
BẢN TIN BỆNH VIỆN - SỐ 01/37 - 2021

1

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM, CHÚC TẾTĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM, CHÚC TẾT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH 

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY THĂM, CHÚC TẾT

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH 

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Phòng TT&HCQT

Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trước thềm 
năm mới 2021

Trước thềm giao thừa đón năm Tân 

sửu 2021, chiều ngày 11/02/2021 (30 tết), 

đồng chí Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đến 

thăm, động viên, tặng quà y, bác sĩ và bệnh 

nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa (BVĐK) tỉnh; Cùng đi có các đồng 

chí: Vũ Văn Diện - Bí thư Thành ủy Hạ 

Long; Vũ Hồng Sơn – Chủ tịch HĐND 

thành phố; Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc 

Sở Y tế; Nguyễn Ngọc Lâm – Giám đốc 

Công an tỉnh và các thành viên trong đoàn 

công tác.

Đón đoàn công tác có Ths.Bs Trịnh Văn 

Mạnh – Giám đốc BVĐK tỉnh; Ths.Bs Đặng 

Thị Thúy – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh; BS.CKII 

Nguyễn Huy Tiến – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh; 

BS.CKII Vũ Anh Tuấn – Phó Giám đốc BVĐK 

tỉnh cùng lãnh đạo các khoa phòng, các bác 

sĩ trong kíp trực tại bệnh viện.

Tại buổi thăm và chúc tết, Đồng chí 

Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những 

thành quả mà Bệnh viện đã đạt được trong 

năm 2020 cả về chuyên môn lẫn công tác 
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Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

phòng chống dịch và đề nghị đội ngũ cán bộ y 

tế bệnh viện tiếp tục phát huy trong năm 2021. 

Cụ thể, BVĐK tỉnh đã có những đổi mới quản 

lý, đổi mới trong công tác chăm sóc và điều trị 

cho người bệnh, áp dụng và triển khai nhiều 

kỹ thuật tiên tiên tiến, hiện đại, liên kết học tập 

các bệnh viện tuyến trung ương; đặc biệt 

trong năm qua bệnh viện đã có bước chuyển 

mình về số hóa trong y tế, là đơn vị đi đầu 

trong lĩnh vực số hóa ngành Y tế; góp phần 

nâng tầm uy tín của bệnh viện hạng I tuyến 

tỉnh.

Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc 

Bệnh viện đã báo cáo tình hình hoạt động của 

bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 

2021: Trong những ngày nghỉ lễ, bệnh viện có 

kế hoạch bố trí đủ nhân lực trực 24/24 đảm 

bảo việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân. 

Tăng cường bác sỹ, điều dưỡng cho khu vực 

cấp cứu, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống 

khẩn cấp; đặc biệt chủ động phương án trong 

phòng chống dịch, không chủ quan, lơ là.

Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động của 
bệnh viện trong dịp nghỉ lễ

Công tác xét nghiệm Covid-19 của 

BVĐK tỉnh đã được nâng cao và cải thiện 

đáng kể sau khi được trang bị thêm dàn máy 

xét nghiệm Realtime PCR và máy tách chiết 

tự động. Hiện tại bệnh viện có thể đáp ứng 

thực hiện từ 2500 – 3000 mẫu xét nghiệm 

Covid-19 mỗi ngày, tăng gấp 10 lần so với 

trước đó (250 - 300 mẫu/ngày).
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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng quà 
cho tập thể cán bộ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

nhân dịp năm mới 2021

Đồng chí Vũ Văn Diện - Bí thư Thành ủy Hạ Long
tặng quà cho tập thể cán bộ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh

Bệnh viện luôn đảm bảo đủ cơ số thuốc, 

hóa chất, vật tư, dịch truyền, thuốc cấp cứu 

lưu động, cơ số máu, trang thiết bị, phương 

tiện, kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu 

trong những ngày nghỉ Tết. Triển khai đến các 

khoa, phòng trong toàn viện đảm bảo tốt nhất 

công tác khám chữa bệnh, thu dung và điều trị 

cho bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh viện tổ chức 

thăm hỏi cán bộ, y bác sỹ, người bệnh trong 

ngày tết; đảm bảo đúng chế độ cho người 

bệnh và cán bộ, nhân viên y tế trực tết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Đồng chí 

Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND gửi lời chúc mừng năm mới nhân dịp 

Tết cổ truyền dân tộc tới toàn thể gia đình, cán 

bộ y tế bệnh viện, Chúc các cán bộ y tế, nhân 

viên trong bệnh viện một năm mới an khang, 

thịnh vượng, nhiều sức khỏe, không ngừng 

nâng cao chuyên môn, y đức, chất lượng 

phục vụ để bệnh viện luôn là địa chỉ tin cậy 

cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. 

Đồng thời không lơ là, chủ quan trong  nhiệm 

vụ phòng, chống dịch, kiểm soát dịch tốt để bà 

con nhân dân yên tâm ăn tết.

Cũng trong dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh 

gửi lời chúc tết và 20 suất quà tới người bệnh 

có hoàn cảnh khó khăn còn điều trị trong dịp 

tết; động viên người bệnh yên tâm điều trị, ổn 

định sức khỏe để trở về với sum họp với gia 

đình trong thời gian sớm nhất./.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời động viên, lì xì năm 
mới cho cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

ĐƯỢC VINH DANH TẠI HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Y TẾ QUỐC GIA NĂM 2020
Phòng TT&HCQT

Trong 02 ngày 29-30/12/2020 tại 

Trung tâm Hội nghị quốc gia đã diễn ra Hội 

nghị chuyển đổi số y tế quốc gia năm 2020. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh là một 

trong các đơn vị tiên phong trong chuyển 

đổi số y tế của Ngành y tế Quảng Ninh vinh 

dự đón nhận cúp vinh danh và bằng khen 

của Bộ Y tế.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ y tế 

Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ thông tin 

và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại 

diện các sở, ngành, đơn vị y tế trong cả nước. 

Về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

có Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc bệnh 

viện tham dự chương trình.

Chuyển đổi số y tế là ứng dụng công 

nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn 

diện, trong đó đặc biệt chú trọng các công 

nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực 

toàn bộ hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe. 

Việc chuyển đổi số đã được ngành y tế triển 

khai trong thời gian qua với nhiều kết quả tích 

cực. Đến ngày 30.6.2020, Bộ Y tế đã hoàn 

thành 100% thủ tục hành chính triển khai dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 về đích trước 

Quang cảnh Hội nghị
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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

thời hạn 5 năm Chính phủ 

giao.

Bộ Y tế đã khai trương 

Cổng Công khai y tế là kênh 

chính thống của Bộ Y tế để 

người dân và doanh nghiệp tra 

cứu các thông tin về giá thuốc, 

giá trang thiết bị y tế, giá vật tư 

y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, 

giá khám chữa bệnh, giá niêm 

yết, giá đấu thầu, thông tin về 

các sản phẩm đang lưu hành 

hoặc đã được thu hồi, kết quả xử lý thủ tục 

hành chính, những vi phạm trong quảng 

cáo…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong bệnh viện, đến nay 100% các bệnh 

viện trên toàn quốc đã triển khai hệ thống 

thông tin quản lý bệnh viện; có 10 bệnh viện 

và một phòng khám đã triển khai bệnh án điện 

tử thay cho bệnh án giấy; có 23 bệnh viện đã 

triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình 

ảnh (PACS) thay cho in phim.

99,5% các cơ sở khám, chữa bệnh trên 

cả nước đã kết nối liên thông với hệ thống 

giám định của BHXH Việt Nam. Ngày 25.9 tại 

Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khánh thành 

1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa 

Telehealth.

Trong đợt dịch COVID-19, ngành y tế đã 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ 

trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 như các phần mềm khai báo y tế tự 

nguyện (NCOVI), khai báo y tế bắt buộc cho 

ngườ i  nhập  cảnh  (V ie tnam Hea l th 

Declaration), Bluezone, An toàn COVID-19…

Trong tiến trình hội nghị, các chuyên gia 

y tế, chuyên gia công nghệ số thảo luận vấn 

đề tận dụng tối ưu các thành tựu về công 

nghệ thông tin, huy động các nguồn lực xã 

hội, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy triển khai 

nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả chuyển đổi 

số quốc gia thông qua các chuyên đề như: 

Chuyển đổi số trong phòng bệnh và chăm sóc 

sức khỏe, Chuyển đổi số y tế trong khám 

chữa bệnh, Chuyển đổi số trong quản trị y 

tế…

Là một trong 12 đơn vị tiên phong trong 

chuyển đổi số y tế trên cả nước, thời gian 

qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã 

chủ động trang sắm thiết bị, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng để có thể đáp ứng đầy đủ, sẵn sàng 

cho công cuộc cách mạng hóa, chuyển đổi số 

trong khám, chữa bệnh. Hiện tại, Bệnh viện 

ĐK tỉnh sử dụng Phần mềm quản lý tổng thể 

bệnh viện FPT Hospital với 36 phân hệ; Phần 

mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa 

Fujifilm, ứng dụng PACS để quản lý, xử lý 
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hình ảnh, đọc và trả kết quả hoàn toàn trên 

thiết bị điện tử, không sử dụng in phim.

Đặc biệt, bệnh viện đẩy mạnh thanh 

toán viện phí không dùng tiền mặt thông qua 

việc liên kết giữa phần mềm quản lý tổng thể 

bệnh viện và ngân hàng bằng nhiều hình thức 

như: Thanh toán bằng hình thức Mobile 

B a n k i n g  Q R C o d e ,  c h u y ể n  k h o ả n 

( I n t e r n e t b a n k i n g )  v ớ i  N g â n  h à n g 

Vietcombank tại tất cả các điểm thu viện phí 

trong khuôn viên bệnh viện; Phát triển hệ 

thống phát số tự động, đăng ký khám chữa 

bệnh online, cho phép người dân tra cứu 

thông tin lịch sử khám bệnh thông qua 

phương tiện điện tử kết nối internet.

Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đứng thứ 2 ngoài cùng bên phải) cùng các đơn vị đón 
nhận cúp vinh danh được trao tặng bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Tháng 12/2020, Bệnh viện ĐK tỉnh 

chính thức áp dụng bệnh án điện tử. Triển 

khai quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án 

điện tử thay cho bệnh án giấy, đảm bảo việc 

ghi chép, in ấn hồ sơ bệnh án. Việc đưa bệnh 

án điện tử vào hoạt động đã rút gọn đáng kể 

quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian 

chờ đợi, giảm thủ tục phiền hà cho người 

bệnh, nâng cao chất lượng bệnh viện.

Với sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Y 

tế, sự quyết tâm của Ban giám đốc, ban lãnh 

đạo bệnh viện và toàn thể cán bộ, viên chức 

và người lao động trong toàn viện, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị đã 

được vinh danh tại Hội nghị chuyển đổi số y tế 

Quốc gia – Điểm sáng Việt Nam năm 2020./.
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH XUẤT SẮC 

ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH
Phòng TT&HCQT

Chiều ngày 06/01/2021, tỉnh Quảng 

Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác 

thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2021. Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh là một trong những 

tập thể thuộc các cụm, khối thi đua có 

thành tích xuất sắc trong năm 2020 vinh 

dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh 

Quảng Ninh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn 

Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Năm 2020, công tác thi đua khen 

thưởng tỉnh diễn ra trong bối cảnh chịu nhiều 

tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế, du lịch 

gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đối mặt với 

trở ngại, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

lấy phong trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng làm tiền đề phát huy sức mạnh 

khối đại đoàn kết dân tộc, của cả hệ thống 

chính trị để tạo động lực hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú 

trọng nội dung thực hiện phong trào thi đua 

trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2020 

của tỉnh Quảng Ninh đã được triển khai với 

nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát nhiệm vụ 

chính trị, tình hình thực tiễn của tỉnh. Hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, 

khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ 

máy làm công tác thi đua, khen thưởng các 

cấp được củng cố, kiện toàn. Dù chịu ảnh 

hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, tỉnh 

Quảng Ninh vẫn tiếp tục đạt được những kết 

quả ấn tượng trong tất cả các ngành, lĩnh 

vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế cả 

năm đạt 10,05%; thu ngân sách nhà nước đạt 

49.500 tỷ đồng, nằm trong nhóm các địa 

phương dẫn đầu cả nước; đời sống người 

dân tiếp tục được chăm lo cải thiện, GRDP 

bình quân đầu người đạt trên 6.700 USD, cao 

gấp hơn hai lần bình quân chung cả nước và 

đứng đầu ở khu vực phía Bắc.

Là một trong những đơn vị xuất sắc dẫn 

đầu phong trào thi đua năm 2020 khối các 

bệnh viện thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa 

Quang cảnh Hội nghị
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Các đại biểu tham dự Hội nghị

tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch triển 

khai, quan tâm đến việc triển khai thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng, nỗ lực cùng 

các thành viên trong khối các bệnh viện thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chủ đề cồng tác năm 

2020 của tỉnh, ngành. Với cách làm chủ động, 

sáng tạo trong việc tổ chức, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được giao, như: cân đối thu 

chi tốt đảm bảo nguồn thu nhập tăng thêm cho 

cán bộ nhân viên; quan tâm cải tạo cơ sở vật 

chất, trang thiết bị để phục vụ người bệnh, tạo 

điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi cho 

cán bộ y tế; thực hiện thường quy các kỹ thuật 

cao chuyên sâu, đồng thời triển khai thêm 

nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật loại đặc biệt lần 

đầu được triển khai tại Quảng Ninh (Kỹ thuật 

đặt máy tạo nhịp không dây, Nội soi 3D điều trị 

co thắt tâm vị, Phẫu thuật nội soi cắt thuỳ phổi 

một đường rạch...); triển khai thành công hồ 

sơ bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy; đạt 

và vượt mức các chỉ tiêu hoạt động chuyên 

môn; hoạt động chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới 

và khám chữa bệnh lưu động thực hiện đạt 

hiệu quả cao. Công tác nghiên cứu khoa học 

tiếp tục là điểm sáng của đơn vị và ngành y tế 

với 01 đề tài cấp tỉnh và 01 đề tài cấp cơ sở 

tình đã nghiệm thu; 02 nhiệm vụ KH&CN cấp 

tỉnh tiếp tục thực hiện giai đoạn 2020-2021; 

01 đề tài cấp tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt 

thực hiện năm 2021; 02 dự án KH&CN được 

tỉnh chấp thuận đầu tư; ứng dụng kỹ thuật Hạ 

thân nhiệt chỉ huy của bệnh viện đạt giải Nhất 

Hội thi Sáng tạo – Khoa học, kỹ thuật của tỉnh 

và được vinh danh trong Sách vàng sáng tạo 

Việt Nam năm 2020.

Với những kết quả đạt được, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã trở thành Đơn vị 

xuất sắc trong phong trào thi đua khối các 

Đồng chí Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh, 
Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu 

tại Hội nghị

Bệnh viện thuộc Sở Y tế và vinh dự nhận Cờ 

thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh trao tặng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn 

Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát 

động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 

năm 2021 với những nội dung trọng tâm: Tiếp 

tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo 

những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để phấn 

đấu đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển KT-XH năm 2021; đẩy mạnh phong 
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Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực xây dựng 

Đảng; triển khai có hiệu quả các phong trào thi 

đua yêu nước trên địa bàn tỉnh gắn với thực 

hiện chủ đề công tác năm 2021; huy động mọi 

nguồn lực, khai thác, phát huy hiệu quả các 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh với mục tiêu là xây 

dựng được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xã 

hội thanh bình, môi trường sinh thái, nông 

thôn xanh, sạch, đẹp, văn hóa giàu bản sắc, 

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập 

trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy 

định các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ 

chính quyền cơ sở, không để hình thành các 

“điểm nóng” về an ninh, trật tự; các cơ quan 

thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền 

các phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa, khí 

thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân 

dân. 

Tại hội nghị, nhiều tập thể, đơn vị của 

tỉnh đã vinh dự được nhận Huân chương Lao 

động hạng Nhất, Huân chương Lao động 

hạng Ba của Chủ tịch nước; cờ thi đua và 

Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá 

nhân, hộ gia đình được nhận Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ./.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư TỈnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua cho những đơn vị xuất sắc dẫn đầu 
phong trào thi đua năm 2020
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Sáng ngày 21/01/2021, Đoàn kiểm tra 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19, Bộ Y tế, tiến hành kiểm tra 

công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và 

giám sát y tế đối với chuyên gia, công 

nhân Việt Nam nhập cảnh, đồng thời kiểm 

tra công tác phòng chống dịch tại 1 số cơ 

sở y tế, trong đó có Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh.

ĐOÀN KIỂM TRA BỘ Y TẾ 

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

Thứ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh về thực hiện các quy định 
phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 có đồng chí Đỗ 

Xuân Tuyên – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc 

gia, Thứ trưởng Bộ Y tế là Trưởng đoàn cùng 

các thành viên gồm Lãnh đạo, đại diện các cơ 

quan, đơn vị liên quan. Tiếp đón Đoàn kiểm 

tra có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo các 

sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Phòng TT&HCQT
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Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, 

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 đã kiểm tra công tác khử 

khuẩn, phân luồng người bệnh, phòng khám 

sàng lọc, khu vực thu dung, cách ly người có 

dấu hiệu nghi nhiễm. Đối với công tác phân 

luồng, kiểm soát bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân đến khám bệnh, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thiết lập lối 

đi riêng dành cho người có dấu hiệu sốt, ho, 

khó thở ngay từ cổng vào bệnh viện; người 

bệnh và người nhà đến thăm khám phải khai 

báo y tế, kiểm tra thân nhiệt. Đối với những 

người có dấu hiệu ốm, ho, sốt, khó thở sẽ 

được đưa vào phòng khám riêng và lấy mẫu 

xét nghiệm. Tại cổng vào bệnh viện và lối vào 

khoa Khám bệnh được bố trí 2 camera quét 

thân nhiệt hiện đại, dễ dàng kiểm soát người 

bệnh tới khám, kịp thời phát hiện những dấu 

hiệu nghi nhiễm, tiết kiệm thời gian cho cán bộ 

y tế hơn so với việc đo bằng máy đo thông 

thường.

Khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân 

nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 được bố trí tại 

khu nhà E của bệnh viện với đẩy đủ các biện 

pháp phòng ngừa, khử khuẩn, cách ly đúng 

theo quy định của Bộ Y tế. Tại đây, khoa được 

bố trí, lắp đặt phòng áp lực âm điều dành 

riêng cho bệnh nhân Covid-19 nặng. Bệnh 

nhân được bố trí, phân chia mức độ dấu hiệu 

bệnh nặng, nhẹ ở các tầng khác nhau để 

tránh lây nhiễm chéo.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng 

Bộ Y tế trực tiếp kiểm tra cho biết: “Quảng 

Ninh là tỉnh có đặc thù địa lý khác biệt so với 

các tỉnh, nhiều cửa khẩu cả về đường hàng 

không, đường bộ, đường biển. Tuy nhiên, với 

sự quyết tâm và tinh thần chỉ đạo đồng bộ, 

quyết liệt ngay từ đầu, từ tỉnh cho đến cơ sở, 

đã có sự kiểm soát tốt, không có trường hợp 

mắc nào lây lan ngoài cộng đồng. Đặc biệt tại 

các cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã 

thành lập ban chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, phân 

luồng ngay từ cổng vào. Qua kiểm tra, báo 

cáo của đồng chí Giám đốc Bệnh viện, các 

cán bộ y tế làm việc trực tiếp đã nắm chắc các 

quy trình của Bộ Y tế. Đến nay chúng ta đã trải 

qua hơn 50 ngày liên tiếp không có ca mắc 

mới tại cộng đồng, đây là một thành công đến 

từ sự cố gắng, nỗ lực của cả một hệ thống, 

Thiết lập phân luồng, bố trí nhân lực bảo vệ hỗ trợ 
phân luồng ngay tại cổng ra vào bệnh viện

Người dân đến bệnh viện thăm khám đều được đo 
thân nhiệt và khai báo y tế
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Quảng Ninh đã góp phần không nhỏ vào nỗ 

lực đó, thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính 

phủ đã đề ra, vừa phòng chống dịch vừa phát 

triển kinh tế”.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Từ 

những cố gắng, thành công đã đạt được, các 

đơn vị y tế không được chủ quan, lơ là, phải 

sẵn sàng các biện pháp, kế hoạch đáp ứng 

ngay với các trường hợp có thể xảy ra nhằm 

đáp ứng, khoanh vùng dập dịch, quyết ko 

được để lây lan rộng ra cộng đồng.

Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện báo cáo về công tác thực hiện phòng, chống dịch tại 
khu nhà E của bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh mỗi 

ngày tiếp nhận và điều trị, khám cho số lượng 

lớn người bệnh (từ 1000 – 1300 người bệnh) 

mỗi ngày. Do đó, bệnh viện luôn thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 

nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế. Đảm 

bảo sự an toàn cho bà con trên địa bàn tỉnh 

cũng như người dân đến thăm khám tại bệnh 

viện./.

Phòng khám dành cho người 
có dấu hiệu ho, sốt, đau 

họng, khó thởHệ thống thiết bị phòng 
áp lực âm

Khai báo y tế cho 
người dân
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HẾT LÒNG GIÀNH LẠI SỰ SỐNG CHO BỆNH NHÂN 

TIM MẠCH TRƯỚC “NGƯỠNG CỬA TỬ THẦN”

Phòng TT&HCQT

Trong những năm qua, hàng trăm 

bệnh nhân tim mạch trước “ngưỡng cửa 

tử thần” đã được cấp cứu và điều trị thành 

công. Đây chính là thước đo khẳng định 

những bước tiến không ngừng trong lĩnh 

vực tim mạch của các Bác sĩ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu hết 

lòng, dốc sức vì người bệnh.

Mới đây, một trường hợp của bệnh nhân 

Nguyễn Anh Đ. (61 tuổi) ở phường Mông 

Dương, TP. Cẩm Phả bị phình động mạch chủ 

ngực, phình động mạch chủ bụng đã vỡ vào 

khoang sau phúc mạc nguy kịch đã được kíp 

bác sĩ tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh nỗ lực 

hỗ trợ, kịp thời can thiệp cấp cứu thành công. 

Theo gia đình cho biết, ông Đ. xuất hiện cơn 

đau bụng khi tập thể dục vào sáng sớm, tình 

Êkíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh can thiệp cấp 
cứu bệnh nhân với sự hỗ trợ của bác sĩ tuyến trên

trạng đau tăng dần lan xuống vùng thắt lưng. 

Do chủ quan nghĩ chỉ đau bụng bình thường 

nên bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi, tuy nhiên 

cơn đau bụng không thuyên giảm, nôn khi ăn 

kèm chóng mặt, toát mồ hôi. Bệnh nhân được 

người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Cẩm Phả. Quá trình thăm khám, kíp cấp 

cứu xác định đây là ca bệnh phức tạp nên đã 

nhanh chóng liên lạc và hội chẩn với các bác 

sĩ Tim mạch của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh. Kết quả chẩn đoán sau khi hội 

chẩn bệnh nhân bị phình động mạch chủ 

ngực kèm phình động mạch chủ bụng có biến 

chứng vỡ vào khoang sau phúc mạc. Đánh 

giá đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn vì khối 

phình đã có biến chứng vỡ thì có thể tử vong 

bất cứ lúc nào, 19h00 ngày 08/12, bệnh nhân 

được chuyển thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

để kịp thời can thiệp ngay trong đêm.

20h30 phút, Bệnh nhân nhập viện tại 

Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh và đã được nhanh chóng điều trị 

thuốc kịp thời và tổ chức hội chẩn khoa, hội 

chẩn với tuyến trung ương khẩn cấp và đưa 

ra biện pháp điều trị tối ưu là đặt stent graft 

động mạch chủ ngực và chủ bụng. Các bác sĩ 

đã khẩn trương trao đổi với người nhà bệnh 

nhân, liên hệ với các bệnh viện tuyến trung 

ương ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để 

tìm được stent có kích thước phù hợp với 
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Hình ảnh chụp mạch phình của bệnh nhân trước khi 
phẫu thuật

bệnh nhân và stent graft đã được gửi khẩn 

cấp từ thành phố Hồ Chí Minh theo đường 

hàng không ra Hà Nội ngay trong đêm và vận 

chuyển tới Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh. Với sự 

làm việc chuyên nghiệp, khẩn trương, 02h00 

ngày 09/12/2020 bệnh nhân đã bắt đầu được 

thực hiện kỹ thuật đặt stent graft động mạch 

chủ ngực và chủ bụng.

Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của 

bác sĩ Lê Xuân Thận - Viện Tim mạch Trung 

ương cùng kíp bác sĩ khoa Tim mạch đã tiến 

hành can thiệp đặt 2 stent graft động mạch 

chủ ngực – bụng qua hệ thống chụp mạch xóa 

nền 2 bình diện DSA. Stent graft đưa vào lòng 

động mạch sẽ có tác dụng như một màng bọc 

vững chắc bảo vệ đoạn động mạch chủ bị tổn 

thương. Sau 2 tiếng, ca can thiệp cấp cứu 

diễn ra thành công. Đến nay, bệnh nhân sức 

khoẻ ổn định, không còn đau tức bụng, ăn 

uống đi lại được và chuẩn bị xuất viện.

Bệnh nhân Đ. phấn khởi cho biết: “Tôi 

hiện nay khỏe, đi lại bình thường, không còn 

đau bụng hay buồn nôn nữa. Vô cùng cảm ơn 

các y bác sĩ bệnh viện và bác sĩ tuyến trên đã 

tận tình chăm sóc và cứu chữa tôi khỏi cơn 

nguy kịch”.

Bệnh nhân Đ. bị vỡ phình 2 động mạch 

chủ ngực – bụng, đây là ca hiếm gặp ngay cả 

với tuyến trung ương. Trường hợp này sẽ có 2 

phương án điều trị, một là phẫu thuật mở 

bụng thay đoạn mạch nhân tạo kết hợp đặt 

stent graft ngực (chi phí khoảng 300 triệu 

đồng), tuy nhiên phương án này tiềm ẩn nguy 

cơ vỡ túi phình cao, có thể gây nguy hiểm tính 

mạng trong quá trình phẫu thuật do phải hạ 

thân nhiệt sâu, chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, 

tỷ lệ biến chứng cao (nhiễm khuẩn, viêm 

phổi, nhiễm trùng…). Với phương án đặt 2 

stent graft động mạch chủ ngực – bụng (chi 

phí khoảng 500 triệu) được đánh giá mang lại 

hiệu quả điều trị tối ưu và an toàn hơn, người 

bệnh hầu như không mất máu trong quá trình 

can thiệp do ít xâm lấn, giảm đau đớn và hạn 

chế rủi ro biến chứng so với mổ mở truyền 

thống.

Ths.Bs Nguyễn Thị Thoa – Trưởng 

khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh cho biết: “Bệnh nhân Đ. tiếp 

nhận trong tình trạng rất nặng đã vỡ phình 

động mạch và tụ máu sau phúc mạc, thời 

gian chỉ còn tính bằng giờ nên buộc phải xử 

trí ngay tại chỗ. Đây là ca bệnh khó, phức tạp, 

nguy cơ biến chứng cao, cần có sự hỗ trợ của 

tuyến trên, vì vậy các bác sĩ khoa Tim mạch 

Bệnh viện tỉnh đã chủ động liên hệ với Viện 

Tim mạch Trung ương và bác sĩ Lê Xuân 
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Thận đã có mặt để hỗ trợ êkíp ngay trong 

đêm. Cùng với đó, thấu hiểu được sự khó 

khăn của gia đình bệnh nhân, không thể chi 

trả do chi phí can thiệp quá lớn nên khoa Tim 

mạch đã nhanh chóng liên hệ hỗ trợ và nhận 

được sự trợ giúp của CTY CP Trang thiết bị y 

tế Cổng Vàng – TP. HCM là 1 stent graft ngực 

trị giá khoảng 200 triệu. Với sự hỗ trợ nhiệt 

tình của đơn vị, 2 giờ sáng, vật tư y tế hiện đại 

này đã được vận chuyển từ TP. HCM đến 

được tay êkíp Bệnh viện Đa khoa tỉnh để các 

bác sĩ nhanh chóng tiến hành can thiệp, giúp 

bệnh nhân được cấp cứu kịp thời và phục hồi 

tốt như bây giờ”.

Không chỉ nhờ kinh nghiệm chuyên môn 

vững vàng, bài bản, sự phối hợp cấp cứu nhịp 

nhàng, chặt chẽ và xuyên suốt giữa các 

tuyến, mà hơn thế là sự cảm thông, chia sẻ, 

ứng xử “có lý có tình” của đội ngũ y, bác sĩ 

bệnh viện để kịp thời có được phương án hỗ 

trợ gia đình, giúp cứu sống bệnh nhân qua 

khỏi cơn nguy kịch. Qua đó thể hiện tinh thần 

trách nhiệm và lương tâm của đội ngũ y, bác 

sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh dù ở 

bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn luôn hết lòng vì tính 

mạng và sức khỏe người bệnh. Trong những 

năm qua, hàng trăm bệnh nhân mắc các bệnh 

lý tim mạch trên địa bàn và không ít du khách 

nước ngoài đã được cấp cứu, can thiệp tim 

mạch kịp thời, giúp hạn chế đáng kể các ca tử 

vong, tai biến do mất thời gian vàng khi di 

chuyển lên tuyến trên, mang đến niềm tin, hy 

vọng người dân, đồng thời khẳng định 

thương hiệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh trong lĩnh vực Tim mạch, đóng 

góp vững chắc vào sự nghiệp chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe của ngành y tế tỉnh nhà.

Thiết lập phân luồng, bố trí nhân lực bảo vệ hỗ trợ 
phân luồng ngay tại cổng ra vào bệnh viện

Cùng với các bác sĩ khoa Tim mạch, tất 

cả các đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh luôn khắc ghi lời Bác dạy, ngày ngày tận 

tụy trong công việc chăm sóc sức khỏe cho 

người bệnh, không chỉ tập trung nâng cao 

chuyên môn mà còn có tâm với nghề, khéo 

léo xử trí những tình huống nguy kịch, khó 

khăn khi làm nghề, để từ đó làm đẹp thêm 

hình ảnh “lương y như từ mẫu”, đóng góp cho 

sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Vỡ phình động mạch thuộc nhóm 

chung về bệnh lý xơ vữa động mạch, tất cả 

bệnh nhân có yếu tốt nguy cơ về bệnh lý 

tim mạch như bệnh nhân tuổi cao (trên 65 

tuổi) với các yếu tố khác như đái tháo 

đường, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, sử 

dụng thuốc lá, thuốc lào… nên được tầm 

soát phát hiện sớm về động mạch chủ 

bụng, ngực khoảng 2-3 năm một lần, còn 

đối với những trường hợp đã có tiền sử 

bệnh trước đó thì nên được theo dõi sát 

sao hơn theo chỉ định của bác sĩ chuyên 

môn
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LẦN ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI KỸ THUẬT THAY VAN 

ĐỘNG MẠCH CHỦ QUA DA (TAVI) TẠI QUẢNG NINH

Phòng TT&HCQT

Kíp bác sĩ thực hiện đặt van sinh học cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày 17/01/2021, lần đầu tiên tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, kíp 

bác sĩ Viện Tim mạch quốc gia - Bệnh viện 

Bạch Mai cùng sự tham gia của đội ngũ 

bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

đã tiến hành thay van động mạch chủ qua 

đường ống thông cho nam bệnh nhân 80 

tuổi. Sau ca can thiệp, bệnh nhân nhanh 

chóng hồi tỉnh và phục hồi sức khỏe.

Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da 

(hay còn gọi là thay van động mạch chủ qua 

đường ống thông) là một trong những kỹ thuật 

khó và cao nhất của chuyên ngành Tim mạch. 

Kỹ thuật này mới được triển khai từ năm 

2015, rất ít trung tâm có thể tự thực hiện được 

kỹ thuật này. Đây là giải pháp tối ưu cho 

người bị hẹp van động mạch chủ không thể 

phẫu thuật do tuổi cao, sức yếu hoặc có các 

bệnh lý mạn tính kèm theo, điển hình là bệnh 

nhân Bùi Văn B. (80 tuổi) trú tại địa chỉ xã Vạn 

Ninh, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bệnh 

nhân được các bác sĩ chẩn đoán hẹp khít van 

động mạch chủ, suy tim, tăng huyết áp. Sau 

khi giải thích cho bệnh nhân và gia đình, 

thống nhất hướng xử trí thay van động mạch 

chủ nhằm đảm bảo các bệnh lý về tim mạch 

cho bệnh nhân.
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Gây mê, đặt nội khí quản cho bệnh nhân

Đối với kỹ thuật thay van động mạch chủ 

có 2 phương pháp: Thay van động mạch chủ 

qua đường ống thông (TAVI/TAVR) và phẫu 

thuật thay van động mạch chủ (mổ mở). Tuy 

nhiên, bệnh nhân đã cao tuổi, kèm theo các 

bệnh lý mạn tính, phẫu thuật thay van động 

mạch chủ theo hướng mổ mở thông thường 

sẽ tiềm ẩn nguy cơ. Sau khi bàn bạc và thống 

nhất, gia đình bệnh nhân đã chọn phương án 

thay van động mạch chủ qua đường ống 

thông, phương pháp này an toàn hơn, thời 

gian phục hồi nhanh, ít biến chứng. Thực hiện 

can thiệp là các chuyên gia đầu ngành trong 

lĩnh vực tim mạch tại Việt Nam: GS.TS Phạm 

Mạnh Hùng – Viện Trưởng Viện tim mạch 

quốc gia, Phó Chủ tịch Hội tim mạch Việt 

Nam; PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang – Viện 

Phó Viện Tim mạch quốc gia; các bác sĩ của 

Viện tim mạch quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai 

cùng sự tham gia của các bác sĩ can thiệp tim 

mạch, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ siêu 

âm tim, bác sĩ gây mê, phẫu thuật viên Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Với kỹ thuật thay van động mạch qua 

đường ống thông, bệnh nhân được luồn một 

đường dẫn nhỏ từ động mạch đùi, đưa van 

Các bác sĩ thiết lập đường dẫn vào từ động mạch đùi

sinh học đến vị trí động mạch chủ của bệnh 

nhân qua đường ống thông và đặt van sinh 

học tại đó. Van sinh học sẽ hoạt động như 

một van tim giúp lưu thông máu giữa buồng 

thất trái và động mạch chủ. Ca can thiệp diễn 

ra thành công, sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh, 

da niêm mạc hồng hào, phổi thông khí rõ, 

nhịp tim đều, không đau ngực, không khó 

thở.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng – Viện trưởng 

viện Tim mạch quốc gia, trưởng kíp can thiệp 

cho biết: "Kỹ thuật thay van động mạch chủ 

qua đường ống thông (TAVI) là kỹ thuật tân 

tiến, ưu việt cho các bệnh nhân bị hẹp khít 

van động mạch chủ, đã được triển khai 

thường quy trên thế giới. Hẹp khít van động 

mạch chủ là bệnh lý chủ yếu gặp ở người cao 

tuổi, rất nhiều bệnh lý đi kèm, cơ thể không đủ 

sức khỏe để trải qua 1 cuộc đại phẫu, do đó 

thay van động mạch chủ qua đường ống 

thông là phương án tối ưu đối với các bệnh 

nhân này, thậm chí đối với các bệnh nhân 

nhẹ, thông thường thì không cần gây mê, chỉ 

cần gây tê tại chỗ, sau khoảng 3-5h là bệnh 

nhân đã hồi phục, tỉnh táo và đi lại được."
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Van sinh học tự bung, giúp dòng máu lưu thông kín 
được đặt trong ngực bệnh nhân

"Để thực hiện được kỹ thuật này cần đội 

ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, sự 

phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên ngành 

(chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, gây 

mê…). Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng 

hành cùng đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh quảng ninh từ những ngày đầu thực 

hiện các kỹ thuật tim mạch can thiệp: can 

thiệp mạch vành, cho đến các kỹ thuật cao 

hơn như: Động mạch ngoại biên, động mạch 

chủ, các kỹ thuật điều trị rối loạn nhịp. Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh đã rất nỗ lực trong công tác 

chuẩn bị tiếp nhận kỹ thuật mới, từ nhân lực 

cho đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, các bác 

sĩ BVĐKT đã hoàn toàn làm chủ được các kỹ 

thuật trong thời gian ngắn. Hy vọng trong thời 

gian không xa, bv sẽ tiếp tục làm chủ được kỹ 

thuật thay van động mạch chủ qua da cũng 

như đã làm chủ được các kỹ thuật khó trước 

đây."

Bệnh nhân Bùi Văn B. phấn khởi chia 

sẻ: “Sau can thiệp tôi rất khỏe, ăn uống bình 

thường, cảm ơn sự chăm sóc nhiệt tình của 

các bác sĩ Bệnh viện ĐK tỉnh và các chuyên 

gia của Viện tim mạch Quốc gia Việt Nam, 

Bệnh viện Bạch Mai đã giúp tôi khỏi bệnh và 

không phải lo lắng về bệnh tình.”

Là bệnh viện hạng I tuyến tỉnh, Bệnh 

viện ĐK tỉnh Quảng Ninh liên tục cập nhật 

những kỹ thuật, phương pháp điều trị mới, 

hiện đại, an toàn hơn cho người bệnh. Đồng 

thời đây là một dịp tốt để các bác sĩ Bệnh viện 

ĐK tỉnh có cơ hội học hỏi, nâng cao tay nghề 

và kiến thức chuyên môn. Trong thời gian tới, 

Bệnh viện ĐK tỉnh sẽ lên kế hoạch, lộ trình rõ 

ràng cho việc chuẩn bị cả về cơ sở vật chất 

lẫn nhân lực để đảm bảo cho kíp bác sĩ, kỹ 

thuật viên được tiếp nhận chuyển giao và làm 

chủ kỹ thuật mới này trong điều kiện tốt nhất, 

đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân ngay 

tại tuyến tỉnh./.

Van sinh học hiện đại, tự bung và điều chỉnh 
kích thước theo nhiệt độ

Xuân 2021Xuân 2021Xuân 2021
Tân SửuTân SửuTân Sửu



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH:

PHẪU THUẬT NỐI GHÉP THÀNH CÔNG VẾT THƯƠNG 

ĐỨT GẦN RỜI BÀN TAY DO TAI NẠN MÁY CƯA
Phòng TT&HCQT

Ngày 15/12, kíp phẫu thuật do 

bác sĩ Lương Toàn Thắng – 

Trưởng khoa Chấn thương chỉnh 

hình cùng các bác sĩ trong khoa 

phối hợp với kíp Gây mê hồi sức 

phẫu thuật thành công một trường 

hợp tai nạn lao động đứt gần rời 

cổ bàn tay phải do máy cưa gỗ.

Nam bệnh nhân Nguyễn Xuân 

T. (53 tuổi, huyện Gia Lộc, Hải 

Dương) nhập viện sáng ngày 15/12 

trong tình trạng cổ tay phải đứt gần 

rời, chỉ còn dính lớp da mặt sau cổ 

tay, lộ gân, xương, chảy nhiều máu, 

Êkíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện vi phẫu khâu 
nối lại bàn tay đứt gần rời

đau nhức dữ dội, không cử động được các 

ngón tay.

Bệnh nhân cho biết bản thân làm nghề 

xây dựng, tai nạn xảy ra khi đang sử dụng 

máy cưa gỗ, do miếng gỗ mục cũ cuốn vào 

máy cưa đã làm máy cưa bật ra và cắt vào cổ 

tay phải bệnh nhân. Ngay lập tức bệnh nhân 

bắt taxi di chuyển đến Bệnh viện tỉnh để kịp 

thời cứu chữa. Tại phòng khám cấp cứu, 

bệnh nhân đã được nhân viên y tế sơ cứu vết 

thương, giải thích tình trạng vết thương cho 

gia đình và nhanh chóng chuyển lên phòng 

mổ.

Tại phòng mổ, các bác sĩ tiến hành kiểm 

tra, vết thương phức tạp cắt ngang mặt trước 

cổ tay phải, đường cắt đã cắt đứt bó mạch 

thần kinh trụ, đứt thần kinh giữa, bó mạch 

thần kinh quay và các gân vùng cổ tay. Ê kíp 

phẫu thuật tiến hành cắt lọc các tổ chức dập 

nát, bóc tách bộc lộ các đầu gân, dây thần 

kinh, mạch máu bị đứt sau đó tiền hành vi 

phẫu nối các dây thần kinh, mạch máu và các 

gân bị đứt. Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, các 

tổn thương đã được phục hồi, các đầu ngón 

tay hồng ấm, cử động được.

Bác sĩ điều trị Nguyễn Văn Năng – khoa 

Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh cho biết: Trường hợp bệnh nhân T. rất 

phức tạp, bàn tay phải đã gần đứt rời chỉ còn 

dính da mặt sau cổ tay, dễ dẫn đến nguy cơ 
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hoại tử bàn tay do thiếu máu nuôi dưỡng, cần 

chuyển phòng mổ xử trí ngay để khâu nối 

mạch máu, thần kinh, phục hồi vị trí các gân bị 

đứt. Do vùng tổn thương tập trung rất nhiều 

các đoạn gân nên quá trình phẫu thuật phải 

hết sức thận trọng, cần bác sĩ có chuyên môn 

sâu, nắm chắc về giải phẫu và có kinh nghiệm 

trong phẫu thuật vi phẫu để phục hồi tổn 

thương một cách chính xác nhất. Đối với 

những tổn thương phức tạp, bệnh nhân cần 

sớm được hướng dẫn, tư vấn tập luyện phục 

hồi chức năng để cải thiện khả năng cầm, 

nắm. Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, người 

dân cần đảm bảo an toàn trong quá trình lao 

động, trang bị các trang thiết bị bảo hộ đầy đủ. 

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, 

đối với các bộ phận bị đứt rời cần được phẫu 

thuật nối ghép càng sớm càng tốt và tốt nhất 

là trước 6 tiếng kể từ thời điểm bị đứt, người 

bệnh cần sơ cứu, băng và cầm máu, đến 

ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và 

hướng dẫn bảo quản phần chi đứt rời theo 

đúng cách.

Hình ảnh bàn tay phải đứt gần rời do tai nạn máy cưa 
(bên trái) sau khi phẫu thuật (bên phải) được khâu nối 

phục hồi

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình kiểm tra lại 
vết thương trước khi cho bệnh nhân xuất viện

Trong những năm qua, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh đã có bước tiến mới trong lĩnh vực 

Chấn thương chỉnh hình khi hiện đã làm chủ 

và triển khai thường quy kỹ thuật vi phẫu nối 

mạch máu, thần kinh ngoại biên, nối chi thể 

đứt rời, tạo nên nhiều kỳ tích cứu sống người 

bệnh, giảm tải tỷ lệ chuyển tuyến. Song đây là 

một trong những kỹ thuật cao, chuyên sâu 

cần có sự tỉ mỉ, tay nghề chính xác với mục 

tiêu khôi phục các phần bị đứt (kết xương, 

gân, mách máu, thần kinh) để cứu sống phần 

chi thể đứt rời và phục hồi tốt được các chức 

năng./.

Phần chi đứt 
rời phục hồi 

tốt, đã có thể 
cử động
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PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY U BUỒNG TRỨNG 

CHỨA 7000ML DỊCH NHẦY CHO BỆNH NHÂN 16 TUỔI
Phòng TT&HCQT

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh đã phẫu thuật nội 

soi lấy ra thành công một khối u kích 

thước “khủng” chứa 7000ml dịch nhầy 

nằm trong buồng trứng bệnh nhân 16 tuổi.

Đây là trường hợp của bệnh nhân T.N.M 

(16 tuổi) trú tại phường Bình Ngọc, TP.Móng 

Cái. Khoảng 2 tháng gần đây, M. thấy bụng to 

lên bất thường, đau nhiều vùng thượng vị, thể 

trạng gầy yếu nên gia đình đưa vào viện thăm 

khám. Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính 

phát hiện khối u dạng nang chiếm toàn bộ ổ 

bụng dưới, giãn thận phải độ 2. Hội chẩn liên 

khoa Phụ sản, Ung bướu, các bác sĩ chẩn 

đoán khối u nhầy buồng trứng phải kích thước 

lớn (30x30 cm), chèn ép gây giãn đài bể thận 

phải và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối 

u. 

Dưới sự phối hợp giữa chuyên khoa 

Ung bướu là Ths.Bs Vũ Xuân Kiên – Trưởng 

khoa Ung bướu và chuyên khoa Sản là Bs. 

Cao Thị Quỳnh Anh cùng kíp Gây mê hồi sức 

tiến hành phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u 

buồng trứng. Kíp mổ thực hiện luồn dụng cụ 

nội soi qua các vết rạch kích thước nhỏ ở 

vùng rốn và 2 bên sườn, tiến hành kiểm tra và 

sử dụng dụng cụ chích lỗ và hút ra gần 

7000ml dịch nhầy từ trong khối u không để 

tràn ra ổ bụng. Sau khi hút dịch làm xẹp khối u, 

kíp phẫu thuật khéo léo bóc tách u ra khỏi tổ 

chức xung quanh và đưa ra ngoài. Quá trình 

Khối u dạng nang kích thước lớn chiếm toàn bộ ổ 
bụng dưới của bệnh nhân

bóc tách khối u “khủng” diễn ra trong 1 giờ 

phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích 

cực, phục hồi tốt ngay sau mổ, bệnh nhân 

tỉnh táo, các chỉ số ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho 

biết: Trường hợp của bệnh nhân M. vào viện 

trong tình trạng khối u nang buồng trứng kích 

thước to tương đương với bụng bầu khoảng 

6 tháng, chèn ép các tạng trong ổ bụng gây 

giãn thận phải. Đây là khối u kích thước hiếm 

gặp, dễ tái phát nếu không xử lý triệt để. Phẫu 

thuật u buồng trứng khá đơn giản với mổ mở, 

tuy nhiên trong trường hợp u to như bệnh 

nhân này sẽ để lại sẹo mổ lớn do phải cắt 

nguyên khối u. Để đảm bảo thẩm mỹ mà vẫn 
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Khối u lớn nằm trong buồng trứng bệnh nhân 16 tuổi được 
các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh bóc tách thành công

đạt hiệu quả điều trị cao, chúng tôi chỉ rạch 3 

đường nhỏ để đưa dụng cụ nội soi vào hút 

chất nhầy trong u để u nhỏ lại, phối hợp gỡ và 

cắt bỏ hoàn toàn khối u. Sau mổ thận phải trở 

về bình thường. Phương pháp này đảm bảo 

bệnh nhân nhanh chóng phục hồi với phẫu 

thuật xâm lấn tối thiểu, không mất máu và tính 

thẩm mỹ cao. Đặc biệt, bệnh nhân mới chỉ 16 

tuổi, nên kíp mổ đã nỗ lực bảo tồn chức năng 

sinh sản cho bệnh nhân, đây là điều nhân văn 

giúp bệnh nhân có thể mang thai về sau.

Không chỉ bệnh nhân M. mà trước đó, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng đã 

thực hiện phẫu thuật bóc tách thành công 

nhiều khối u “khổng lồ” ở các vị trí phức tạp 

khác nhau. Cùng với trình độ chuyên môn 

cao, tay nghề kỹ năng vững vàng của đội ngũ 

phẫu thuật viên thì việc phối hợp chặt chẽ 

giữa các chuyên khoa đã giúp bệnh nhân 

được điều trị bằng phương pháp tối ưu nhất, 

hạn chế can thiệp quá mức, giảm nguy cơ 

biến chứng cho đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi.

Bác sĩ khoa Phụ sản khuyến cáo: U 

buồng trứng là bệnh thường gặp ở phụ nữ, có 

tỉ lệ ác tính tăng theo tuổi, bệnh thường tiến 

triển âm thầm không có triệu chứng, phát 

hiện chủ yếu bằng siêu âm ổ bụng. Vì vậy, các 

chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa tổng 

quát, siêu âm ổ bụng định kỳ để phát hiện 

sớm bất thường. Khi phát hiện khối u cần 

phải đến các cơ sở y tế có đủ năng lực để 

đánh giá đầy đủ, sớm điều trị triệt để, bảo tồn 

tối đa khả năng sinh sản, tránh bỏ sót các u ác 

tính, từ đó giảm nguy cơ biến chứng về sau.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh được trang bị đầy đủ các 

phương tiện máy móc thiết bị hiện đại, quy 

trình khoa học kỹ thuật cùng đội ngũ y bác sĩ 

được đào tạo bài bản chuyên sâu sẽ đem đến 

kết quả chẩn đoán, điều trị bệnh chính xác, an 

toàn và hiệu quả cho người bệnh, góp phần 

nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa 

bệnh tại đơn vị y tế tuyến cuối tỉnh./.

Sau mổ bệnh nhân hồi phục nhanh, vết mổ nhỏ 
không làm mất tính thẩm mỹ của người bệnh
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HỘI THẢO DƯỢC LÂM SÀNG:

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN HỢP LÝ

VÀ HIỆU QUẢ TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Phòng TT&HCQT

Ths.Bs Đặng Thị Thúy - Phó Giám đốc bệnh viện phát biểu khai mạc tại hội thảo

Ngày 22/12, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho các bác sĩ có cơ hội được đào tạo, cập 

nhật kiến thức mới, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo với chủ 

đề “Các giải pháp nâng cao sử dụng thuốc 

an toàn hợp lý và hiệu quả trong thời đại 

cách mạng công nghiệp 4.0”.

Chủ trì tham dự hội thảo có Ths.Bs Đặng Thị 

Thúy – Phó Giám đốc Bệnh viện, DS.CKI 

Đàm Thị Lâm – Phó trưởng khoa Dược và sự 

có mặt của đông đảo các dược sĩ, bác sĩ tại 

các khoa/phòng đang công tác tại bệnh viện.

Tham gia giảng dạy tại hội thảo có PGS. 

Nguyễn Thành Hải – Trường Đại học Dược 

Hà Nội về các nội dung chính: Áp dụng công 

nghệ thông tin trong cảnh báo sử dụng thuốc 

không hợp lý khi kê đơn; Giám sát các chỉ số 

sử dụng thuốc và hội chẩn, phê duyệt sử 
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dụng thuốc trên nền bệnh án điện tử; Thảo 

luận về bệnh viện thông minh trong thời kỳ 

cách mạng 4.0.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Ths.Bs Đặng 

Thị Thúy – Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: 

“Dược lâm sàng đang là vấn đề được quan 

tâm, rất quan trọng trong công tác khám và 

điều trị người bệnh, nếu được sử dụng hợp lý 

sẽ nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu được 

chi phí cho người bệnh.

Tại hội thảo, PGS. Nguyễn Thành Hải đã có 

những chia sẻ bổ ích, hiệu quả nhằm cải thiện 

và nâng cao thêm kỹ năng sử dụng thuốc an 

toàn, hợp lý. Các học viên cũng đã tham gia 

trao đổi, thảo luận về nội dung liên quan đến 

công tác dược trong quá trình triển khai, áp 

dụng bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế và 

những thuận lợi, khó khăn biện pháp khắc 

phục trong việc sử dụng, kê khai đơn thuốc. 

Kết thúc phần lý thuyết, các y bác sĩ được 

thực hành hướng dẫn trên phần mềm nền 

tảng bệnh án điện tử cùng với sự trợ giúp của 

bộ phận công nghệ thông tin.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh 

án điện tử được chính thức áp dụng từ 

01/12/2020. Trong công tác quản lý dược lâm 

sàng, bệnh viện đã áp dụng công nghệ thông 

tin trong cảnh báo sử dụng thuốc cũng như 

quản lý số lượng cấp phát thuốc trong điều trị 

nội trú, ngoại trú. Khi các bác sĩ kê thuốc trên 

phần mềm không hợp lý (khác phác đồ điều 

trị, trùng thuốc, mã hoạt chất…) đều sẽ hiện 

cảnh báo hoặc chặn không cho kê đơn thuốc. 

Qua đó giúp Ban lãnh đạo bệnh viện có thể 

kiểm soát, quản lý được các toa thuốc được 

kê./.

Thiết lập phân luồng, bố trí nhân lực bảo vệ hỗ trợ phân luồng ngay tại cổng ra vào bệnh viện
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO 

VỀ PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG CẤP CỨUVỀ PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG CẤP CỨU

VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨUVÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO 

VỀ PHƯƠNG PHÁP, KỸ NĂNG CẤP CỨU

VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU
Phòng TT&HCQT

Với mục đích cập nhật kiến thức, 

nâng cao trình độ chuyên môn trong cấp 

cứu và vận chuyển cấp cứu, làm chủ kỹ 

năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tổ 

chức lớp đào tạo cập nhật kiến thức về 

phương pháp, kỹ năng cấp cứu và vận 

chuyển cấp cứu. Khóa học diễn ra trong 05 

ngày, từ ngày 13/01/2021 đến 17/01/2021.

Tham dự khai giảng khóa đào tạo có 

Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh, Ths.Bs Đặng Thị Thúy – Phó 

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tham gia 

giảng dạy và đào tạo có Ths.Bs Hà Mạnh 

Hùng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Thận 

nhân tạo;  Bs.CKI Nguyễn Tiến Thắng – Phó 

Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Thận nhân 

tạo; Bs.CKI Loan Tám Bảy – Phó Trưởng 

Quang cảnh khai giảng lớp đào tạo

khoa Chấn thương chỉnh hình và Điều dưỡng 

trưởng của khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực.

Chương trình đào tạo thu hút đông đảo 

sự quan tâm, tham gia của hơn 150 học viên 

đến từ 27 đơn vị khám, chữa bệnh trên địa 

bàn tỉnh, trong đó có 51 bác sĩ, 102 điều 

dưỡng. Khóa đào tạo được chia thành 3 lớp 

học lý thuyết với 40 tiết học về các nội dung: 

nhận định và kiểm soát ban đầu bệnh nhân 

cấp cứu; các kỹ thuật kiểm soát đường thở; 

chẩn đoán và xử trí cấp cứu ban đầu suy hô 

hấp; xử trí cấp cứu sốc; cấp cứu ngừng tuần 

hoàn cơ bản và nâng cao; cấp cứu chấn 

thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, 

chấn thương ngực; nguyên tắc chẩn đoán, 

xử trí ngộ độc cấp; vận chuyển bệnh nhân 

cấp cứu; định hướng chẩn đoán xử trí hôn 

mê. Sau đó, các học viên được hướng dẫn Cập nhật kiến thức về kỹ năng cấp cứu, vận chuyển 
cấp cứu
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thực hành về kiểm soát đường thở; vận 

chuyển bệnh nhân cấp cứu; thực hành kỹ 

thuật cố định gãy xương và cột sống.

Khóa đào tạo không chỉ giúp các học 

viên nắm được đại cương về kiểm soát và 

nhận định ban đầu bệnh nhân cấp cứu, nắm 

được các kỹ thuật, tình huống cấp cứu mà 

còn đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn 

trương, có ý thức hợp tác trong khi làm việc, 

ứng xử tốt nhất trước các tình huống bệnh 

nhân nặng, từ đó tạo được sự tin tưởng của 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kết thúc 

khóa đào tạo, các học viên tham gia được 

cấp chứng chỉ hoàn thành đào tạo khóa học 

về phương pháp, kỹ năng cấp cứu và vận 

chuyển cấp cứu.

Cấp cứu y tế là một chấn thương cấp 

tính hoặc bệnh tật có nguy cơ ngay lập tức đối 

với tính mạng hoặc sức khỏe lâu dài của 

bệnh nhân, cần sự can thiệp nhanh chóng 

của cán bộ y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh đã thiết lập quy trình Báo động 

đỏ với đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn cao, 

khẩn trương, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi 

tình huống cấp bách, tăng khả năng sống cho 

người bệnh./.

Ths.Bs Đặng Thị Thúy - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn

Thực hành kỹ thuật cố định xương gãy

Đại diện một số đơn vị y tế nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học
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“Thần tốc” trong công tác 

phòng, chống dịch
Phòng TT&HCQT

2h25p tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cán bộ y tế thực 
hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Việc thu dung, thực hiện sàng lọc, xét 

nghiệm SARS-CoV-2 trong việc truy vết, 

khoanh vùng đẩy lùi dịch bệnh là vô cùng 

quan trọng, với các ca mắc có dấu hiệu gia 

tăng, số lượng mẫu xét nghiệm ngày càng 

lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ y tế phải làm 

việc liên tục 24/24 ở tất cả các khâu trong 

công tác phòng, chống dịch.

Ngành Y tế Quảng Ninh đã thành lập 10 

đội điều trị chuyên khoa; 16 đội phản ứng 

nhanh, 26 đội cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng 

điều động tăng cường hỗ trợ cho các địa 

phương. Đến nay đã có hơn 7.000 cán bộ y 

tế, bao gồm cả hệ thống y tế công lập, tư nhân 

tham gia trong cuộc chiến phòng, chống dịch.

Ngoài Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 1 trong 4 bệnh viện 

có phòng xét nghiệm cũng như thiết bị máy 

móc đạt đủ tiêu chuẩn để thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh 

viện Bãi cháy, Bệnh viện Việt Nam- Thụy điển 

). Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động tối đa 

nguồn lực, tại khoa Vi sinh của bệnh viện, các 

cán bộ y tế không kể ngày đêm, được chia 

làm 5 ca/ngày để làm công tác xét nghiệm, 

nhằm giải tỏa và có kết luận sớm nhất với các 

mẫu xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu phòng 

chống dịch cấp bách trong thời điểm hiện tại.

Từ tháng 8/2020 đến nay, Bệnh viện ĐK 

tỉnh đã thực hiện sàng lọc hơn 3.800 mẫu xét 

nghiệm Covid-19, trong đó có 1.065 mẫu xét 

nghiệm thu dung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

2.797 mẫu xét nghiệm tiếp nhận từ các đơn vị 

y tế khác trên địa bàn, phát hiện 4 ca nghi 

nhiễm SARS-CoV-2 và gửi về CDC để xác 

thực.

Thực hiện phân loại mẫu xét nghiệm
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Ngoài ra, với việc làm chủ và triển khai 

thường quy kỹ thuật Oxy hóa máu qua màng 

ngoài cơ thể (ECMO) Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

có thể điều trị được cho các bệnh nhân nhiễm 

Covid-19 trong trường hợp có biến chứng 

nặng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Bệnh viện 

ĐK tỉnh với phương châm phòng, chống dịch 

“thần tốc” luôn sẵn sàng nhân lực với năng 

suất hoạt động tối đa, quyết tâm giữ vững tinh 

thần, trách nhiệm để dập dịch sớm nhất có 

thể, chào đón Tết Nguyên đán Tân sửu 2021.

Cán bộ y tế xét nghiệm SARS-CoV-2

Cán bộ y tế là những chiến sĩ áo trắng không quản đêm ngày đang ra sức bảo vệ nhân 

dân tại nơi tuyến đầu phòng dịch, mỗi chúng ta hay cố gắng chung tay góp sức với mỗi hành 

động nhỏ theo quy định của Bộ Y tế: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – 

KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ. Chiến dịch phòng, chống đại dịch Covid-19 có thành công 

hay không là xuất phát từ sự đoàn kết, hành động và ý thức của mỗi chúng ta!

Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động nguồn lực tối đa, sẵn sàng mọi tình huống phòng, chống dịch
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ĐẢM BẢO CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

DIỄN RA BÌNH THƯỜNG TRONG MÙA DỊCH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH 

Phòng TT&HCQT

Ngay từ những ngày đầu bùng phát 

các ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã 

triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch, song vẫn đảm bảo tốt công tác khám 

chữa bệnh phục vụ người dân. Đặc biệt, 

đêm ngày 27/01/2021, sau khi có thông 

báo chính thức về 2 trường hợp dương 

tính với Covid-19 mới trong cộng đồng tại 

Hải Dương và Quảng Ninh, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh ngay lập tức chú trọng và tăng 

cường các biện pháp chống dịch theo 

những hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.

Nhờ thực hiện tốt những biện pháp 

phòng dịch tại cơ sở y tế, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh đã nhận được những phản hồi tích cực và 

sự tin cậy của bà con trên địa bàn thông qua 

hoạt động khám chữa bệnh. Trong tháng 

Hội chẩn trực tuyến với bệnh viện tuyến trên trong 
phòng phẫu thuật

1/2021 vừa qua, bệnh viện tiếp nhận 27.732 

lượt khám, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 

800 đến hơn 1.000 lượt bệnh nhân đến khám 

và điều trị. Liên tục cấp cứu, điều trị những 

bệnh nhân nặng qua khỏi cơn nguy kịch (tai 

nạn đa chấn thương, vỡ nát đốt sống cổ, đứt 

gần rời bàn tay do tai nạn máy cưa, sốc tim - 

vỡ tim...), các y, bác sĩ gánh trên vai những 

trách nhiệm to lớn là tính mạng và sức khỏe 

người bệnh nhưng vẫn không quên đảm bảo 

an toàn cho bệnh nhân, gia đình người bệnh 

trong mùa dịch bệnh.

Bệnh nhân và người nhà người bệnh 

khi đến thăm khám đều được phân luồng, đo 

thân nhiệt, khai báo y tế, đeo khẩu trang. Các 

phòng khám, khoa điều trị thực hiện đúng các 

quy định phòng dịch khi tiếp nhận và thăm 

khám người bệnh.
Khai báo y tế trước khi vào bệnh viện
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Tại các khoa điều trị nội trú đều có cán 

bộ y tế và lực lượng an ninh túc trực, thực hiện 

nhiệm vụ khai báo y tế, tạm dừng khách và 

người nhà đến thăm, chỉ 01 người nhà chăm 

sóc bệnh nhân. Tuyên truyền và thực hiện 

nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang – 

Khử khuẩn - Khoảng cách – Khai báo y tế - 

Không tụ tập).

Nhân viên, cán bộ y tế bệnh viện mang 

đầy đủ trang thiết bị phòng hộ, khai báo y tế và 

đo thân nhiệt hàng ngày trong suốt thời gian 

dịch bệnh diễn ra.

Khu điều trị, tiếp nhận dành riêng cho 

những bệnh nhân nhiễm/nghi nhiễm Covid-

19 được bố trí hệ thống buồng áp lực âm hiện 

đại cũng được sắp xếp tại tòa nhà E, biệt lập 

so với khu khám bệnh với đầy đủ các tiện 

nghi, máy móc tân tiến, sẵn sàng điều trị các 

trường hợp bệnh nhân Covid-19, kể cả các 

trường hợp biến chứng nặng. Khu điều trị, cách ly bệnh nhân Covid-19 biệt lập với 
khu khám chữa bệnh

Không chỉ vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

còn liên tục được kiểm tra, khảo sát về công 

tác phòng chống dịch bởi các Bộ, Ngành, Sở 

Y tế nhằm phát huy những thế mạnh, tiếp thu 

và bổ sung những thiếu sót để đảm bảo an 

toàn cho người dân đến thăm khám.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác 

khám chữa bệnh, song song với đó là đảm 

bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch 

để có thể là địa chỉ tin cậy của người dân đến 

khám chữa bệnh trong tình hình dịch đang có 

diễn biến phức tạp như hiện nay.

Hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vẫn hoạt động 

bình thường, kính mong quý bệnh nhân và 

người nhà khi đến khám và làm việc đảm bảo 

thực hiện đúng quy định 5K: Khẩu trang – 

Khử khuẩn - Khoảng cách – Khai báo y tế - 

Không tụ tập để việc khám chữa bệnh tại cơ 

sở y tế được diễn ra thuận lợi./.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia 
Phòng chống dịch Covid-19 đến kiểm tra tại bệnh viện
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Trước tình hình dịch diễn biến phức 

tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, 

Bệnh viện số 2 Quảng Ninh đang trong 

chiều hướng quá tải, các cán bộ y tế đã và 

đang hoạt động tối đa năng suất song vẫn 

không tránh được tình trạng thiếu hụt về 

nhân lực.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Y tế, 

ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

Ninh đã lên danh sách, điều động nhân viên y 

TỔ QUỐC CẦN, CHÚNG TÔI CÓ MẶTTỔ QUỐC CẦN, CHÚNG TÔI CÓ MẶT

QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH!QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH!

TỔ QUỐC CẦN, CHÚNG TÔI CÓ MẶT

QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH!
Phòng TT&HCQT

tế đến hỗ trợ Bệnh viện số 2. 13h30 ngày 

03/02, với tinh thần quyết tâm, 10 “chiến sĩ áo 

trắng” là các điều dưỡng viên tại các khoa 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lập tức di 

chuyển, tăng cường vào Bệnh viện số 2 để 

phục vụ công tác phòng, chống dịch, sẵn 

sàng cho các tình huống cấp bách.

Cán bộ y tế tăng cường của Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh đã được tập huấn, hướng dẫn 

kỹ càng về các bước sử dụng cũng như thay 

Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia 
tăng cường cho Bệnh viện số 2
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trang thiết bị bảo hộ đúng với quy định của Bộ 

Y tế về phòng chống các bệnh truyền nhiễm. 

Đây là đợt tăng cường thứ 2 của bệnh viện 

tỉnh, trước đó, nhân viên y tế tại khoa Hồi sức 

cấp cứu và khoa Bệnh nhiệt đới của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh cũng đã tăng cường vào hỗ 

trộ tại Bệnh viện số 2.

Ngày 31/01 mới đây,  Bệnh viện Đa 

khoa Hạ Long cũng được chuyển thành Bệnh 

viện số 3 để thu dung, điều trị, cách ly các 

trường hợp Covid-19 nhằm giảm tải cho Bệnh 

viện số 1 và Bệnh viện số 2.

Ban lãnh đạo gửi lời động viên, cổ vũ tinh thần đội ngũ 
tăng cường trước khi lên đường nhận nhiệm vụ

Tập huấn trước khi tham gia tăng cường

Sẵn sàng, không ngần ngại, quyết 

thắng đại dịch là “hành trang” tinh thần mà 

các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói 

riêng và của Y tế Việt Nam nói chung mang 

theo bên mình trên con đường đẩy lùi dịch 

bệnh. Tham gia tăng cường vào các bệnh 

viện dã chiến cũng đồng nghĩa các cán bộ y 

tế tại đây sẽ không được đón Tết tại nhà, 

nhưng thay vào đó họ mang lại cho bà con 

nhân dân sự yên tâm vì nơi đầu tuyến có các 

“chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm quên 

mình, bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Các cán bộ y tế tràn đầy quyết tâm chống “giặc” Covid-19
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Chịu trách nhiệm xuất bản
THS.BS TRỊNH VĂN MẠNH

Giám đốc bệnh viện - Trưởng ban biên tập

Ban biên tập
THS.BS ĐẶNG THỊ THÚY

Phó Giám đốc bệnh viện - Phó ban biên tập
BS.CKII NGUYỄN HUY TIẾN

Phó Giám đốc bệnh viện - Phó ban biên tập
BS.CKII VŨ ANH TUẤN

Phó Giám đốc bệnh viện - Phó ban biên tập

Thư ký sản xuất
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Trưởng phòng Truyền thông & Hành chính quản trị
Trình bày

HÀ TRANG - ANH TÚ

Nguồn ảnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

Tin, bài cộng tác xin gửi về địa chỉ: Phòng truyền thông & Hành chính quản trị,
 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 02033.825 489 - Email: banbientap.bvt@gmail.com
Website: www.benhviendktinhquangninh.vn / benhviendakhoatinhquangninh.vn

In 500 cuốn, khổ 19cm x27cm tại Công ty TNHH in Phương Đông Hạ Long
Giấy phép xuất bản số: 22/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cấp 

ngày 16 tháng 04 năm 2020. In xong nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2021

Ảnh bìa: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký tặng quà cho tập thể 
cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân dịp năm mới



- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Ninh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2021

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh được vinh danh tại Hội nghị 
chuyển đổi số Y tế Quốc gia năm 2020

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xuất sắc đón nhận cờ thi đua 
của UBND tỉnh 

- Đoàn kiểm tra Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-
19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Hết lòng dành lại sự sống cho bệnh nhân tim mạch trước 
“ngưỡng cửa tử thần”

- Lần đầu triển khai kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI) 
tại Quảng Ninh 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phẫu thuật nối ghép thành công vết 
thương đứt gần rời bàn tay do tai nạn máy cưa

- Phẫu thuật nội soi lấy u buồng trứng chứa 7000ml dịch nhầy cho 
bệnh nhân 16 tuổi

- Hội thảo dược lâm sàng: Các giải pháp nâng cao sử dụng thuốc 
an toàn hợp lý và hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp 
4.0

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khóa đào tạo về phương pháp, kỹ 
năng cấp cứu và vận chuyển cấp cứu 

- “Thần tốc” trong công tác phòng, chống dịch

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác khám 
chữa bệnh diễn ra bình thường trong mùa dịch

- Tổ quốc cần, chúng tôi có mặt - Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh! 

Ảnh: Ths.Bs Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đứng thứ 2 
ngoài cùng bên phải) cùng các đơn vị đón nhận cúp vinh danh được trao tặng bởi 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long
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QUẢNG NINHQUẢNG NINHQUẢNG NINH

Trang 4

Trang 16

LẦN ĐẦU TRIỂN KHAI KỸ THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ
QUA DA (TAVI) TẠI QUẢNG NINH

Số 01/37

2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH ĐƯỢC VINH DANH TẠI
HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ Y TẾ QUỐC GIA NĂM 2020

CHÚC MỪNG NĂM MỚICHÚC MỪNG NĂM MỚICHÚC MỪNG NĂM MỚI
202120212021



Một số hoạt động của bệnh viện trong tháng 1 năm 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINHBỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINHBỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH

Đ/C: Phố Tuệ Tĩnh, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng NinhĐ/C: Phố Tuệ Tĩnh, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: (+84 203) 3825489 - Fax: (+84 203) 3625256Điện thoại: (+84 203) 3825489 - Fax: (+84 203) 3625256
Website: www.benhviendktinhquangninh.vnWebsite: www.benhviendktinhquangninh.vn
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