
 
 

     SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:             /TCBC-BVĐKT        Kon Tum, ngày        tháng 12 năm 2021
  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ (Số 02) 

về các trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 
 

 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo các trường hợp mắc 

COVID-19 tại Bệnh viện từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/2021 như sau:  

- Trường hợp thứ nhất là T. V. T, sinh năm 1986, Bác sĩ công tác tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum; ngày 03/12/2021 xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng 

phương pháp Realtime RT-PCR có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

- Trường hợp thứ hai là Ng. T. Ng, sinh năm 1990, nhân viên điều dưỡng 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, ngày 04/12/2021 xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp Realtime RT-PCR có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

- Trường hợp thứ ba là V. V. T, sinh năm 1976, bệnh nhân; địa chỉ: Thôn 

Đăk Tang, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum; thuê phương tiện ô tô từ Bệnh 

viện Ung bướu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh về Kon Tum, đến 

Khu sàng lọc Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vào lúc 8 giờ 30 

phút ngày 02/12/2021; bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp Realtime RT-PCR có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

- Trường hợp thứ tư là Ng. G. L, sinh năm 1962, bệnh nhân; địa chỉ: Trần 

Nhân Tông, Tổ 2, phường Trường chinh, TP. Kon Tum; vào lúc 10 giờ ngày 

04/12/2021 đến Khu sàng lọc Khoa Cấp cứu; được chẩn đoán: Sốt xuất huyết/U 

tuyến yên, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp Realtime RT-PCR có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

  - Trường hợp thứ năm là H. V. Đ, sinh năm 1994, bệnh nhân; địa chỉ: 

Thôn 13, xã Đắk Ruồng, huyện Kon Rẫy. Từ ngày 08/11/2021 đi từ Thôn Tép, Trà 

Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi đến thôn 13 xã Đak Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum, đã cách ly tại nhà 18 ngày; vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 04/12/2021 bệnh 

nhân đau bụng nên đến Khu sàng lọc khoa Cấp cứu để khám, bệnh nhân được đưa 

vào cách ly điều trị tại Đơn vị COVID-19 của Bệnh viện; được lấy mẫu xét 

nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR có kết quả dương 

tính (+) với SARS-CoV-2. 

 - Trường hợp thứ sáu là Y. M, sinh năm 2002, sản phụ; địa chỉ: Xã Đăk 

Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum; ngày 04/12/2021 vào sinh con tại Khoa Sản, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh; được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp Realtime RT-PCR có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

- Trường hợp thứ bảy  là V. T. Q, sinh năm 1983; địa chỉ: Thôn Đăk Tang, 

xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (là người nhà của bệnh nhân V. V. T 

mắc COVID-19); ngày 02/12/2021, được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp Realtime RT-PCR có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 



 
 

 - Trường hợp thứ tám là L. T. H, sinh năm 2000; địa chỉ: Xã Đăk Ui, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum (là người nhà của sản phụ Y.M mắc COVID-19); 

ngày 04/12/2021, được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

Realtime RT-PCR có kết quả dương tính (+) với SARS-CoV-2. 

Trên đây là 8 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh (từ ngày 02/12 đến ngày 04/12/2021) được cách ly và điều trị kịp thời tại 

Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum).  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khẩn trương khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy 

vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, cách ly y tế các 

trường hợp F1, F2, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân có liên quan. 

Kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 

của F1, F2 lần 1 vào ngày 03/12/2021 đều âm tính (-) với SARS-CoV-2, lần 2 vào 

ngày 05/12/2021 đều âm tính (-)với SARS-CoV-2. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kịp thời cách ly y tế tại chỗ cho các nhân viên y 

tế là F1 (tại Khu điều trị cho Cán bộ trung cao và Khoa Nội tổng hợp trước đây), 

đảm bảo chỗ ăn, ở phù hợp, thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 theo quy định, 

ổn định sức khỏe và tiếp tục công tác khi hết thời gian cách ly; hiện tại sức khỏe 

các trường hợp F1 ổn định, không có triệu chứng của COVID-19. 

            Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tăng cường vệ sinh môi trường bề mặt, khử 

khuẩn tại các khoa có bệnh nhân mắc COVID-19, thực hiện chặt chẽ công tác quản 

lý người chăm nuôi ra vào Bệnh viện, thường xuyên kiểm soát lây nhiễm đối với 

bệnh nhân, người nhà chăm nuôi và tất cả nhân viên y tế; thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người dân đến 

khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. 

  Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vẫn hoạt động chuyên môn 

bình thường, tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh trong giờ và ngoài giờ như 

thường lệ. 

   Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo đến toàn thể Nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum được biết./. 

 
Nơi nhận: 
 - Ban chỉ đạo PCD tỉnh; 
 - Sở Y tế; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 
 - Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung 
ương thường trú tại tỉnh Kon Tum; 

 - Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum; 

 - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; 

 - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 - Trang thông tin điện tử Sở Y tế;  BVĐK tỉnh; 

 - Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Văn Thiện 
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