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THÔNG BÁO
Kết luận của Ông Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc phụ trách

tại cuộc họp bàn sinh viên thực tập tại các Bệnh viện

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên cả nước đang diễn ra phức tạp, ca bệnh

xuất hiện tại nhiều địa phương với tốc độ lây nhanh hơn, mạnh hơn; một số bệnh

viện xuất hiện các ca bệnh và bị cách ly, phong toản.

Tại cuộc họp ngày 09 tháng 5 năm 2021, họp bàn thống nhất kế hoạch bố

trí sinh viên các Trường thực tập tại các Bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần

Thơ . Sau khi nghe các Trường báo cáo tình hình số lượng sinh viên thực tập tại

các Bệnh viện cùng ý kiến của đại diện một số Bệnh viện lớn trên địa bàn thành

phố, Ông Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế có một số ý kiến

kết luận như sau:

1. Đối với các bệnh viện trực thuộc:

Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế sắp xếp tiếp

nhận các sinh viên thực tập tại Bệnh viện như sau:

- Đối với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: Chỉ tiếp nhận sinh viên các

khối Y5, Y6, sinh viên năm cuối và học viên Sau Đại học.

- Trường Đại học Võ Trường Toản: Tạm ngưng tiếp nhận tất cả các sinh

viên đi thực tập tại các Bệnh viện.

- Các Trường Đại học, cao đẳng khác: Giải quyết tiếp nhận sinh viên năm

cuối thực tập tại các bệnh viện.

Đối với sinh viên các năm khác có chương trình đi thực tập tại các bệnh

viện tạm thời dừng trong thời gian 03 tuần bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 năm

2021chờ diễn biến tình hình dịch, nếu ổn định sẽ sắp xếp tiếp nhận sinh viên đi

thực tập lại.
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2. Đối với các Trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn:

Đề nghị các Trường thông báo sớm đến các sinh viên để sắp xếp lịch đi

thực tập cụ thể, có kế hoạch đi thực tập xoay vòng, chia nhóm nhằm đảm bảo

công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nhắc nhở, kiểm tra, giám sát sinh viên thực hiện khai báo y tế đầy đủ, cụ

thể và trung thực, đồng thời thông báo các trường hợp đến từ vùng dịch kịp thời

cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để giám sát dịch tễ có hiệu quả.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở, các Trường Đại học, cao đẳng thực hiện

nghiêm các Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở

Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, tăng cường năng lực xét nghiệm,

tập huấn cho lực lượng lấy mẫu. Khi cần thiết sẽ huy động tất cả nguồn lực nhân

viên y tế kể cả công, tư, sinh viên y khoa năm cuối.

Trong quá trình thực hiện, có vấn đề khó khăn, vướng mắc đề nghị các

đơn vị kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Y tế.

Trên đây là Kết luận của Ông Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc phụ

trách Sở Y tế. Văn phòng Sở Y tế xin thông báo các ý kiến chỉ đạo đến các đơn

vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban;
- Đơn vị trực thuộc;
- Các Trường Đại học, Cao
đẳng (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Thạch Ngọc Kim Phượng
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