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Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

V/v rà soát, có phương án đảm bảo
nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế
cho công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19.

Kính gửi:
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Y tế các ngành
- Các Bệnh viện trực thuộc trường Đại học
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng
chống dịch Covid-19 và đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuẩn bị đầy đủ các
phương án phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh có chiều hướng lan rộng,
đặc biệt là tại các Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh phía Nam, Bộ Y tế đang khẩn
trương chỉ đạo và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết
bị y tế để sẵn sàng, tăng cường đảm bảo công tác hậu cần, không để xảy ra tình
trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế và đặc biệt là Oxy y tế.
Ngày 17/7/2021, Bộ Y tế đã họp trực tuyến với các đơn vị sản xuất Oxy y
tế trên cả nước để đôn đốc, thống nhất việc tổ chức triển khai, tăng cường sản
xuất, đảm bảo nguồn cung ứng. Hiện tại, nguồn sản xuất, cung cấp Oxy y tế đủ
để đáp ứng nhu cầu trong cả nước, tuy nhiên công tác đảm bảo cung ứng, vận
chuyển kịp thời khi nhu cầu điều trị tăng cao và năng lực tiếp nhận đưa vào sử
dụng và dự trữ sẵn sàng Oxy y tế tại từng Bệnh viện, cơ sở y tế cần phải được
quan tâm chuẩn bị.
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, thực hiện nguyên tắc “4 tại
chỗ” của Chính phủ và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu chuẩn bị
sẵn sàng nguồn cung ứng và tiếp nhận sử dụng, không để thiếu Oxy, khí y tế
phục vụ điều trị, phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đề nghị:
1. Các bệnh viện khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 trong cả nước, đặc biệt
các bệnh viện khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và các tỉnh
đang có dịch bùng phát cần khẩn trương rà soát, đảm bảo sẵn sàng các phương
án, điều kiện đảm bảo cung ứng, tiếp nhận sử dụng Oxy y tế tại đơn vị, đáp ứng
yêu cầu chuyên môn phục vụ phòng chống dịch Covid-19.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ
đạo các Bệnh viện, cơ sở điều trị y tế (cơ sở y tế) trên địa bàn:
- Củng cố hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu,
điều trị người bệnh Covid-19 theo hướng dẫn tại Văn bản số 5741/BYT-KCB
ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế.
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- Phân công đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc
chuẩn bị, sẵn sàng cung ứng và sử dụng Oxy y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đảm bảo không để thiếu Oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 khi
dịch bùng phát.
- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động rà soát, kiểm tra, bảo
dưỡng chuẩn bị sẵn sàng các nguồn cung ứng và phương án sử dụng Oxy, khí y
tế phục vụ điều trị căn cứ theo yêu cầu, thời điểm tại đơn vị, trong đó cần lưu ý:
(i) Hệ thống Oxy lỏng, các đường cấp khí, van giảm áp, đầu giắc nối đến
giường bệnh, mask, dây thở…
(ii) Tính toán phương án chuẩn bị cơ số chai Oxy y tế để sẵn sàng phục
vụ bệnh nhân Covid-19, khi có nhu cầu tăng cao nhất là đối với các đơn vị
không có Hệ thống Ô xy, khí y tế trung tâm.
(iii) Chủ động liên hệ với các nhà sản xuất, cung cấp Oxy trong phạm vi
khu vực (theo danh sách kèm theo) để lên phương án, cam kết đảm bảo nguồn
cung ứng không để giản đoạn, thiếu Oxy y tế.
(iv) Nghiên cứu bổ sung hoặc lắp đặt mới hệ thống nạp chai Oxy để sẵn
sàng phục vụ cho các cơ sở y tế, khu vực điều trị không có Oxy lỏng, đường dẫn
khí Oxy y tế.
(v) Tăng cường đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong
sản xuất, vận chuyển, cung ứng, sử dụng Oxy y tế nói chung và trong phòng
chống dịch Covid-19 nói riêng.
3. Đề nghị mỗi Sở Y tế, Bệnh viện trực thuộc Trung ương cử 01 nhân
viên đầu mối có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công
trình y tế) để thường xuyên cung cấp, cập nhật thông tin về công tác hậu cần,
vật tư, thiết bị và Oxy y tế, chủ động báo cáo về các khó khăn, vướng mắc trong
quá trình triển khai để kịp thời có hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, thông tin gửi về Bộ
Y tế1 trước ngày 25/7/2021 để tổng hợp.
Nhận được văn bản này, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện
và báo cáo phương án, tình hình chuẩn bị về Ô xy, khí y tế phối hợp với Bộ Y tế
để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
Covid-19 (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục Vụ, Cục, Tổng cục, Ttra Bộ và VPB
(để thực hiện);
- Cổng TT BYT và Cổng TTQL TTBYT
(để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, TB-CT.
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KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế: Đầu mối liên hệ: Đồng chí Trịnh Đức Nam, SĐT: 0983.996869;
Email: dmec@moh.gov.vn để tổng hợp, phối hợp công tác.

