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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn đội điều trị lưu động phòng chống thiên tai và phòng
chống cứu nạn năm 2022
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT, ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BV, ngày 02/02/2018 của Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế làm việc;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 02 đội điều trị lưu động gồm các ông (bà) có tên sau đây:
* Đội 1:
1. Ths. Trịnh Tiến Hùng
- PTK. Tim mạch
: Tổ trưởng
2. ĐD. Nguyễn Xuân Điển
- Khoa HSTC&CĐ
: Thành viên
3. CNĐD. Trần Quyết Thắng - Khoa HSTC&CĐ
: Thành viên
* Đội 2:
1. BSCKI. Nguyễn Xuân Sơn - TK. Cấp cứu
: Tổ trưởng
2. CNĐD. Phan Thị phượng
- Khoa Cấp cứu
: Thành viên
3. ĐD. Hoàng Thị Diễm
- Khoa Cấp cứu
: Thành viên
Điều 2. Đội điều trị lưu động có nhiệm vụ:
- Chấp hành nghiêm sự điều động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh, trực lãnh đạo bệnh viện
- Thực hiện tốt công tác sơ cấp cứu, phân loại cấp cứu và vận chuyển cấp
cứu theo quy định
- Phối hợp tốt với các lực lượng cấp cứu để hoành thành tốt nhiệm vụ cấp
cứu điều trị bệnh nhân.
- Báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh khi cần tăng
cường lực lượng, phương tiện.
- Tham gia học tập, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ về các kỹ thuật cấp
cứu theo kế hoạch bệnh viện.

- Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng tham gia cấp
cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển an toàn người bệnh cấp cứu đến cơ
sở y tế để tiếp tục điều trị.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng TCCB, KHTH và các ông (bà) có tên tại điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ban giám đốc;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT,KHTH.
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