Tăng cường sản xuất, cung ứng và đầu tư, cải tạo mở rộng
hệ thống Oxy khí y tế đáp ứng nhu cầu điều trị Covid-19
(Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực HSTC trong PCD Covid-19)
Ngày 02/8/2021)
Nguyễn Minh Tuấn
Vụ trưởng, Vụ TTB & CTYT - BYT

CÁC CHỈ ĐẠO SẴN SÀNG ĐIỀU TRỊ
BỆNH NHÂN COVID-19:

1. CV 5741/BYT-KCB ngày 19/7/2021 gửi các
Bệnh viện trực thuộc Bộ; các Sở Y tế; Y tế
các ngành và các Bệnh viện thuộc Trường
Đại học về việc củng cố hệ thống cơ sở
khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác
cấp cứu, điều trị người bệnh Covid-19.
2. CV 5338/BYT-KCB ngày 21/7/2021
gửi Chủ tịch UBND Tỉnh, TP trực thuộc TƯ
về việc đảm bảo sẵn sàng thu dung điều
trị Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng tại
Địa phương.

3. QĐ 3616/QĐ-BYT ngày 29/7/2021
phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực
cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh
viện điều trị người bệnh Covid-19 nặng”.

CÁC CHỈ ĐẠO VỀ ĐẢM BẢO OXY Y TẾ
✓ Công văn 5820/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021
gửi các Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng Oxy y tế
đôn đốc tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế
phục vụ PCD Covid-19.
✓ Công văn 5821/BYT-TB-CT ngày 20/7/2021
gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh
thành phố, Y tế các ngành và các Bệnh viện trực
thuộc Trường Đại học yêu cầu rà soát, có phương
án đảm bảo nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế
cho công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
✓ Công văn 5584/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021
gửi các Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng Oxy y tế
đề nghị phối hợp đảm bảo công tác sản xuất, cung
ứng Oxy y tế phục vụ PCD Covid-19.
✓ …

KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THIẾU, GIÁN ĐOẠN
CUNG ỨNG OXY Y TẾ PHỤC VỤ ĐIỀU TRỊ,
PCD COVID-19

Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ đã quyết liệt
chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp yêu cầu:
▪ Các Nhà sản xuất, cung ứng nâng cao
năng lực sản xuất, cung ứng Oxy y tế,
không để thiếu nguồn cung khi nhu
cầu điều trị Covid-19 tăng cao.

▪ Các bệnh viện, cơ sở y tế rà soát, kiểm
tra và cải tạo nâng cấp hệ thống Oxy
khí y tế để sẵn sàng tiếp nhận, sử dụng
Oxy y tế phục vụ cho công tác điều trị
bệnh nhân, PCD Covid-19.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT,
CUNG ỨNG OXY Y TẾ

22 Đơn vị sản xuất, cung ứng:
Phía Bắc:
08 đơn vị
Miền Trung: 04 Phía Nam:
10 Tổng công suất: ~ 830 tấn Oxy lỏng/ngày
(tương đương 644.910 m3 khí/ngày và có khả
năng nâng thêm công suất)

Nhu cầu:

~ 644 tấn Oxy lỏng/ngày

(tương đương 500.000 m3 khí/ngày trong tình
huống 200.000 ca mắc)

Vụ cũng đã thiết lập các Nhóm đầu mối,
theo dõi, báo cáo trực tuyến tình hình về
nguồn cung và nhu cầu sử dụng Oxy y tế với
các Nhà sản xuất cung ứng; các Sở Y tế và các
Bệnh viện Trung ương và Bệnh viện Tỉnh…

CÁC NHÀ MÁY TẬP TRUNG Ở 02 KHU VỰC:
…Việc vận chuyển, cung ứng và tiếp nhận, sử
dụng Ô xy y tế (phụ thuộc vào nhu cầu/thời
điểm/hạ tầng của đơn vị, bệnh viện) cũng là
một yếu tố cần phải được quan tâm lưu ý,
nếu không chuẩn bị tốt, có phương án sẵn
sàng, khả thi sẽ có nguy cơ thiếu hụt, gián
đoạn cung ứng trong điều trị bệnh nhân
Covid-19...

YÊU CẦU ĐẢM BẢO OXY Y TẾ CHO ĐIỀU TRỊ, PCD COVID-19:
NHÀ SẢN XUẤT

ĐƠN VỊ CUNG ỨNG

BỆNH VIỆN

✓ Chủ động lên kế hoạch
đảm bảo cung ứng theo
✓ Xác định nhu cầu sử dụng Oxy y tế
✓ Có kế hoạch đảm bảo sản
các đơn hàng của các bệnh
của đơn vị và cập nhật, dự báo sớm
xuất, nâng cao công suất
viện, cơ sở y tế
để yêu cầu bổ sung, cung ứng kịp thời.
✓ Chủ động lên kế hoạch đảm ✓ Phối hợp chặt chẽ với các ✓ Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tiếp
bệnh viện để có kế hoạch,
bảo cung ứng theo yêu cầu
nhận, cấp khí Oxy y tế hiện có và khảo
phương
án
vận
chuyển,
của các bệnh viện, không để
sát, lên phương án nâng cấp, bổ sung
cung ứng cụ thể, phù hợp
gián đoạn, thiếu Oxy y tế
để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh
với từng đơn vị không để
nhân Covid-19 tăng cao.
✓ Yêu cầu:
gián đoạn, thiếu Oxy y tế.
✓ Chủ động, có phương án, biện pháp
• Tiêm chủng vắc xin
✓ Khảo sát cung đường,
sẵn sàng (hợp đồng nguyên tắc, cam
• Không cắt điện
chủ động có kế hoạch cung
kết…) đảm bảo không để thiếu, đứt
• Luồng xanh quốc gia
ứng trong điều kiện PCD
nguồn cung Oxy y tế.
Covid-19...

ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG SẢN
XUẤT, VẬN CHUYỂN CUNG ỨNG, TIẾP NHẬN, SỬ DỤNG OXY Y TẾ

YÊU CẦU ĐẢM BẢO OXY Y TẾ CHO ĐIỀU TRỊ, PCD COVID-19:
NHÀ SẢN XUẤT

ĐƠN VỊ CUNG ỨNG

BỆNH VIỆN

✓ Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế chỉ đạo, hỗ
trợ các bệnh viện khảo sát nhu cầu thực
tế sử dụng Oxy để có kế hoạch lựa chọn
Đầu mối tham mưu, chỉ
và trang bị, bổ sung bồn Oxy, hệ thống
đạo, phối hợp trên địa bàn
Oxy khí y tế phù hợp, có dự phòng và tổng
hợp, nắm chắc nhu cầu Oxy trên địa bàn.

Vai trò Sở Y tế:

✓ Chủ động liên hệ với các đơn vị sản xuất,
cung ứng Oxy y tế để lên phương án cung
cấp, điều phối, dự phòng hỗ trợ các bệnh
viện khi có tình huống phát sinh, nhu cầu
lên cao.
✓ Có đầu mối phối hợp với Bộ Y tế
(Vụ TTB&CTYT) để cập nhật thông tin, nhu
cầu và xử lý các tình huống, không để
thiếu Oxy phục vụ điều tri.

KẾT LUẬN
1. Bộ Y tế đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo, có đầy đủ văn bản hướng
dẫn để đảm bảo sẵn sàng:
✓ Đối với các Nhà sản xuất: Tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế
✓ Các đơn vị Bệnh viện, cơ sở y tế các tuyến và các Sở Y tế:
Khẩn trương rà soát, kiểm tra - đầu tư, cải tạo mở rộng, bổ sung Hệ
thống Oxy, khí y tế đảm bảo sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu phục vụ công
tác điều trị, PCD Covid-19.
2. Đề nghị các UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ quan tâm chỉ đạo Sở Y tế
và các Ban, ngành liên quan, các Bệnh viện các tuyến trên địa bàn khẩn
trương rà soát, kiểm tra bảo dưỡng và chuẩn bị sẵn sàng theo phương
châm “4 tại chỗ” để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

3. Nguồn cung ứng Oxy không thiếu, tuy nhiên phải quan tâm sẵn sàng,
đảm bảo tất cả các khâu:
⁻ Đảm bảo sản xuất, vận chuyển, cung ứng đến đơn vị sử dụng
⁻ Tiếp nhận, sử dụng trong điều trị Bệnh nhân tại Bệnh viện, cơ sở y tế
⁻ Đảm bảo An toàn trong sản xuất, vận chuyển, tiếp nhận, sử dụng Oxy y tế.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ PHỐI HỢP, KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI CỦA CÁC ĐƠN VỊ !

