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Tháng 1 2021

Tháng 1 2022

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM (1 – 5/2021)
• Zero-COVID: cách ly F0 – truy
vết cách ly F1, F2…
• Không có ca tử vong@TPHCM
• Covid-19 bùng phát ở Hải
Dương, Quảng Ninh do biến thể
Anh.

• 6/2: Chùm ca nhân viên giám
sát hàng hóa sân bay Tân Sơn
Nhất do chủng A.23.1 Nam Phi
• 8/3: Tiêm vắc xin cho NVYT

• 27/5: Chùm 36 ca nhiễm COVID19 ~ Hội thánh Truyền giáo
Phục Hưng
• 31/5: CT15 toàn thành phố,
riêng Gò Vấp và phường Thạnh
Lộc (quận 12) áp dụng chỉ thị 16

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM NĂM 2021

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, toàn Thành phố đã có 503.244 ca dương tính được Bộ Y tế công bố

• CT 15 toàn TP
• CT 16 ở GV
và T.Lộc, Q.12
Ngày 31/5/2021
đến 18/6/2021

19/6/2021 đến
14/8/2021

• CT 16 toàn TP

• Cao điểm CT
16

15/8/2021 đến
30/9/2021

01/10/2021

• CT 18

Xét nghiệm phát hiện, bóc tách F0
• Mục tiêu: phát hiện sớm và khoanh vùng xử lý ổ dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng
đồng, bóc tách ca bệnh để cách ly và điều trị sớm, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong.
• Thường xuyên được điều chỉnh phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh; huy động
lực lượng và tổ chức thực hiện đúng theo yêu cầu, phương pháp đề ra.
• Năng lực XN: Giai đoạn đầu: Viện Pasteur, BV BND, BV ND1. Hiện nay, TPHCM có 68 đơn vị đủ
điều kiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2.
• Trước 20/9: Chủ yếu thực hiện XN RT-PCR. Sau 20/9: thực hiện XN nhanh kháng nguyên để bóc
tách ngay nguồn lây nhiễm (3113/BCĐ-VX).

• Nhân lực: NVYT + đoàn viên, thanh niên tình nguyện; giai đoạn cao điểm: Trung ương hỗ trợ
thêm 5.000 nhân sự cho công tác lấy mẫu (4.000 người từ BQP và 1.000 người từ BYT). Hiện nay
khuyến khích và hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện sớm.

Thu dung điều trị F0
• 28.7: thí điểm cách ly F0 tại nhà.
• 09.8: cấp gói thuốc A-B cho F0 cách ly tại nhà.

Tổ chức cách ly
F0 tại nhà

• 26.8: tiếp tục cấp gói thuốc C (chương trình có kiểm
soát của BYT).
• Thành lập 327 tổ phản ứng nhanh, 05 trạm cấp cứu vệ
tinh 115 dã chiến và 525 trạm y tế lưu động do lực
lượng Quân y hỗ trợ.
Tính đến 31/12: có 416.569 F0 cách ly tại nhà đã khỏi
bệnh, góp phần giảm tải cho hệ thống thu dung, điều trị.

Thu dung điều trị F0

• Trước 27.4: 05 BV điều trị F0 (970 giường, 42 giường ICU)

Triển khai mô hình
“tháp 3 tầng” thu
dung điều trị F0

• Sau 27.4: 95 BV điều trị COVID-19 (chuyển đổi công năng 54
BV, thành lập thêm 36 BV dã chiến) và 201 CS cách ly F0.
• Tại thời điểm cao nhất của đợt dịch thứ 4, Thành phố có
104.000 giường ở cả 3 tầng trong đó có 4.600 giường ICU và
có 8.128 BS, 15.914 ĐD, 1.500 KTV và hộ lý tham gia chăm
sóc F0.
 Tính đến ngày 31/12, đã có 332.390 người bệnh được điều trị
tại các bệnh viện, trong đó có 307.405 người bệnh đã xuất viện.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19
• Ngày 08/3: bắt đầu chiến dịch tiêm VX tại TP.HCM (75.400 người là NVYT, lực lượng
phòng, chống dịch).

• Từ 6/2021: tiêm với quy mô lớn nhằm bảo đảm bao phủ vắc xin đủ 2 mũi đến mỗi người
dân.
• Từ 27/10: tổ chức tiêm cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi

• Từ 07/12: tổ chức tiêm liều bổ sung và nhắc lại.
• Lực lượng tham gia gồm có: huy động toàn bộ nhân lực y tế của TP
• Đổi mới phương thức tổ chức tiêm chủng nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm:

• Đợt 1 – 4: SYT chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tiêm chủng.
• Từ đợt 5 (20/7): UBND Q/H chịu trách nhiệm chính, SYT hỗ trợ đội tiêm, vắc xin, cấp
cứu (Thời điểm tiêm cao nhất hơn 300.000 mũi tiêm/ngày).

Cấp cứu, vận chuyển cấp cứu
• Nâng cấp tăng số line điện thoại từ 8-14-40, huy động 300
người tình nguyện trực tổng đài (giai đoạn cao điểm tiếp nhận
5.000-6.000 cuộc gọi/ngày).
• Huy động 06 doanh nghiệp vận tải tham gia vận chuyển F0 (xe
khách và xe taxi).

• Thành lập 05 trạm cấp cứu 115 dã chiến tại 05 QH thuộc 05 cửa
ngõ của Thành phố, tiếp nhận 30 xe cứu thương cùng 30 tài xế, 28
y sĩ từ Bộ Quốc phòng.

1. Áp dụng mô hình “tháp 3 tầng” trong phân tầng điều trị COVID-19
2. Mô hình chăm sóc F0 tại nhà

3. Mô hình Trạm Y tế lưu động
4. Mô hình tư vấn F0 từ xa qua tổng đài “1022”
5. Mô hình cải biến xe vận chuyển hành khách và xe taxi trở thành xe vận chuyển người
bệnh
6. Mô hình “Tổ Y tế từ xa”
7. Mô hình “Chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng”

8. Mô hình bệnh viện “chị - em” của Bộ Y tế
9. Mô hình “Bệnh viện dã chiến 3 tầng”
10.Mô hình “H.O.P.E” chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm SARS-CoV-2 của BV Hùng Vương

Thành phố đã triển khai hơn 525 trạm y tế lưu động để chăm sóc F0 tại nhà dưới sự hỗ trợ nhân sự từ Bộ Quốc phòng.

Người dân mắc COVID-19 và có nhu cầu cần chăm sóc sức khỏe, chỉ cần gọi 1022
bấm số 3 để được chuyên gia từ Hội Y học Thành phố tư vấn, giải đáp, bấm số 4 để
được Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ.

260 xe Phương Trang (16 chỗ) cải tiến thành xe cứu thương đơn giản
và 100 xe taxi Mai Linh (4-7 chỗ) cải biến thành xe chuyển bệnh cấp cứu.

Mô hình phát huy hiệu quả chăm sóc F0 tại nhà ở các quận có dịch bệnh
bùng phát như Quận 10, Quận 8 và quận Bình Tân.

Thực hiện Quyết định 3992/QĐ-BYT của Bộ Y tế, các Bệnh viện, Trung tâm hồi sức COVID19 tầng 3 sẽ phụ trách các bệnh viện điều trị COVID-19 theo các địa bàn dược phân công.

BV dã
chiến
TP

BV dã
chiến ba
tầng
TT HS
COVID19
Các Trung tâm hồi sức thuộc bệnh viện TW được bàn giao về bệnh viện thành phố và được sáp nhập
vào các bệnh viện dã chiến số 13, số 14, số 16 để trở thành, mô hình “Bệnh viện dã chiến 3 tầng”.

BV Hùng Vương phối hợp Hội Phụ nữ TP.HCM, UBND Q5 thành lập Trung tâm H.O.P.E
(Have Only Positive Expectation). Hơn 2 tháng thành lập, trung tâm đã chăm sóc, nuôi
dưỡng gần 300 trẻ có mẹ bị nhiễm COVID-19 phải cách ly điều trị sau sanh.

KẾT QUẢ PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐẾN CUỐI THÁNG 9
• Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và lãnh đạo chủ chốt, của
Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, sự hỗ trợ tích cực của Ban, Bộ, ngành
Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn và đồng bào cả nước; sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân
Thành phố; việc thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn Thành phố, cao điểm là từ ngày 23/8 đến cuối tháng 9/2021, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản kiểm
soát dịch bệnh COVID-19.
• 30/9/2021: Chỉ thị số 18/CT-UBND với mục tiêu tiếp tục kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, từng bước
khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố an toàn, linh hoạt, hiệu quả, đưa sinh hoạt của người dân
bước sang trạng thái bình thường mới.
• 11/10/2021: Nghị quyết số 128/NQ-CP xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng
tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
• 12/10/2021: Quyết định số 4800/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết
số 128/NQ-CP.
• 16/11/2021: Quyết định 3900/QĐ-UBND quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Số mắc mới Xn nhanh
Số mắc mới RT-PCR
Số mắc mới trung bình 7 ngày
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Chỉ thị 18
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SỐ CA MẮC MỚI TẠI TP.HCM TĂNG TRỞ LẠI TỪ THÁNG 11
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SỐ BỆNH NHÂN MẮC MỚI TẠI 3 TẦNG ĐỀU TĂNG TRỞ LẠI
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Thời điểm cao nhất (6/9): 154.554 F0, trong đó:
- Tại nhà: 87.869, cơ sở cách ly: 24.030 (58,5%)
- BV tầng 2: 39.793 (25,7%)
- BV tầng 3: 2.862 (1,8%), 1.058 ca thở máy xâm lấn

100000

Ngày 30/11: 86.609 F0, trong đó:
- Tại nhà: 66.828, cơ sở cách ly: 6.100 (84,2%)
- BV tầng 2: 11.943 (13,8%)
- BV tầng 3: 1.738 (2,0%)
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CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP

Củng cố 2 trụ cột chăm sóc bệnh nhân COVID-19 (1)

Củng cố 2 trụ cột chăm sóc bệnh nhân COVID-19 (2)

Phân tích đặc điểm ca nặng và tử vong
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Đặc điểm chung nhóm tử vong:
1. Người trên 50 tuổi (88,3%)

2. Có bệnh nền (92,2%)

Các nhóm giải pháp:
1. Giảm nguy cơ lây nhiễm cho người
cao tuổi, người có bệnh nền:

3. Chưa tiêm vắc xin (51,2%)

•

Tiêm vắc xin

4. Người từ các địa phương
khác đến khám bệnh (13%)

•

Hạn chế tiếp xúc với người F0

5. Số tử vong tăng tương ứng
với số mắc có đặc điểm trên
tăng

2. Phát hiện và điều trị sớm:
•

Tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa

•

Thuốc kháng vi rút

Đây là cơ sở để Sở Y tế đề xuất triển khai
“Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
(Công văn số 4098/UBND-VX ngày 07/12/2021)

Kết quả sau 01 tháng triển khai
“Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”
(Công văn số 4098/UBND-VX ngày 07/12/2021)

637.806
25.333
5.402

người thuộc nhóm nguy cơ

người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vắc xin
người mắc COVID-19

• Đã tổ chức tiêm 13.874 (54,8%) người thuộc nhóm nguy cơ chưa được
tiêm vắc xin.
• 4.591 F0 (85,0%) được chăm sóc, điều trị tại nhà.

• 811 F0 (15,0%) được chuyển cơ sở thu dung, điều trị.
• 4.591 F0 được cấp phát thuốc kháng vi rút.

Số thở máy xâm lấn và tử vong trước và sau chiến dịch
8/12/2021

Tình hình tử vong sau 01 tháng triển khai chiến dịch
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18/5: Phát hiện ca nhiễm biến chủng Delta đầu tiên
27/5: Phát hiện 3 ca đầu tiên tại BV NDGD
02/6: Ca COVID-19 tử vong đầu tiên tại TPHCM (NB 5463)
15/7: Thành lập BV HS COVID (BV UB CS2 1000 giường)
28/7: Ngày triển khai thí điểm F0 tại nhà
23/8: Ngày ca tử vong nhiều nhất (340)
20/8: Thành lập TYT lưu động (tại quận 3)
21/8: Quân Y chi viện nhân lực y tế
27/10: Bắt đầu tiêm cho trẻ từ 12- 17 tuổi
19/11: Tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hy sinh vì đại dịch COVID-19
08/12: Tổ chức chiến dịch bảo vệ người nguy cơ
06/01: Số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM dưới 20

Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch
1. Chiến lược “mỗi phường, xã, thị trấn là một pháo đài; mỗi người
dân là một chiến sĩ”. Trong đó, vai trò của Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch quận, huyện và phường, xã, thị trấn đóng vai trò quyết định.
2. Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo dịch, xây dựng các tình
huống và kịch bản diễn tập tương ứng từng cấp độ dịch là rất cần thiết
và mang ý nghĩa quyết định cho sự chủ động khi ứng phó với dịch bệnh.
Triển khai xét nghiệm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và phải
thần tốc
3. Cách ly F0 để ngăn chặn lây lan là cần thiết nhưng không nhất thiết
phải cách ly tập trung tất cả mọi trường hợp.

4. Chiến lược điều trị theo 2 trụ cột: chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng và
điều trị tại bệnh viện.
5. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho công tác phòng, chống dịch.

Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch
6.

Phát huy sự phối hợp hiệu quả của lực lượng quân đội, công an và Ngành Y tế
trong việc hỗ trợ cho các địa phương ngay từ đầu về bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an
toàn trật tự xã hội.

7.

Cần củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế
cơ sở, y tế dự phòng từ thành phố đến phường, xã.

8.

Ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công tác thu thập, tổng hợp và phân tích
dữ liệu chính xác, kịp thời để quản lý người bệnh,sàng lọc từ xa giúp tạo sự an tâm
cho người bệnh và kịp thời kích hoạt hệ thống cấp cứu tại nhà khi người bệnh có dấu
hiệu trở nặng, quản lý bệnh nhân khi chuyển tuyến, tử vong.

9.

Vắc xin là chiến lược lâu dài và hàng đầu trong phòng, chống dịch bệnh. Ưu tiên tiêm
vắc xin cho Nhóm đối tượng nguy cơ (thai phụ, người trên 50 tuổi, có bệnh nền, béo
phì…) và lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

10. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng
dụng các công nghệ mới để giám sát, dự báo dịch bệnh, chăm sóc và điều trị F0 ở các
tầng.

Một số trường hợp tiêu biểu
áp dụng kỹ thuật chuyên sâu
cứu sống người bệnh nặng,
nguy kịch

• Áp dụng kỹ thuật Oxy hóa
qua màng ngoài cơ thể
cứu sống trẻ 120kg mắc
COVID-19 nặng tại Bệnh
viện Nhi đồng Thành phố.

Áp dụng quy trình “Báo động đỏ liên viện” và sử dụng kỹ thuật Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể
Cứu sống mẹ con sản phụ mắc COVID-19 nặng tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19
(Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM)
&
Cứu sống mẹ con sản phụ song thai mắc COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

-

Áp dụng quy trình báo động đỏ liên viện và
can thiệp mạch vành cấp cứu cứu sống nhiều
người bệnh COVID-19 nặng bị nhồi máu cơ
tim cấp tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.

-

Huy động nhiều chuyên khoa, triển khai chạy
thận nhân tạo cứu sống người bệnh COVID19 mức độ nặng, tổn thương phổi, suy hô
hấp, suy thận mạn, suy tim, tăng huyết áp,
đái tháo đường típ 2, béo phì, chưa tiêm
ngừa vắc xin tại Bệnh viện đa khoa khu vực
Hóc Môn.

-

Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 đã thực hiện
và hoàn chỉnh qui trình các kỹ thuật cao
thuộc chuyên ngành hồi sức cấp cứu như lọc
máu liên tục, lọc máu hấp phụ, thay huyết
tương, điều trị tiêu sợi huyết trong thuyên
tắc phổi nguy cơ cao…

Cứu sống người
bệnh hậu Covid-19:
+ Bệnh viện Nhi
đồng 1(viêm cơ
tim/MIS-C)
+ Bệnh viện nhân
dân Gia Định
(Thuyên tắc ĐM
phổi)

Ca ghép gan tự
chủ đầu tiên tại
Thành phố Hồ Chí
Minh tại Bệnh
viện Nhi đồng 2

Ống ghép sinh học làm từ
màng ngoài tim bò lần đầu
tiên tại Việt Nam được Bệnh
viện Bình Dân áp dụng để
thay thế đoạn động mạch
chủ bụng nhiễm trùng

Bình chọn Giải thưởng “Thành tựu y khoa
Việt Nam” năm 2021
1. Cải biên xe vận chuyển hành khách và xe taxi trở thành xe vận chuyển người bệnh COVID-19 - Trung tâm Cấp cứu 115.
2. Hành trình vượt qua “cửa tử” của bé trai 120kg nhiễm COVID-19 nặng, nguy kịch - BV Nhi đồng Thành phố.
3. Hiệu quả điều trị phục hồi chức năng và theo dõi người bệnh hậu COVID-19 & ứng dụng Dr. Home - BV Phục hồi chức năng - Điều
trị Bệnh nghề nghiệp.
4. Hiệu quả của Trung tâm Hồi sức COVID-19 1.000 giường - BV Hồi sức COVID-19.
5. Mô hình "bệnh viện chị" đi hỗ trợ "bệnh viện em" - BV Nhân dân Gia Định.
6. Mô hình “Tổ Y tế từ xa” - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
7. Mô hình chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng - Đại học Y Dược TP.HCM.
8. Mô hình Tổ Quân y cơ động tại các Trạm y tế lưu động trong bối cảnh COVID-19 - Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng.
9. Mô hình tư vấn F0 từ xa qua tổng đài “1022” - Hội Y Học TP.HCM.
10. Nghiên cứu hiệu quả điều trị của thuốc Molnupiravir cho người mắc COVID-19 tại cộng đồng - Đại học Y Dược
11. Những đóng góp hiệu quả của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh trong công tác mở rộng cơ sở thu dung điều trị đáp ứng
nhu cầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.
12. Phối hợp liên viện và sử dụng ECMO cứu chữa thành công mẹ con sản phụ mắc COVID-19 nguy kịch - BV Đại học Y Dược
TP.HCM.
13. Thực hiện da kề da và cho trẻ bú mẹ sớm sau sinh ở sản phụ mắc COVID-19 (Chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm - EENC - trong và
ngay sau sanh thường, sau mổ lấy thai ở sản phụ mắc COVID-19) - BV Từ Dũ
14. Triển khai chạy thận nhân tạo tại trung tâm cách ly trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 - BV Lê Văn Thịnh.
15. Trung tâm H.O.P.E (Have Only Positive Expectation) - Mô hình nuôi dưỡng và chăm sóc tạm thời trẻ sơ sinh con của thai phụ nhiễm
SARS-CoV-2 nặng sinh ra trong đại dịch COVID-19 - BV Hùng Vương.

CÁC NHÓM HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
CHƯA HOÀN THÀNH THEO KẾ HOẠCH NĂM 2021
• Lập hồ sơ sức khoẻ điện tử, tạo lập dữ liệu ban đầu về sức khoẻ của
người dân thành phố, triển khai hiệu quả các chương trình quản lý bệnh
mạn tính không lây.
• Tiếp tục lộ trình chuyển đổi hoạt động trạm y tế theo nguyên lý Y học gia
đình.
• Khởi động lộ trình phát triển mạng cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng
chuyên nghiệp.
• Xây dựng cơ sở hạ tầng mới và phát triển kỹ thuật chuyên sâu tại các
bệnh viện hướng đến xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực
Đông Nam Á.
• Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, xây dựng y tế thông minh và cải cách
hành chính hướng đến tăng sự hài lòng của người dân.

Thách thức trong thời gian tới

