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            Số: 292/SYT-YDQLHN 
Công bố danh sách các bệnh viện  

có khả năng tiếp nhận điều trị viêm 

phổi do CORONA virus trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ   

 

   Cần Thơ, ngày  31 tháng 01 năm 2020 

                

    Kính gửi:  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế 

 

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm phổi do vi rút Corona 

gây ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 

23 tháng 01 năm 2020 về  việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do của 

vi rút Corona gây ra, 

Sở Y tế công bố các danh sách các bệnh viện có khả năng tiếp nhận điều trị 

viêm phổi do CORONA virus trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể nhưu sau: 

1. Danh sách các bệnh viện có khả năng tiếp nhận điều trị viêm phổi do 

CORONA virus trên địa bàn thành phố Cần Thơ: 

- Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ 

- Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ 

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ 

- Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

2. Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện nêu trên chuẩn bị sẵn sàng khu vực khám 

bệnh, cách ly tiếp nhận điều trị, dự trù đầy đủ cơ số thuốc, vật tư và trang thiết bị y 

tế, bảo hộ cho nhân viên y tế, thành lập Đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ 

tuyến dưới, khẩn trương tập huấn cho nhân viên y tế về năng lực chẩn đoán và điều 

trị viêm phổi do CORONA virus, đồng thời tăng cường công tác giám sát, chống 

nhiểm khuẩn toàn bệnh viện. 

3. Về phân tuyến khám và điều trị: 

- Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố chuẩn bị khu vực 

khám bệnh và cách ly.  



 

- Khi phát hiện người bệnh chẩn đoán nghi ngờ viêm phổi do CORONA 

virus phải hội chẩn với một trong 4 bệnh viện nêu trên để chuyển viện đúng chỉ 

định, đảm bảo an toàn, chỉ chuyển viện các trường hợp vượt khả năng điều trị. 

4. Đối với các bệnh viện:  Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ, Bệnh 

viện đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, Bệnh viện 

Nhi đồng Cần Thơ: khi phát hiện người bệnh chẩn đoán nghi ngờ viêm phổi do 

CORONA virus, lấy mẫu xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tập trung bệnh 

phẩm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để gửi Viện Pasteur xét nghiệm 

khẳng định. 

Trường hợp bệnh nặng vượt khả năng điều trị, bốn bệnh viện nêu trên 

chuyển tuyến người bệnh đến Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để tiếp 

tục điều trị. 

5. Sở Y tế tham mưu cho UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo của thành 

phố về công tác phòng, chống bệnh viêm phổi do vi rút Corona, ban hành kế hoạch 

đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ, thành lập 02 đội phản ứng nhanh. 

Ngoài ra ngày 30 tháng 01 năm 2020, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai 

hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona cho toàn ngành y tế. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và công bố danh sách các bệnh viện 

có khả năng tiếp nhận điều trị viêm phổi do CORONA virus trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ, Sở Y tế kính báo cáo đến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế./. 

  

                                                                                 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- UBND TP (báo cáo) 

- Ban Giám đốc Sở; 

- BVĐK Trung Ương  Cần thơ; 

- Bệnh viện quân Y 121; 

- Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ; 

- Bệnh viện Công an thành phố; 

- Các Phòng chức năng SYT; 

- Phòng Y tế quận, huyện; 

- Lưu: VT, YDQLHN.                                                            

  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Minh Chu     

 

 

 

 



 

1. Đường dây nóng của các bệnh viện có khả năng tiếp nhận điều trị 

viêm phổi do CORONA virus trên địa bàn thành phố Cần Thơ: 

- Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ:  

 Điện thoại: 0907.736.736 

Địa chỉ: 315 Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

- Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ 

Điện thoại: 0292.35.00.691 

Địa chỉ: số 4. Châu Văn Liêm, Phường An Lạc, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ 

Điện thoại: 0966.691.818     0913.759.837 

Địa chỉ:  Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, quận Ô 

Môn, TP Cần Thơ 

- Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

Điện thoại: 0966.651.818 

Địa chỉ: 345 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

2. Đường dây nóng của ngành y tế thành phố Cần Thơ về phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do của vi rút Corona: 

1/ 0918.384.856     

 2/ 0939.489.919    

  3/ 0976.685.576 
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