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Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
trong đại dịch Covid-19
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Ứng phó với tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều
bệnh viện dã chiến đã được xây dựng, cùng đó các cơ sở y
tế đã sử dụng phòng cách ly áp lực âm nhằm cải thiện việc
chăm sóc bệnh nhân, giảm nguy cơ nhiễm chéo SARS-CoV2.

Ông Nguyễn Thanh Long làm
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Sáng 8-7, Bộ Y tế và Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Giải
pháp thiết kế kiến trúc bệnh viện hiện đại. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế
Trương Quốc Cường, công trình bệnh viện là một trong ba yếu tố chất
lượng khám chữa bệnh (nhân lực y tế, thuốc và điều kiện cơ sở vật
chất). Hiện nay, số lượng bệnh viện đang được đầu tư xây dựng mới
hoặc cải tạo ngày càng nhiều, phần nào đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc
sức khỏe đặc thù của hệ thống y tế Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động này

Thanh Hóa phát hiện 14 ca
nghi mắc Covid-19 trong khu
cách ly

vẫn mang tính chắp vá, manh mún chưa giải quyết được thấu đáo các
nhu cầu khám chữa bệnh thời kỳ mới. Theo Thứ trưởng Cường, bệnh
viện là công trình công cộng đặc thù có tính phức tạp, công nghệ khám
chữa bệnh và trang thiết bị hiện đại cần thay đổi cấp thiết trong xây dựng
các công trình bệnh viện. "Bộ Y tế hoan nghênh sáng kiến của Hội Kiến

TRUYỀN HÌNH

trúc sư Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực thiết kế
công trình bệnh viện đáp ứng yêu cầu của công nghệ y tế về khám chữa
bệnh hiện đại hướng tới vận hành bệnh viện an toàn"- ông Cường nhấn
mạnh.

Bệnh nhân 91 được công bố
khỏi bệnh sau 110 ngày điều
trị, thêm 14 ca mắc Covid-19

Báo Người Lao Động trao tặng ngư
dân xứ Quảng 1.500 lá cờ Tổ quốc

Không phải chất béo, thực
phẩm này mới làm tăng
mạnh cholesterol

Phòng áp lực âm được sử dụng để điều trị và cách ly bệnh nhân mắc Covid-19
và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Bàn về giải pháp kiểm soát nhiễm khuẩn một số ý kiến cho rằng các
bệnh truyền nhiễm đã và đang gây ra một mối đe dọa lớn đối với sức

Quản lý thuốc bệnh viện: Hở

khỏe con người. Để xử lý nguy cơ mầm bệnh, nhiều biện pháp an toàn

ở... y đức

sinh học đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện như
phòng áp lực âm và áp lực như một trong những biện pháp quan trọng
để ngăn chặn các mầm bệnh hiện nay. Đại diện Công ty CP Airtech Thế
Long cho rằng việc thiết kế bệnh viện hiện đại cần phải bảo đảm vấn đề
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bệnh Covid-19. Điều này đòi hỏi các cơ sở y tế cần quan tâm, tập trung
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CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

vào các giải pháp nhiễm khuẩn bệnh viện và các cơ sở đang chuẩn bị kế
hoạch đầu tư xây dựng cần có thiết kế mới, bảo đảm vấn đề kiểm soát
nhiễm khuẩn nói riêng, phòng chống dịch bệnh nói chung. Với phòng áp
lực âm trong điều trị các bệnh truyền nhiễm trong đó có Covid-19 được
thiết kế có áp suất thấp hơn xung quanh, chỉ có thể đi vào từ một phía và
không thể thoát ra qua phía đó. Nếu có một bệnh nhân nhiễm virus
SARS-CoV-2 đang được cách ly bên trong, các giọt bắn chứa virus của

Dân Trung Quốc "tiếc" chủ

họ sẽ không thể lội ngược dòng không khí này để thoát ra ngoài được.

quyền TP Vladivostok của

Thiết kế này giúp giảm khả năng lây lan của virus, dập tắt hiện tượng lây

Nga

nhiễm chéo qua dòng không khí giữa các bệnh nhân và bệnh nhân với
nhân viên y tế. Cùng đó, bệnh nhân được điều trị tại phòng áp lực âm sẽ
giảm được sự lây truyền bệnh qua không khí.

Quan chức ngoại giao Trung
Quốc đồng loạt dịu giọng với
Mỹ

Đang bán dâm cho khách tại
quán cà phê "Em và Tôi" thì bị
bắt quả tang

Buồng áp lực âm di động
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Lời thách đố "khó đỡ"
Trung Quốc gửi đến Mỹ

Chống Covid-19 "ngược
đời", Thụy Điển mất cả
chì lẫn chài

Mẹ thăm bạn trai 8 ngày,
con 3 tuổi ở nhà chết
thương tâm

Trước đó, Bộ Y tế khuyến cáo trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp việc thiết kế, xây dựng, lắp đặt và đào tạo để vận hành phòng
áp lực âm sẽ không đáp ứng kịp thời yêu cầu chống dịch Covid-19. Các
bệnh viện chưa có phòng áp lực âm nên tập trung thực hiện các biện
pháp cách ly bệnh nhân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả như bố trí
phòng cách ly bệnh nhân thông thoáng, sử dụng thông khí hỗn hợp hoặc
thông khí tự nhiên… theo đúng hướng dẫn phòng và kiểm soát lây
nhiễm bệnh Covid-19 trong cơ sở khám chữa bệnh của Bộ Y tế và bảo
đảm kiểm soát nhiễm khuẩn tốt.
Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19
Dịp này, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã trao giải cuộc thi Thiết kế "Ý
tưởng Kiến trúc bệnh viện dã chiến", cho những phương án được bố
cục, tổ chức chặt chẽ, giải pháp sáng tạo tiếp cận xu hướng kiến trúc
hiện đại, hợp lý và hiệu quả đối với thể loại bệnh viện dã chiến. Theo
ông Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cuộc thi
nhằm phát huy các ý tưởng sáng tạo của KTS trong thiết kế các bệnh
viện dã chiến sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch
bệnh, đáp ứng công năng theo yêu cầu của Bộ Y tế về khám chữa
bệnh… để có thể triển khai nhanh chóng, ngay khi có yêu cầu, bảo
đảm an toàn, tiết kiệm, đúng quy định. Các phương án đoạt giải được
đánh giá cao bởi khả năng phát triển thành các công trình bệnh viện
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