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

Thực hiện Công văn số 98/BYT-QLCL&CĐT ngày 29/01/2020 của Cục 

Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế Quảng Bình báo cáo như sau: 

1. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, ngoài Bệnh viện Hữu nghị Việt 

Nam - CuBa Đồng Hới trực thuộc Trung ương, thì có 02 cơ sở y tế trực thuộc 

Sở Y tế Quảng Bình có khả năng điều trị bệnh viêm phổi do Corona virus: 

- Bệnh viện đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình (Địa chỉ: TDP Minh 

Phượng, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình); 

 - Bệnh viện đa khoa Lệ Thuỷ (Địa chỉ: TDP3, thị trấn Kiến Giang, huyện 

Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình). 

2. Sở Y tế tổng hợp nhu cầu để đáp ứng yêu cầu thu dung điều trị cho 

người bệnh khi dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Bộ phương tiện phòng hộ cá nhân khi tiếp xúc với người bệnh: 200 bộ; 

- Máy thở: 02 cái; 

- Máy chụp XQ: 02 cái; 

- Xe cấp cứu chuyên dụng: 02 cái. 

Sở Y tế Quảng Bình kính báo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế 

được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở thông tin truyền thông (để đăng tải); 

- Website Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Các BV trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường  
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