
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      BỆNH VIỆN MẮT               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Hình thức giao ban, hội chẩn, họp trực tuyến 

trong tình huống phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp khác tại Bệnh viện Mắt Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVM ngày     /8/2020
của Bệnh viện Mắt Bình Định)

1. Giao ban trong tình huống phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp khác tại Bệnh viện Mắt Bình Định

- Hình thức giao ban trực tiếp toàn viện:

* Thực hiện hàng tuần vào các buổi sáng thứ Hai, thứ Năm.

* Thành phần: BGĐ, các trưởng phó khoa phòng.

* Yêu cầu: Các thành viên mang khẩu trang y tế, cách nhau ≥ 2m.

* Các khoa phòng tự giao ban các ngày còn lại.

- Hình thức giao ban trên zalo group: Trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong tình
huống không thể giao ban trực tiếp toàn viện, BGĐ sẽ quyết định hình thức họp
giao ban trực tuyến trên zalo group của bệnh viện.

2. Hội chẩn trong tình huống phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp khác tại Bệnh viện Mắt Bình Định.

- Trao đổi trực tiếp bằng điện thoại.

- Hội chẩn qua zalo.

- Tất cả nội dung cần thiết của hội chẩn được ghi vào hồ sơ bệnh án, ký xác nhận
vào thời điểm thích hợp.

3. Họp trực tuyến trong tình huống phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp khác tại Bệnh viện Mắt Bình Định

- Trao đổi trực tiếp qua zalo group.

- Ghi vào biên bản các nội dung cần thiết, ký xác nhận vào thời điểm thích hợp.
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