20/9/2021. Đây là giải pháp 

quan trọng và hiệu quả trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19, nhằm sớm thiết lập 

“hàng rào” miễn dịch toàn dân, giữ vững môi 

trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, góp phần cùng Quảng Ninh 

thực hiện thắng lợi mục tiêu kép./.
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PHÒNG TRÁNH

ĐỘT QUỴ

Bác sĩ khoa Nội tim mạch thăm khám cho bệnh nhân đột quỵ

Nước ta nằm trong khu vực 

nhiệt đới gió mùa, sự thay đổi 

thời tiết thường xuyên dễ ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe con 

người. Đặc biệt, khi thời tiết trở 

Baoquangninh.com.vn

lạnh đột ngột hay nắng nóng gay gắt, nếu 

hệ thống mạch máu của cơ thể không 

khỏe mạnh, nguy cơ cao xảy ra tai biến, 

đột quỵ, nhất là đối với người cao tuổi.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm 

nước ta có khoảng 200.000 trường hợp đột 

quỵ, trong đó có tới 50% tử vong. Trong số 

50% bệnh nhân tai biến mạch máu não còn 

sống, có tới 92% bệnh nhân mắc di chứng về 

vận động...

Tại Quảng Ninh, 6 tháng đầu năm nay, 

riêng Khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh) đã tiếp nhận điều trị cho 252 bệnh nhân 

đột quỵ, phần lớn người bệnh nhập viện vào 

thời điểm tháng 1, 3, 6 (thời điểm thời tiết khắc 

nghiệt và có sự thay đổi lớn).

Theo các chuyên gia y tế, đột quỵ hay 

còn gọi là tai biến mạch máu não, có thể xảy 

ra bất cứ thời điểm nào; tuổi càng cao, nguy 

cơ bị đột quỵ càng cao. Đột quỵ là tình trạng 

não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do mạch 

máu não bị tắc nghẽn, bị vỡ, gây gián đoạn 

việc vận chuyển máu để nuôi dưỡng não bộ. 

Khi người có những biểu hiện yếu nửa người, 

nói ngọng hoặc không nói được, tê bì hoặc 

liệt nửa mặt, nửa người, nhìn không rõ, đau 

đầu dữ dội, nôn mửa, thở dồn dập, có cơn 

ngừng thở ngắn hoặc hôn mê... thì rất có thể 

đó là dấu hiệu của cơn đột quỵ não, bệnh 

nhân cần được chẩn đoán, cấp cứu càng 

sớm càng tốt để bảo đảm “thời gian vàng”, 

nhằm giảm thiểu những nguy hiểm cận kề có 

thể xảy ra.

Thời gian qua, ngành Y tế Quảng Ninh 

đã tiếp nhận, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới, 

chuyên sâu của tuyến trung ương để phục vụ 

nhu cầu của người dân ngay tại địa phương. 

Đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh từng bước làm chủ 

kỹ thuật tiên tiến trong điện quang can thiệp 

mạch chuyên sâu, như can thiệp nút túi phình 

động mạch não, đặt stent đảo hướng dòng 

chảy trong điều trị túi phình động mạch não, 

lấy huyết khối mạch não cơ học trong điều trị 

nhồi máu não… Gần đây, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh đã tiếp nhận, phối hợp điều trị thành công 

nhiều trường hợp đột quỵ nặng, như tắc động 

mạch não, vỡ phình động mạch não. Nhiều 
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ca được xử trí thành công, bệnh nhân 

phục hồi tốt, không bị di chứng nặng nề…

Để nâng cao nghiệp vụ, đội ngũ y, bác sĩ 

từ trung ương, tỉnh đến tuyến huyện thường 

xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp 

vụ, trong đó cos khâu chẩn đoán, xử lý nhanh 

đối với bệnh nhân đột quỵ. Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh hiện duy trì hoạt động của 2 nhóm (Đột 

quỵ Quảng Ninh và Tim mạch Quảng Ninh) 

với trên 230 thành viên là y, bác sĩ từ tuyến 

huyện, tỉnh và trung ương. Các nhóm thường 

xuyên trao đổi thông tin, đặc biệt khi tại các 

đơn vị y tế tiếp nhận bệnh nhân đột quỵ, thành 

viên nhóm nhanh chóng sơ cứu, chẩn đoán 

và đưa thông tin, hình ảnh lên nhóm để cùng 

nhận định, thống nhất các bước xử trí nhanh 

chóng, đảm bảo “thời gian vàng” cho bệnh 

nhân đột quỵ. Theo đánh giá của các thành 

viên nhóm, thông qua việc trao đổi thông tin, 

chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên, năng lực, 

trình độ của y, bác sĩ ngày càng được nâng 

cao, qua đó góp phần kịp thời can thiệp thành 

công nhiều bệnh nhân đột quỵ.

Chị Đinh Thị Nhan, người nhà bệnh 

nhân Lý Thị Tần (87 tuổi, xã Đông Xá, huyện 

Vân Đồn) - nhập, điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh từ ngày 4/7, cho biết: Khi mẹ tôi có 

biểu hiện khó thở, nói ngọng, gia đình đã 

nhanh chóng đưa bà đến Bệnh viện. Tại đây, 

bác sĩ đã khẩn trương chẩn đoán và thực hiện 

phác đồ điều trị đột quỵ. Nhờ can thiệp kịp 

thời, đến nay, sức khoẻ bà đã tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thoa, Trưởng 

Khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh): 

Để phòng tránh nguy cơ tai biến, đột quỵ, mỗi 

người dân cần trang bị kiến thức để phòng 

bệnh một cách chủ động. Trong đó, lưu ý lối 

sống lành mạnh; tập thể dục, vận động vừa 

sức, đều đặn, phù hợp với tình hình sức khỏe 

mỗi người; kiểm tra sức khỏe định kỳ, thường 

xuyên, điều trị các bệnh lý đi kèm như tăng 

huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, 

các bệnh lý tim mạch khác như rung nhĩ, bệnh 

van tim… Mọi người nên thực hiện chế độ ăn 

đủ chất, cân bằng chế độ dinh dưỡng, không 

ăn nhiều mỡ, đường, bột; ăn nhiều rau, củ, 

trái cây. Để phòng tránh nguy cơ đột quỵ, mỗi 

người cần xây dựng chế độ sinh hoạt khoa 

học, tránh sử dụng rượu bia, chất kích thích, 

nhất là người đã có tiền sử cao huyết áp, tiểu 

đường, béo phì, tim mạch… Đồng thời, cần 

kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện 

các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp 

nhằm phòng tránh hiệu quả.

Bên cạnh sự chủ động của mỗi người 

trong nâng cao sức khỏe, đột quỵ là bệnh cần 

tuân thủ nghiêm ngặt “thời gian vàng” cấp 

cứu trong 3 tiếng đồng hồ đầu sau tai biến 

mạch máu não. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu 

chứng, người nhà bệnh nhân cần nhanh 

chóng gọi cấp cứu 115, đưa người bệnh đến 

bệnh viện có điều trị đột quỵ gần nhất./.Bệnh nhân đột quỵ não được điều trị phục 
hồi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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SẴN	SÀNG NGUỒN OXY Y TẾ CHO CẤP CỨU,

ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19
Baoquangninh.com.vn

Điều trị cho bệnh nhân nặng tại khoa Hồi sức tích cực - 
Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trước tình hình dịch Covid-19 hiện 

diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành 

phố trong nước; để chủ động ứng phó, 

tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kịch bản, 

phương án sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện, hậu cần, nhất là đảm bảo oxy y tế cho 

công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân mắc 

Covid-19.

Là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối 

của tỉnh, hằng ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

tiếp đón hơn 1.000 người bệnh đến khám và 

điều trị nội trú. Trong đó, số bệnh nhân cần sử 

dụng oxy y tế trong điều trị rất lớn. Bệnh viện 

hiện có 2 bồn oxy hóa lỏng, dung tích 9 tấn 

oxy, phục vụ công tác khám, chữa bệnh hằng 

tuần.

Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Bệnh viện đã chủ 

động xây dựng kế hoạch, các phương án, 

thực hiện duy tu bảo dưỡng, bố trí, lắp đặt 

thêm hệ thống cung cấp oxy để đảm bảo đủ 

lượng oxy phục vụ công tác điều trị người 

bệnh. Trong tình huống có bệnh nhân Covid-

19 cần lọc máu chu kỳ, can thiệp các bệnh lý 

tim mạch tại Bệnh viện với khoảng 100 

giường bệnh, Bệnh viện cần bổ sung 1 bồn 

oxy, dung tích khoảng 10 tấn, 1 máy nén khí, 

mới có thể đáp ứng, cung cấp đủ phục vụ 

công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện và 

khu vực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng 

cần can thiệp, phẫu thuật. Cùng với đó, Bệnh 

viện tiếp tục đào tạo đội ngũ y tế để nâng cao 

năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các 

bệnh nhân Covid-19 nặng trong trường hợp 

dịch diễn biến phức tạp...

Từ tháng 2/2020, Bệnh viện số 2 đặt tại 

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh đã thu dung, 

cách ly điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, hiện điều trị cho 13 bệnh 

nhân mắc Covid-19. Bệnh viện hiện có 1 bồn 

chứa oxy hóa lỏng, dung tích 3 tấn. Dự kiến, 

để đáp ứng nhu cầu oxy cho điều trị khoảng 

300 bệnh nhân mắc Covid-19 theo phương 

án thu dung, cách ly điều trị 1.000 ca mắc 

Covid-19, Bệnh viện số 2 cần 1 bồn chứa oxy 

hóa lỏng, dung tích 10 tấn. Đơn vị đang nâng 
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Bệnh viện Đa khoa tỉnh đào tạo trực tiếp tại chỗ cho đội 
ngũ cán bộ y tế toàn ngành, chuẩn bị tốt nhân lực 

phòng, chống dịch Covid-19

cấp, cải tạo hệ thống oxy hiện có, đồng thời đề 

xuất bổ sung bồn chứa oxy phục vụ công tác 

thu dung, điều trị.

Oxy y tế rất quan trọng để đảm bảo cho 

những bệnh nhân có vấn đề về đường hô 

hấp, mắc các bệnh lý khó thở, tổn thương 

phổi… Theo kinh nghiệm từ TP Hồ Chí Minh 

và các tỉnh phía Nam, nhu cầu sử dụng oxy y 

tế để điều trị bệnh nhân Covid-19 là rất cao.

Qua rà soát cho thấy, hệ thống oxy tại 

các cơ sở y tế trong toàn tỉnh hiện chỉ đáp ứng 

cho công tác khám, chữa bệnh thường 

xuyên. Để đáp ứng nhu cầu oxy điều trị cho 

bệnh nhân Covid-19 trong phương án 1.000 

và 5.000 ca bệnh, đặc biệt là các trung tâm hồi 

sức cấp cứu, thì cần phải nâng cấp hệ thống 

oxy cho các đơn vị y tế.

Thời gian qua, Sở Y tế đã có văn bản chỉ 

đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương 

án chuẩn bị đầy đủ oxy y tế phục vụ cho công 

tác điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 khi 

dịch bùng phát. Đồng thời tham mưu tỉnh tiếp 

tục đầu tư, chuẩn bị hạ tầng, thiết bị, như chai, 

bình, bồn oxy…, sẵn sàng nguồn cung ứng 

oxy y tế cho cấp cứu, điều trị cho lượng bệnh 

nhân mắc Covid-19 tăng cao.

Trên địa bàn tỉnh hiện không có cơ sở 

sản xuất oxy y tế, các cơ sở y tế đang nhận 

cung ứng oxy từ các cơ sở sản xuất oxy tại 

Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng. Với tình 

huống xuất hiện 1.000 đến 5.000 ca mắc 

Covid-19, Quảng Ninh đã lên phương án tận 

dụng khả năng sản xuất oxy tại tỉnh của TKV 

để cung cấp cho các cơ sở y tế./.

Điều trị 
bệnh nhân 
mắc Covid-
19 tại Bệnh 
viện số 2. 
(Ảnh chụp 

tháng 
2/2021)
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Vững	tâm	chinh	chiến	nơi	tâm	dịchVững	tâm	chinh	chiến	nơi	tâm	dịchVững	tâm	chinh	chiến	nơi	tâm	dịch

Các	“Chiến	sĩ	áo	trắng”	Bệnh	viện	Đa	khoa	tỉnh	Các	“Chiến	sĩ	áo	trắng”	Bệnh	viện	Đa	khoa	tỉnh	Các	“Chiến	sĩ	áo	trắng”	Bệnh	viện	Đa	khoa	tỉnh	

Phòng TT&HCQT

Sau một tuần, Đoàn thầy thuốc tình 

nguyện Quảng Ninh vào thay thế cho lực 

lượng tham gia chống dịch tại TP HCM đã 

nhanh chóng ổn định, bắt tay với công 

việc chăm sóc và điều trị bệnh nhận Covid-

19. Dẫu còn nhiều bỡ ngỡ, cả những khó 

khăn, gian nan phía trước, nhưng họ luôn 

vững tâm chiến đấu, tiếp sức cho những 

người đồng đội đẩy lùi dịch bệnh.

Sáng 22/9, Đoàn thầy thuốc tình nguyện 

Quảng Ninh do bác sĩ Hà Mạnh Hùng làm 

trưởng đoàn đã xuất quân lên đường, thực 

hiện nhiệm vụ thay thế cho lực lượng y tế 

đang tham gia chống dịch tại Bệnh viện Dã 

Chiến số 12, quận Thủ Đức, TP HCM. Chiều 

cùng ngày, 28 thành viên đợt 1 của Đoàn, 

trong đó có 6 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh đã có mặt tại đây. Đích thân 

bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, Giám đốc 

Bệnh viện Dã chiến số 12 cùng các đồng 

nghiệp Quảng Ninh đã đón đoàn, đồng thời 

bố trí nơi ăn chỗ nghỉ đầy đủ, chu đáo cho 

đoàn mới.

Đến một nơi công tác lạ lẫm, lại ở giữa 

tâm dịch, khiến những thành viên mới còn 

nhiều bỡ ngỡ. Song trước khi lên đường, họ 

đã được trang bị đầy đủ cả về kiến thức, kỹ 

năng, cũng như tâm lý vững vàng chiến đấu 

trước sự khốc liệt của dịch bệnh. Đội ngũ chi 

viện đều là những bác sĩ, điều dưỡng từ các 

đơn vị y tế nòng cốt của tỉnh, tham gia với tinh 

thần tự nguyện, có trình độ trong phòng 

chống dịch, năng lực chuyên môn tốt, sẵn 

sàng hỗ trợ TP HCM chăm sóc và điều trị 

bệnh nhân Covid-19. Nhân lực đoàn chi viện 

đều được xét nghiệm, tiêm đầy đủ 2 mũi vắc 

BẢN TIN BỆNH VIỆN - SỐ 09/45 - 2021
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xin, tập huấn thực hành thuần thục về 

phương tiện bảo hộ, các quy trình an toàn 

chống dịch của Bộ Y tế, nhằm bảo vệ lực 

lượng tuyến đầu trước khi lên đường.

Hiện nay, Bệnh viện Dã chiến số 12 

đang điều trị cho khoảng 1100 – 1200 bệnh 

nhân F0, trong đó số lượng bệnh nhân nặng 

cần hỗ trợ thở oxy, thở oxy dòng cao HFNC 

khoảng gần 20 người. Bệnh viện được chia 

thành 2 khu điều trị, một là khu cấp cứu, hồi 

sức tích cực chăm sóc và điều trị cho các 

bệnh nhân diễn biến nặng với 4 ca 4 kíp trực, 

làm việc 6h mỗi ngày, liên tục trong 1 tuần. 

Khu 2 là điều trị bệnh nhân nhẹ, triệu chứng 

thông thường, làm việc giờ hành chính và 

phân các kíp trực chăm sóc, theo dõi vào ca 

tối. Đội ngũ nhân lực y tế chỉ có hơn 100 

người, trong đó đoàn Quảng Ninh chiếm ¾. 

Như vậy, trung bình mỗi bác sĩ, điều dưỡng tại 

đây phải chăm sóc, điều trị từ 100 – 120 bệnh 

nhân Covid-19. Dù áp lực công việc là vậy, 

nhưng các thành viên mới của đoàn cũng 

nhanh chóng thích nghi với việc theo dõi, 

chăm sóc và điều trị cho hơn nghìn bệnh nhân 

nhiễm Covid-19. 

Sau 1 tuần tiếp nhận công việc, Ths.Bs 

Hà Mạnh Hùng – Trưởng đoàn công tác chia 

sẻ: “Ngay khi đến, đoàn đã được mọi người ở 

đây hỗ trợ rất tận tình, từ nơi ăn, chốn ở cho 

đến làm quen công việc. Vì có chuẩn bị kỹ 

lưỡng từ trước, cùng với đó là sự bàn giao, 

chỉ dẫn nhiệt tình của các đồng nghiệp cũ nên 

các thành viên mới cũng nhanh chóng thích 

nghi, bắt kịp công việc. Chúng tôi đã được 

bàn giao công việc từ ngày 23/9 và cho đến 

nay cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo 

khối lượng công việc theo sự phân công. Tất 

cả mọi người làm việc đầy khí thế và quyết 

tâm.

Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 12 cùng các đồng nghiệp trực tiếp đón đoàn chi viện Quảng Ninh
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Do khác biệt ngôn ngữ vùng miền, nhiều 

thứ không đồng nhất nên có một chút khó 

khăn nhỏ khi giao tiếp. Tuy nhiên, các thành 

viên mới đều tích cực phối hợp với đồng 

nghiệp cũ, bảo nhau thường xuyên giao tiếp 

trò chuyện cùng người bệnh. Vì vậy mà qua 

một tuần làm việc, mọi người đã hiểu và chia 

sẻ với nhau nhiều hơn, quá trình điều trị cũng 

thuận lợi, dễ dàng”.

Từng chinh chiến trong các đợt chống 

dịch tại tỉnh nhà, song bác sĩ Hùng và những 

thành viên mới bước vào tâm dịch vẫn có chút 

choáng ngợp về sự khốc liệt trong cuộc chiến 

chống đại dịch. Dẫu vậy, những “chiến sĩ áo 

trắng” Quảng Ninh luôn lên sẵn dây cót tinh 

thần, vững tâm chinh chiến nơi tâm dịch bằng 

sự tận tâm, tận lực và bản lĩnh của những 

người thầy thuốc trẻ. Điều quan trọng nhất 

của bác sĩ Hùng và các thành viên trong đoàn 

là luôn nhắc nhở nhau đảm bảo an toàn cho 

chính bản thân để có thể đồng hành cùng 

những người đồng đội chiến đấu “dài hơi” 

trong cuộc chiến này, giúp thêm nhiều người 

bệnh khỏe mạnh xuất viện trở về. 

Ngày 30/9, các thành viên còn lại trong 

Đoàn chi viện của Quảng Ninh đợt 7, trong đó 

có 6 thành viên (gồm 1 bác sĩ và 6 điều 

dưỡng) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ bay 

vào TP HCM để "chung lưng đấu cật" cùng 

miền nam ruột thịt đẩy lùi dịch bệnh. "Sóng 

thần" Covid-19 ở TP HCM và nhiều tỉnh phía 

Nam vẫn đang càn quét phức tạp, vì vậy, 

nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu, trong đó 

có đoàn thầy thuốc tình nguyện Quảng Ninh 

sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả, đối diện với 

hiểm nguy phía trước. Nhưng tin rằng với 

hành trang mang theo là tinh thần đoàn kết, 

truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người 

dân vùng mỏ anh hùng, họ sẽ vững tâm chiến 

đấu, sẵn sàng phục vụ, hết lòng vì sức khỏe, 

tính mạng người bệnh, vì bình yên cho nhân 

dân./.

Cuộc họp giao ban trao đổi, hướng dẫn công việc với 
đoàn thầy thuốc Quảng Ninh

Với sự hướng dẫn nhiệt tình của các đồng nghiệp 
cũ nên các thành viên mới nhanh chóng thích nghi, 

bắt kịp công việc
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được đ/c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao 

bằng khen
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TRONG SỐ NÀY TRANG

Ảnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh chia tay đoàn thầy thuốc tình nguyện 
Quảng Ninh xuất quân lên đường chi viện
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- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nhận bằng khen của UBND tỉnh 
trong chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19    

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục lên đường “chia lửa” cho 
tâm dịch TP HCM

- Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Thị Minh Thanh đến thăm, tặng quà trung thu 
cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Phẫu thuật nội soi 3D cắt đa kén khí phổi cho bệnh nhân COPD

- Phẫu thuật bóc tách khối u mỡ sau phúc mạc nặng 6kg

- Phối hợp cấp cứu từ xa bệnh nhân tai nạn vỡ bàng quang, sốc mất 
máu nguy kịch

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ tại khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh thu gom hơn 300 “giọt máu hồng” từ các đơn 
vị, doanh nghiệp trên địa bàn

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 an toàn cho hơn 
4200 người thuộc nhóm thận trọng tiêm chủng

- Phòng tránh đột quỵ

- Sẵn sàng nguồn oxy y tế cho cấp cứu, điều trị người bệnh mắcCovid-
19 

- Các “chiến sĩ áo trắng” Bệnh viện Đa khoa tỉnh vững tâm chinh chiến 
nơi tâm dịch
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Số 09/45

2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NHẬN BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNH
TRONG CHIẾN DỊCH CAO ĐIỂM TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19
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