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Tới thời điểm này, TPHCM và các tỉnh phía nam đã cơ bản được kiểm soát được đợt dịch
thứ tư và chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả”
dịch COVID-19. Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương không được coi nhẹ công tác
phòng, chống dịch, phải tiếp tục tăng cường năng lực phòng, chống dịch của y tế địa
phương nói riêng và của hệ thống chính trị nói chung, chủ động chuẩn bị mọi phương án
phòng, chống dịch theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn: Tới thời điểm này
đợt dịch thứ tư tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã cơ bản được
kiểm soát và chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát có hiệu quả” dịch COVID-19.Ảnh: VGP/Hiền Minh

Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường
Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TPHCM về công tác phòng, chống
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dịch thời gian qua, cũng như trong giai đoạn mới.

Tình hình dịch tại TPHCM và các tỉnh phía nam đến thời điểm hiện nay được đánh giá như thế
nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn:Nhờ những nỗ lực chống dịch rất quyết liệt của các tỉnh,
thành phố phía nam mà chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan, chấm dứt giai
đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kéo dài ở khu vực này.

Tính đến 17h ngày 12/10, cả nước ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới, tức là giảm hơn 60% so với
thời kỳ cao điểm. Số ca tử vong cũng đã giảm mạnh. Tổng số người khỏi bệnh là 786.095.

Có thể khẳng định, tới thời điểm này, đợt dịch thứ tư tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã cơ
bản được kiểm soát và chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu
quả” dịch COVID-19. Điều này có nghĩa là chúng ta không theo đuổi mục tiêu không có ca mắc
COVID-19, mà chấp nhận có số ca mắc nhất định trong cộng đồng, nhưng phải đảm bảo an
toàn tính mạng người dân và tiếp tục các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động sinh
hoạt của người dân.

Tuy nhiên, cần duy trì và tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch để kiểm soát
hiệu quả dịch bệnh và điều chỉnh linh hoạt với thực tiễn. Các trường hợp mắc trong cộng đồng
vẫn cần phải phát hiện sớm, khoanh vùng ở phạm vi hẹp nhất có thể, cách ly, điều trị kịp thời.
Các trường hợp F1 vẫn cần được cách ly phù hợp để ngăn chặn nguồn lây nhiễm. Về phía người
dân vẫn cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

Lực lượng y tế chi viện đã rút dần khỏi các điểm nóng. Bộ Y tế đang phối hợp với chính quyền
và ngành y tế các địa phương tiếp quản các cơ sở y tế được thiết lập trong thời gian qua, điều
chỉnh quy mô cho phù hợp với bối cảnh dịch trong tình hình mới. Bộ Y tế khuyến cáo các địa
phương không được coi nhẹ công tác phòng, chống dịch, bởi số ca nhiễm mới vẫn còn nhiều;
phải tiếp tục tăng cường năng lực phòng, chống dịch của y tế địa phương nói riêng và của hệ
thống chính trị nói chung, chủ động chuẩn bị mọi phương án phòng, chống dịch theo nguyên
tắc “4 tại chỗ”.
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Trong đợt dịch thứ 4 này, Bộ Y tế đã hỗ trợ các địa phương phía nam, đặc biệt là TPHCM về
nhân lực, vật lực... như thế nào, thưa ông?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn:Đợt dịch COVID-19 với biến chủng Delta có sức lây lan
mạnh, đã gây ra những đợt bùng phát dịch ở cả miền Bắc (các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh) và
miền Nam (TPHCM và 17 tỉnh, thành phố ở khu vực Đông và Nam Bộ), kéo dài từ cuối tháng 4
đến nay.

Đây là đợt dịch chưa từng có tiền lệ, diễn ra trên quy mô rộng, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc
sống bình thường của người dân, hoạt động kinh tế và sinh hoạt xã hội bị đình trệ. Tính đến
ngày 12/10, đã có 846.230 người bị mắc COVID-19. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích
lũy cao trong đợt dịch này là TPHCM (412.673 ca), Bình Dương (222.975), Đồng Nai (55.989),
Long An (33.449), Tiền Giang (14.628)…

Ngành y tế đã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc trong đợt dịch thứ tư này, từ truy vết,
xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại
các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh… tới các hoạt động thu dung cách ly, chăm
sóc người nhiễm, điều trị bệnh nhân và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19...

Vì phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ đòi hỏi phải tiến hành
thần tốc trên diện rộng, nên đội ngũ nhân lực y tế tại chỗ của nhiều địa phương không thể đáp
ứng được hết. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã huy động một lực lượng lớn cán bộ, nhân viên y tế từ các
đơn vị mà Bộ và các địa phương quản lý đến các điểm nóng hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền
Nam chống dịch.

Tính đến ngày 6/10, nhân lực của Bộ Y tế tham gia hỗ trợ cho TPHCM và các tỉnh phía nam là
hơn 20.000 cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên tình nguyện (riêng các đơn vị thuộc khối
khám, chữa bệnh đã hỗ trợ hơn 8.400 cán bộ, bao gồm hơn 2.400 bác sĩ, hơn 4.500 điều dưỡng
và hơn 1.300 cán bộ y tế khác). Tổng số lượng nhân lực y tế của các địa phương tham gia hỗ
trợ chống dịch tại TPHCM và các tỉnh phía Nam là 3.847 nhân lực (trong đó có 877 bác sĩ,
1.745 điều dưỡng, 604 kỹ thuật y, 128 cán bộ y tế và 491 nhân lực tham gia lấy mẫu xét
nghiệm). Như vậy, tổng nhân lực y tế tham gia hỗ trợ chống dịch tại TPHCM và các tỉnh phía
Nam là gần 24.000 người.
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Bộ Y tế đánh giá cao tinh thần xung phong tới tâm dịch của các thầy thuốc. Họ đã thể hiện rõ
trách nhiệm, lòng quả cảm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, thử thách vì
sức khỏe của nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã huy động số lượng lớn
trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc men, trang phục bảo hộ, ưu tiên phân bổ vaccine tới các tỉnh,
thành phố phía Nam, giúp các địa phương này triển khai các biện pháp chống dịch nhanh,
đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, một phần quan trọng từ sự trợ giúp rất kịp thời về máy móc, trang thiết bị y tế,
sinh phẩm xét nghiệm, trang bị bảo hộ, thuốc, vaccine... của chính phủ các nước, các tổ chức
quốc tế và các doanh nghiệp cũng được ưu tiên phân bổ cho TPHCM và các địa phương phía
Nam.

Cụ thể, các nước, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, nhiều tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước, kiều bào đã có đóng góp lớn bằng tiền và hiện vật (máy thở, trang thiết bị, sinh
phẩm, thuốc, gói an sinh xã hội…) với tổng giá trị ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng cho công
tác phòng chống dịch. Trong đó, có 1.772 máy thở chức năng cao, 3.700 máy thở sản xuất
trong nước, hơn 30 triệu sinh phẩm kháng nguyên nhanh, gần 200 triệu bơm kim tiêm, 15 triệu
viên thuốc, 146 ô tô xét nghiệm, tiêm chủng lao động…

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã giao 5 giám đốc của các BV tuyến Trung ương là Chợ Rẫy, Bạch
Mai, Hữu nghị Việt Đức, Trung ương Huế và Đại học Y Dược TPHCM kiêm nhiệm Giám đốc BV
hồi sức COVID-19 TPHCM quy mô 1.000 giường và 4 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của
Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh với quy mô 500 giường/trung tâm để đồng hành cùng Thành phố
trong điều trị tích cực bệnh nhân COVID-19 nặng. Bên cạnh đó, Giám đốc BV Đại học Y Hà
Nội đảm đương kiêm nhiệm Giám đốc BV Dã chiến cấp cứu người bệnh COVID-19 với quy mô
gần 500 giường tại tỉnh Bình Dương; Giám đốc BV Trung ương Thái Nguyên kiêm nhiệm Giám
đốc Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Long An; Giám đốc BV Nhi Trung
ương kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hồi sức COVID-19 tại Vĩnh Long.

Sự hỗ trợ này đã góp phần đem lại hiệu quả như thế nào trong công tác phòng, chống dịch tại
TPHCM và một số địa phương phía nam, thưa ông?
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Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn:Như đã nói ở trên, nhân lực y tế tham gia vào mọi khâu của
hoạt động phòng, chống dịch ở các tỉnh, thành phố phía nam. Các hoạt động truy vết, xét
nghiệm đã phát hiện kịp thời các F0 để áp dụng các biện pháp cách ly, thu dung chăm sóc và
điều trị phù hợp.

Song song với đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, đội ngũ nhân
sự y tế chi viện đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thành lập các trạm y tế lưu
động để chủ động cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết cho người dân trong bối cảnh giãn cách
xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Các trạm y tế lưu động đã thể hiện rõ tính hiệu quả trong
việc quản lý chăm sóc F0 tại nhà, hoặc các cơ sở thu dung có quy mô nhỏ, phát các gói thuốc
(trong đó có thuốc kháng virus), gói an sinh xã hội, nhanh chóng phát hiện các ca có dấu hiệu
trở nặng để kịp thời xử trí, góp phần giảm số ca tử vong.

Đặc biệt, Bộ Y tế và các BV tuyến Trung ương đã huy động hàng nghìn thầy thuốc tinh nhuệ và
máy móc hiện đại thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực tại các điểm nóng để vừa trực tiếp cứu
chữa các bệnh nhân nặng và nguy kịch, vừa thực hiện tập huấn, hướng dẫn điều trị bệnh nhân
COVID-19 cho các cơ sở điều trị tuyến quận, huyện, để kịp thời xử lý các ca chuyển nặng,
tránh chuyển tuyến, giảm số lượng ca tử vong. Số ca nhiễm mới trên cả nước đã giảm hơn 60%
so với thời kỳ cao điểm. Số ca tử vong cũng đã giảm mạnh.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Theo Báo điện tử Chính phủ.
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