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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

Số:             /KH-UBND Phước Long, ngày         tháng       năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thí điểm mô hình Trạm Y tế  

lưu động số 1 Khu vực Long Phước 

 

Căn cứ Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối 

cảnh dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm y tế lưu 

động; 

Căn cứ Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 26/9/2021 của UBND thị xã về 

Triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa 

bàn thị xã Phước Long; 

UBND thị xã Phước Long ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình 

Trạm Y tế lưu động số 1 khu vực phường Long Phước, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Chủ động trong việc chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

nhân lực nhằm giảm tải cho việc theo dõi, chăm sóc và điều trị người nhiễm 

Covid-19 tại cơ sở y tế; đồng thời đưa hệ thống chăm sóc y tế tới gần người dân 

nhất. 

- Triển khai thí điểm nhằm nâng cao trách nhiệm của UBND các xã/phường  

trong việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi cần triển khai mô hình Trạm Y tế 

lưu động trên địa bàn thị xã. 

2. Yêu cầu 

- Nắm rõ các quy định, hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động 

trong bối cảnh dịch Covid-19. 

- Chủ động quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm Covid-19 

tại nhà; phát hiện sớm các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời. 

- Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ 

cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trong khu vực 

được giao. 

II. TÊN GỌI, CƠ SỞ LÀM VIỆC, THỜI GIAN, NHÂN LỰC 
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1. Tên gọi: Trạm Y tế lưu động số 1 khu vực Long Phước 

2. Cơ sở làm việc 

- Địa điểm: Hội trường khu phố 9, Phường Long Phước, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước. 

- Có bố trí nơi trực, nơi tiếp đón, nơi khám và tư vấn bệnh nhân, nơi nằm 

theo dõi trong trường hợp cần thiết, khu vệ sinh, tắm rửa, có nước sạch, điện, có 

thu gom rác thải y tế và có chỗ ngủ cho nhân viên y tế. 

3. Nhân lực 

- Bố trí 5 nhân viên y tế tại Trạm y tế lưu động khu vực Long Phước dự 

kiến bao gồm: 01 Bác sĩ phụ trách;  01 nhân viên y tế địa phương và 3 nhân viên 

y tế khác. 

- Ngoài nhân viên y tế, UBND phường Long Phước có trách nhiệm huy 

động thêm các nhân lực khác trên địa bàn, như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên phường, Tổ dân phố... để tham gia hỗ trợ nhân viên y tế về dẫn 

đường, trực điện thoại, kết nối với các hộ gia đình và các hoạt động cần thiết khác 

của Trạm y tế lưu động. 

4. Thời gian triển khai 

- Thời gian xây dựng Kế hoạch: từ ngày 27/9-06/10/2021 

- Thời gian hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị: Từ ngày 07/10 đến 

ngày 15/10/2021. 

-  Thời gian đi vào hoạt động: khi có 1 trong 2 yếu tố sau 

+ Khi số cas mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến cao hơn 

2/3 công suất tiếp nhận của Bệnh viện dã chiến. 

+ Khi cụm dân cư có khoảng 50-100 trường hợp nhiễm Covid-19 được 

cách ly tại nhà. 

III. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Chức năng   

- Trạm y tế lưu động số 1 khu vực Long Phước là một tổ chức thuộc Trung 

tâm Y tế thị xã, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung 

tâm Y tế thị xã Phước Long.  

- Trạm y tế lưu động số 1 khu vực Long Phước có chức năng triển khai các 

hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, 

quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng 

và chuyển tuyến kịp thời; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người 

dân trên địa bàn được giao. 

2. Nhiệm vụ 

 2.1. Quản lý, theo dõi, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại 
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cộng đồng 

 - Xác định, lập danh sách người nhiễm Covid-19 trên địa bàn, danh sách 

người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà theo khu vực được phân công.  

- Hướng dẫn tư vấn, thường xuyên theo dõi sức khoẻ và hỗ trợ chăm sóc 

người nhiễm Covid-19 được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh từ xa và tại nhà, hướng dẫn và cấp phát 

thuốc cho các trường hợp người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà. 

- Phát hiện, sơ cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp người 

nhiễm Covid-19 có diễn biến nặng đến các cơ sở y tế phù hợp với tình trạng bệnh 

của người bệnh. 

- Tổng hợp các trường hợp người nhiễm Covid-19 trên địa bàn được phân 

công đã khỏi bệnh và các trường hợp người nhiễm Covid-19 hết thời gian cách ly 

tại nhà. 

2.2. Xét nghiệm COVID-19 

- Tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh, tổ chức lấy mẫu và gửi mẫu bệnh 

phẩm về Trung tâm y tế để tổng hợp gửi về trung tâm KSBT tỉnh. 

- Hướng dẫn người dân tự làm xét nghiệm bằng test nhanh và cách xử trí 

khi có kết quả xét nghiệm dương tính. 

2.3. Tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 

- Quản lý danh sách người cần tiêm chủng vaccin phòng Covid-19 trên địa 

bàn. 

- Tham gia điểm tiêm vaccin phòng Covid-19 hoặc phối hợp các cơ quan 

thực hiện công tác tiêm chủng vaccin theo điều phối của Ban chỉ đạo thị xã. 

- Thực hiện công tác tiêm chủng, theo dõi phản ứng sau tiêm, sơ cấp cứu 

và chuyển tuyến các trường hợp có phản ứng muộn sau tiêm; tư vấn chuyển tuyến 

các trường hợp không đủ điều kiện tiêm tại cơ sở y tế. 

2.4. Tổ chức truyền thông về COVID-19 

Tổ chức truyền thông về các biện pháp dự phòng, tự xét nghiệm Covid-19, 

tự chăm sóc tại nhà, tự phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. 

2.5. Khám, điều trị, cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác 

- Khám, điều trị các bệnh thông thường, các bệnh mạn tính cho người dân 

trên địa bàn khi không thể chuyển lên tuyến trên do tác động của dịch Covid-19. 

- Sơ cấp cứu và chuyển tuyến các bệnh thông thường. 

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế phân 

công   



4 

 

IV. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VÀ THUỐC 

1. Trang thiết bị thiết yếu cho phòng, chống dịch Covid-19  

- 01 Xe lăn hoặc xe đẩy, 01 cáng khiêng, Nhiệt độ, huyết áp, ống nghe. 

- Máy đo SpO2.. 

- Bình o xy loại 5 lít, túi oxy và  đồng hồ đo áp suất, mặt nạ thở và các phụ 

kiện cần thiết khác để sử dụng oxy cho người bệnh. 

- Đồ bảo hộ phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2, khẩu trang, găng tay, 

cồn khử khuẩn, kính chắn giọt bắn,... 

- Các sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 

- Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm RT-PCR. 

- Có ít nhất 2 số điện thoại thường trực tiếp nhận thông tin từ các gia đình 

có người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà. 

- Máy tính có kết nối internet để sử dụng phần mềm chuyên dụng để theo 

dõi, cập nhật thông tin sức khỏe các trường hợp nhiễm Covid-19, thành viên gia 

đình người nhiễm Covid-19 và người dân sống trên địa bàn có dịch Covid-19. 

2. Trang thiết bị khám chữa bệnh thông thường 

Đề xuất bố trí các trang thiết bị trong danh mục trang thiết bị thiết yếu đủ 

phục vụ cho Trạm Y tế lưu động hoạt động sao cho phù hợp. 

3. Danh mục thuốc 

Trạm Y tế lưu động căn cứ nhu cầu thực tế, sử dụng các thuốc thiết yếu 

trong danh mục thuốc dành cho Trạm Y tế cấp xã và các loại thuốc điều trị    

Covid-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Phương tiện vận chuyển 

Huy động xã hội hóa, đảm bảo Trạm Y tế lưu động có 01 xe ô tô có gắn 

bình oxy, có xe đẩy hoặc băng-ca để vận chuyển người nhiễm Covid-19 đi cấp 

cứu kịp thời. Trường hợp không thể sắp xếp được xe, cần phối hợp với hệ thống 

vận chuyển cấp cứu trên địa bàn để vận chuyển kịp thời các trường hợp nhiễm 

Covid- 19 trở nặng đến các cơ sở y tế phù hợp nhanh nhất. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế 

- Tham mưu Quyết định thành lập Trạm y tế lưu động, quyết định này đồng 

thời là Giấy phép hoạt động của Trạm Y tế lưu động. 

- Làm đầu mối tổ chức triển khai hoạt động các Trạm Y tế lưu động theo 

kế hoạch đề ra. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các Trạm Y tế 

lưu động. 

- Đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác 
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của Trạm y tế lưu động. 

- Chuẩn bị, dự trù, đảm bảo sẵn cơ số thuốc dự phòng, đồ bảo hộ, trang thiết 

bị vật tư y tế, phương tiện, dụng cụ y tế cần thiết cho Trạm y tế lưu động. 

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định. 

2. UBND phường Long Phước 

- Chịu trách nhiệm về việc bố trí cơ sở làm việc, phương tiện vận chuyển 

của Trạm y tế lưu động. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế đề xuất sửa chữa các hạng mục cần thiết hoàn 

thiện cơ sở vật chất tại Trạm Y tế lưu động. 

- Có trách nhiệm huy động thêm các nhân lực khác trên địa bàn để tham gia 

hỗ trợ nhân viên y tế về các hoạt động cần thiết của Trạm y tế lưu động. 

3. Trạm Y tế lưu động khu vực Long Phước 

- Thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn tại phần III của Kế hoạch này. 

- Trực cấp cứu 24/7 để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân 

dân trên địa bàn. 

- Lập hồ sơ khám, chữa bệnh của người bệnh gửi Trạm Y tế xã/phường để 

thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

 - Gửi báo cáo triển khai việc cách ly người nhiễm Covid-19 tại nhà về Trung 

tâm Y tế định kỳ 1 tuần/lần hoặc ngay khi có vấn đề phát sinh để tổng hợp báo 

cáo UBND thị xã. 

- Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh cho Trạm Y tế 

phường Long Phước; Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của các Trạm Y tế lưu 

động. 

4. Trạm Y tế phường Long Phước 

 - Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại 

Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu 

bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh và phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tiếp nhận, lập, lưu trữ hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh do Trạm Y tế lưu 

động chuyển đến; tổng hợp chi phí khám, chữa bệnh gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. 

- Gửi Quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động đến cơ quan Bảo hiểm xã 

hội và quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm 

xã hội theo đúng quy định. 

 5. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội thị xã 

- Phối hợp Trạm y tế phường Long Phước thực hiện các hợp đồng khám 

chữa bệnh BHYT. 
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- Tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh cho Trạm y tế phường 

Long Phước. 

- Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của Trạm y tế lưu động. 

6 . UBND các xã, phường 

Trên cở sở mô hình thí điểm Trạm Y tế lưu động số 1 Long Phước, UBND 

các xã/phường chủ động chịu trách nhiệm về việc bố trí cơ sở làm việc, hỗ trợ 

nhân lực như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường, Tổ dân 

phố..., phương tiện vận chuyển cho Trạm y tế lưu động hoạt động. 

VI. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

- Ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh 

Covid-19 theo quy định hiện hành của pháp luật. 

- Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với người bệnh 

có thẻ BHYT theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm y tế 

- Các chi phí khác liên quan đến việc thành lập trạm y tế lưu động phường 

Long Phước theo nguồn kinh phí hoạt động phòng chống dịch của địa phương và 

các nguồn hợp pháp khác (nếu có) 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình Trạm Y tế lưu động khu 

vực phường Long Phước. Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có 

liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Trung tâm Y tế 

để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thị xã chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận:      
- - BCĐ PCD tỉnh;  

- - TTTU; TT. HĐND thị xã; 

- - UBMTTQVN thị xã; 

- - CT, các PCT.UBND thị xã; 

- - Trung tâm Y tế; 

- - Các ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- - UBND các xã, phường; 

- - Trạm Y tế các xã, phường; 

- - LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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Phụ lục 1 

Nhân sự dự kiếnTrạm y tế lưu động khu vực phường Long Phước 

(Kèm theo Kế hoạch  số       /KH-UBND ngày        /        /2021  triển khai thí  

điểm mô hình  Tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ạm Y tế lưu động số 1 Khu vực Long Phước) 

 

TT Chức danh  Đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 01 Bác sĩ phụ trách Trung tâm Y tế 

Thực hiện theo phần III  Kế 

hoạch này 
2 

03 nhân viên y tế khác:   

Y sĩ, Điều dưỡng, Dược 

sĩ, Hộ sinh… 

Trung tâm Y tế 

3 01 lái xe cấp cứu Trung tâm Y tế Vận chuyển bệnh nhân  

4 

lực lượng tại địa phương 

(tùy theo tình hình thực 

tế sẽ huy động lực lượng 

cho phù hợp) 

 Hội Chữ thập đỏ, 

Hội Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên phường, 

Tổ dân phố... 

Tham gia hỗ trợ nhân viên y 

tế dẫn đường, trực điện thoại, 

kết nối với các hộ gia đình và 

các hoạt động cần thiết khác 

của Trạm y tế lưu động. 

5 

01 tài xế xe vận chuyển 

rác và 01 nhân viên thu 

gom rác 

Xí nghiệp CTĐT Vận chuyển, thu gom rác 

6 01 nhân viên  Trung tâm Y tế Xử lý rác 

7 

01 xe ô tô có gắn bình 

oxy, có xe đẩy hoặc 

băng ca) 

UBND phường 

Long Phước 

Vận chuyển người nhiễm 

Covid-19 cấp cứu kịp thời 
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Phụ lục 2 
Dự trù phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu phục vụ công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại TYT lưu động phường Long Phước 

(Kèm theo Kế hoạch  số        /KH-UBND ngày        /         /  2021  triển 

 khai thí điểm mô hình  Trạm Y tế lưu động số 1 Khu vực Long Phước) 

 
 

STT Tên mặt hàng ĐVT Nhu cầu Ghi chú 

1 Khẩu trang y tế  cái 300 

(50-100 

cas F0 )  
  

  

  

  

2 
Khẩu trang N95 hoặc tương 

đương; 
chiếc 150 

3 Dung  dịch vệ sinh tay chứa cồn 
chai (500 ml có 

vòi bơm) 
10 

4 Túi đựng rác thải nguy hại Cái 30 

5 Thùng đựng rác 120l Cái 2 

6 Thùng đựng rác 20l Cái 2 

7 
Chlorhexidine 0,12% xúc miệng 

cho nhân viên y tế 
Chai 200 ml  30 
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Phụ lục 3 

DỰ TRÙ PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ  

(Theo Thông tư 28/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020) 

(Kèm theo Kế hoạch  số       /KH-UBND ngày        /         /2021  triển khai  

thí điểm mô hình  Trạm Y tế lưu động số 1 Khu vực Long Phước) 

 
 

STT TÊN PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

A TRANG THIẾT BỊ PCD COVID-19   

1 Xe lăn hoặc xe đẩy Cái 02 

2 Cáng khiêng Cái 2 

3 Nhiệt kế điện tử Bộ 10 

3 Huyết áp, ống nghe Bộ 10 

5 Ống nghe khám bệnh Cái 10 

6 Bình oxy 5 lít Cái 1 

7 
Bình ô xy 5 lít + đồng hồ đo áp lực oxy + 

Mask thở ô xy 
Bộ 2 

8 Máy SpO2 Cái 10 

B TRANG THIẾT BỊ THÔNG THƯỜNG   

I Khám, chữa bệnh 

1 Máy đo đường huyết cá nhân Cái 2 

4 Đèn khám bệnh Cái 1 

5 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 1 

6 Bộ khám ngũ quan Bộ 1 

7 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 1 

8 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ 1 

II Sơ cứu, cấp cứu 

1 Máy khí dung Cái 1 

2 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần Cái 2 

3 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần Cái 2 

4 Bộ nẹp chân Bộ 2 

5 Bộ nẹp tay Bộ 2 

6 Bộ nẹp cổ Bộ 2 

III Tiêm, tiêm thủ thuật và tiêm chủng mở rộng 

1 Xe tiêm Cái 1 

2 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái 1 

3 Bàn tiểu phẫu Cái 1 

4 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 1 

5 Giá treo dịch truyền Cái 2 

6 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 1 

7 Bộ mở khí quản cho người lớn Bộ 1 

8 Bộ mở khí quản cho trẻ em Bộ 1 

9 Kẹp lấy dị vật cho người lớn Bộ 1 

10 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em Bộ 1 
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11 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa Bộ 1 

V Sản, kế hoạch hóa gia đình 

1 Bàn khám sản khoa Bộ 1 

2 Bàn để dụng cụ Cái 1 

3 Bộ dụng cụ khám thai Bộ 1 

4 Cân trẻ sơ sinh Cái 1 

VI Xét nghiệm 

1 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 1 

2 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng Cái 1 

VII Tiệt trùng 

1 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 

2 Tủ sấy Cái 1 

VIII Khu vực lưu người bệnh 

1 Giường bệnh Cái 2 

IX Danh mục thiết bị khác     

1 Bàn khám bệnh Cái 1 

2 Tủ đầu giường bệnh Cái 2 

3 Tủ bảo quản thuốc Bộ 1 

4 Bảng thông tin, truyền thông Cái 10 

5 Tủ đựng tài liệu truyền thông Bộ 1 

6 Tivi Cái 1 

7 Loa, bộ âm thanh Bộ 1 

8 Giường Cái 2 

9 Bộ máy tính + máy in 2 mặt Bộ 1 

10 Bàn+ ghế làm việc Bộ 1 

11 Ghế nhựa vuông Cái 30 

12 Đường truyền kết nối Internet Bộ 1 

13 
Chi phí vật tư văn phòng phát sinh theo tình 

hình thực tế 
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Phụ lục 4 

Dự trù vật tư tiêu hao, hoá chất phục vụ công tác lấy mẫu  

tại Trạm Y tế lưu động phường Long Phước 

 (Theo QĐ 1436/QĐ-BYT ngày 04/03/2021, Công văn 1566/UBND-TH ngày 

14/5/2021 của UBND tỉnh Bình Phước định mức kinh tế kỹ thuật  

xét nghiệm Sars-CoV-2; QĐ 4228/QĐ-KCB ngày 01/9/2021) 

(Kèm theo Kế hoạch  số        /KH-UBND ngày        /         /  2021  triển khai 

 thí điểm mô hình  Trạm Y tế lưu động số 1 Khu vực Long Phước) 

 
 

STT Tên mặt hàng ĐVT 
Số lượng 

dự kiến 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4)   

I Vật tư lấy mẫu xét nghiệm PCR 500 mẫu đơn       

1 Môi trường vận chuyển bệnh phẩm Ống 525   

2 Khẩu trang N95 Chiếc 38   

3 Khẩu trang y tế Chiếc 50   

4 Tấm che mặt Chiếc 38   

5 Găng tay không bột các cỡ Đôi 563   

6 Bộ quần áo phòng hộ Bộ 38   

7 Que lấy dịch tỵ hầu Chiếc 525   

8 Que lấy dịch họng Chiếc 525   

9 Que đè lưỡi Chiếc 525   

10 Hộp lạnh bảo quản và vận chuyển mẫu Chiếc 1   

11 Dung dịch sát khuẩn tay ml 4000   

12 
Vật tư tiêu hao, hoá chất tiệt trùng, khử nhiễm, vệ 

sinh môi trường   

Theo nhu 

cầu thực tế 
  

II Vật tư lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 500 mẫu đơn       

1 Test Covid 19 Ag  Test  500   

2 Khẩu trang N95 Chiếc 30   

3 Tấm che mặt Chiếc 30   

4 Găng tay không bột các cỡ Đôi 525   

5 Bộ quần áo phòng hộ, kính, mũ, bọc giày Bộ 30   

6 Nước rửa tay ml 4000   

7 
Vật tư tiêu hao, hoá chất tiệt trùng, khử nhiễm, vệ 

sinh môi trường 
  

Theo nhu 

cầu thực tế 
  

  TỔNG CỘNG         
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 Phụ lục 5 

DANH MỤC THUỐC PHỤC VỤ TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG SỐ 1 

PHƯỜNG LONG PHƯỚC (TÂN DƯỢC)  

(Kèm theo Kế hoạch  số         /KH-UBND ngày        /         /2021 triển 

 khai thí điểm mô hình  Trạm Y tế lưu động số 1 Khu vực Long Phước) 
 

 

  

T

T 
Tên thuốc Hoạt chất ĐVT 

Số 

lượng 

I Thuốc trị Covid       

1 Mibezisol 2,5 
Natri clorid+kali clorid+ natri citrat + 

glucose khan + kẽm 
Gói 1000 

2 MEDSOLU 4MG Methyl prednisolon Viên 2000 

3 m-Rednison 16 Methylprednisolon Viên 2000 

4 
Ventolin Nebules 

2.5mg/ 2.5ml 6x5's 

Mỗi 2,5ml chứa: Salbutamol (dưới 

dạng Salbutamol sulfat) 2,5mg 
Ống 100 

5 
Ventolin Nebules 5mg/ 

2.5ml 6x5's 
Salbutamol sulphate Ống 100 

6 Hapacol 250 Paracetamol Gói 2000 

7 Panalgan Effer 650 Paracetamol Viên 3000 

8 Para-OPC 150mg Paracetamol gói 2000 

9 Paracetamol 500 Paracetamol Viên 3000 

10 PARTAMOL TAB Paracetamol Viên 3000 

11 Biragan 300 Paracetamol Viên 300 

12 Biragan 150 Paracetamol Viên 300 

13 Vina-AD Vitamin A + Vitamin D Viên 300 

14 SaVi 3B Vitamin B1 + B6 + B12 Viên 500 

15 Neurixal Vitamin B6 + magnesi lactat Viên 500 

16 
A.T ASCORBIC 

Syrup Vitamin C Ống 1000 

17 
VITAMIN C STELLA 

1G Vitamin C Viên 3000 

18 Incepavit 400 Capsule Vitamin E acetat Viên 300 

19 
Ventolin Inh 100mcg 

200Dose 

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol 

sulfate) Bình xịt 50 

20 DKsalt Natri clorid Chai/Túi/Lọ 300 

II 

Thuốc trị bệnh thông 

thường       

1 Calcium Hasan 250mg Calci carbonat+ calci gluconolactat Viên 200 

2 Ocetamin 300 Calci lactat viên 200 

3 Drotusc Forte Drotaverin clohydrat Viên 200 

4 Thelizin Alimemazin Viên 200 

5 Clorpheniramin Clorpheniramin Viên 300 

6 Allerpa Loratadin Ống 300 

7 ASPIRIN 81 Acetylsalicylic acid viên 300 

8 Domreme Domperidon Viên 200 

9 AGIMOTI Domperidon Chai 20 

10 Prodertonic 
Sắt fumarat (tương đương sắt nguyên 

tố 60mg) + Acid folic 
Viên 200 
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11 Gelactive Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd Gói 500 

12 Sucramed Sucralfat Gói 100 

13 STADNEX 40 CAP Esomeprazol Viên 500 

14 Wzitamy TM Clotrimazol Viên 100 

15 Mezapizin 10 Flunarizin Viên 200 

16 Camisept Clotrimazol Lọ 20 

17 Betaclo Clobetasol Tuýp 20 

18 Atisalbu Salbutamol (sulfat) Chai 60ml 20 

19 Darinol 300 Allopurinol Viên 100 

20 Colchicin 1mg Colchicin Viên 100 

21 Vastanic 10 Lovastatin Viên 500 

22 Terpin Codein 5 Codein + terpin hydrat Viên 200 

23 Bromhexine A.T Bromhexin hydroclorid Ống 300 

24 
Bisoprolol 5mg Tab 

4x25's 
Bisoprolol fumarat Viên 500 

25 Aldan Tablets 10mg Amlodipine Viên 500 

26 Nifedipin hasan 20 Nifedipin Viên 500 

27 Irbesartan 150 mg Irbesartan Viên 500 

28 Captopril Captopril Viên 100 

29 GENSLER Ramipril Viên 500 

30 
IBUPROFEN STADA 

600MG 
Ibuprofen Viên 500 

31 Fabalofen 60 DT Loxoprofen Viên 500 

32 Meloxicam SPM Meloxicam Viên 500 

33 AGICLOVIR 400 Aciclovir Viên 100 

34 Paclovir Aciclovir Tuýp 20 

35 Cephalexin PMP 500 Cefalexin Viên 500 

36 
Praverix 500mg 

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin 

trihydrate) Viên 300 

37 Vigentin 500/62,5 DT 

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin 

trihydrat) + Acid Clavulanic (dưới 

dạng Clavulanat kali kết hợp với 

Cellulose vi tinh thể theo tỷ lệ 1:1) 

Viên 500 

38 
Claminat 

500mg/125mg Amoxicilin + acid clavulanic 
Gói 300 

39 
Bicelor 375 DT 

Cefaclor (dưới dạng Cefaclor 

monohydrat) Viên 300 

40 
Mulpax S-250 

Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 

axetil) Gói 300 

41 
Zinnat Sus Sac 

125mg/5 ml 10's 

Mỗi gói 4,220g chứa Cefuroxim (Dưới 

dạng Cefuroxim axetil) Gói 100 

42 Ciprofloxacin Ciprofloxacin Viên 500 

43 Tobrin 0.3% Mỗi 1ml chứa: Tobramycin Lọ 20 

44 Natri clorid 0,9% Natri clorid Lọ 30 

45 Sorbitol 5g Sorbitol Gói 200 

46 Berberin Berberin (hydroclorid) Viên 200 

47 Comiaryl 2mg/500mg Glimepirid + metformin Viên 500 

48 DH-Metglu XR 1000 Metformin Viên 500 

49 Métforilex MR Metformin HCl Viên 500 

50 Golddicron Gliclazide Viên 300 
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51 Zinenutri Kẽm gluconat Gói 200 

52 DECOLIC Trimebutin maleat Gói 300 

53 Biosubtyl - II Bacillus subtilis Gói 500 

54 
Dopolys 

Ginkgo biloba extract + Heptaminol 

hydrochlorid + Troxerutin Viên 500 

55 MEBENDAZOL Mebendazol viên 30 

     

 

 

 

Phụ lục 6 

DỰ TRÙ THUỐC PHỤC VỤ TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG PHƯỜNG LONG PHƯỚC 

(CHẾ PHẨM Y HỌC CỔ TRUYỀN) 

(Kèm theo Kế hoạch  số         /KH-UBND ngày        /         /  2021  triển khai 

 thí điểm mô hình  Trạm Y tế lưu động số 1 Khu vực Long Phước) 
 

 

TT Tên thuốc Hoạt chất ĐVT Số lượng 
Ghi 

chú 

1 Dưỡng tâm an 
Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, 

Bình vôi 
Viên 300   

2 Thập toàn đại bổ 

Đương quy, Bạch truật,Đảng sâm, 

Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, 

Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, 

Bạch thược 

Gói 300   

3 GONSA BÁT TRÂN 

Đương quy; Xuyên khung; Thục 

địa; Bạch thược; Đảng sâm, Bạch 

linh; Bạch truật; Cam thảo. 

Gói 300   

4 
KIMAZEN BỔ 

HUYẾT ĐIỀU KINH 

Thục địa, Đương quy, Bạch thược, 

Xuyên khung, Ích mẫu, Ngải cứu, 

Hương phụ 

Gói 200   

5 A.T Lục vị 
Thục địa, Hoài Sơn, Sơn thù, Mẫu 

đơn bì, Bạch linh, Trạch tả 
Ống 500   

6 Viên sáng mắt 

Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc 

hoa, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, 

Hà thủ ô đỏ, Đương quy. 

Gói /túi 300   

7 Siro Bổ tỳ P/H 

Bạch truật, Đảng sâm, Liên nhục, 

Cát cánh, Sa nhân, Cam thảo, Bạch 

linh, Trần bì, Mạch nha, Long nhãn, 

Sử quân tử, Bán hạ. 

Chai 20   

8 Cồn xoa bóp Jamda 

Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, 

Thiên niên kiện, Uy Linh tiên, Mã 

tiền, Huyết giác, Xuyên khung, 

Methyl salicylat, Tế tân. 

Chai 50   
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9 Đại tràng hoàn P/H 

Bạch truật, Mộc hương, Hoàng 

Đằng, Hoài sơn/Sơn Dược, Trần bì, 

Hoàng liên, Bạch linh, Sa nhân, 

Bạch thược, Cam thảo, Đảng sâm. 

Gói 300   

10 
Viên nhuận tràng 

OP.Liz 

Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại 

hoàng, Chỉ xác, Cao mật heo. 
Viên 300   

11 
Thuốc trị viêm đại 

tràng Tradin extra 

Cao Kha tử 2.5:1, Bột Mộc hương, 

Cao Hoàng liên 5.5:1, Bột Bạch 

truật, Cao Cam thảo 3.5:1, Cao 

Bạch thược 3.5:1. 

Viên 300   

12 Dầu nóng mặt trời 
Camphor, Tinh dầu Bạc hà, Tinh 

dầu Quế, Methyl salicylat, Gừng. 
Chai 50   

13 Kidsjan Actiso Actiso ống 200   

14 Bổ gan P/H Diệp hạ châu, Bồ bồ, Chi tử. viên 300   

15 Nam dược giải độc 
Kim ngân, Hoàng cầm, Liên kiều, 

Thăng ma. 
Viên 200 

  

16 

Cảm mạo Thông 

Hoắc hương, Tía tô, Bạch chỉ, Bạch 

linh, Đại phúc bì, Thương truật, 

Hậu phác, Trần bì, Cam thảo, Bán 

hạ bắc (chế), Cát cánh, Can khương Viên 500   

17 

VIÊN CẢM CÚM-

BVP 

Mỗi viên chứa 120 mg cao khô toàn 

phần chiết từ 1500 mg dược liệu 

gồm : Thanh cao; Kim ngân hoa; 

Địa liền,Tía tô; Kinh giới; Thích gia 

đằng,Bạc hà. Viên 500   

18 Hoastex Húng chanh, Núc nác, Cineol. Chai 50   

19 
Thuốc ho K/H 

Ma hoàng 9,0 g; Quế chi 6,0g; Khổ 

Hạnh nhân 12,0g; Cam thảo 6,0g Chai 50   

20 

Thuốc ho trẻ em OPC 

Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền 

hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Phục 

linh/Bạch linh, Cam thảo, Hoàng 

cầm, Cineol. Chai 50   

21 HOẠT HUYẾT 

DƯỠNG NÃO TP Đinh lăng; Bạch quả Gói 500   

22 
Đương quy bổ huyết 

P/H Hoàng kỳ, Đương quy, Kỷ tử. Viên 500   

23 

Ibaneuron 

Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, 

Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, 

Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, 

Bạch quả, (Đào nhân), (Cát cánh). Viên 300   

24 

FLAVITAL 500 

Thỏ ty tử; Hà thủ ô đỏ; Dây đau 

xương; Cốt toái bổ; Đỗ trọng; Cúc 

bất tử; Nấm sò khô. viên 500   

25 

KHANG MINH 

PHONG THẤP 

NANG 

Lá lốt; Hy thiêm; Ngưu tất; Thổ 

phục linh Viên 500   
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26 

Thấp khớp hoàn P/H 

Tần giao, Đỗ trọng, Ngưu tất, Độc 

hoạt, Phòng phong, Phục linh, 

Xuyên khung, Tục đoạn, Hoàng kỳ, 

Bạch thược, Cam thảo, Đương quy, 

Thiên niên kiện. Gói 500   

27 Crila Cao khô Trinh nữ hoàng cung Viên 200   

28 

Bát trân xuân nữ 

Đảng sâm, Bạch linh, Bạch truật, 

Cam thảo, Thục địa, Bạch thược, 

Đương quy, Xuyên khung, Ích mẫu. Chai 20   

29 KIM TIỀN THẢO HT Cao khô Kim tiền thảo viên 500   

30 
Tùng Lộc Thanh Nhiệt 

Tán Hoạt thạch, Cam thảo. Gói 200   

31 Viên kim tiền thảo 

trạch tả 

Kim tiền thảo, Trạch tả, (Thục địa), 

(Đường kính trắng). Gói 300   

32 
TIEUKHATLING 

CAPS 

Sinh địa; Mạch môn; Thiên hoa 

phấn; Hoàng kỳ; Kỷ tử; Bạch linh; 

Ngũ vị tử; Mẫu đơn bì; Hoàng liên; 

Nhân sâm; Thạch cao viên 200   

33 

Gastro-max 

Phòng đảng sâm, Thương truật, 

Hoài sơn, Hậu phác, Mộc hương, Ô 

tặc cốt, Cam thảo Gói 300   

34 

XOANGSPRAY 

Liên kiều, Kim ngân hoa, Hoàng 

cầm, Menthol, Eucalyptol, 

Camphor. Chai 20   

35 KHANG MINH TỶ 

VIÊM NANG 

Tân di hoa; Thăng ma; Xuyên 

khung; Bạch chỉ; Cam thảo viên 300   
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Phụ lục 7 

DỰ TRÙ HỘP THUỐC CHỐNG SỐC TẠI TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG  

PHƯỜNG LONG PHƯỚC 

(Kèm theo Kế hoạch  số         /KH-UBND ngày        /         /2021 triển 

 Khai thí điểm mô hình  Trạm Y tế lưu động số 1 Khu vực Long Phước) 
 

 

STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

1 
Phác đồ, sơ đồ xử trí cấp cứu 

phản vệ (Phụ lục III, Phụ lục X) 
bản 1 

2 

Bơm kim tiêm vô khuẩn     

- Loại 10ml cái 2 

- Loại 5ml cái 2 

- Loại 1ml cái 2 

- Kim tiêm 14-16G cái 2 

3 Bông tiệt trùng tẩm cồn gói/hộp 1 

4 Dây garo cái 2 

5 Adrenalin 1mg/1ml ống 5 

6 Methylprednisolon 40mg lọ 2 

7 Diphenhydramin 10mg ống 5 

8 Nước cất 10ml ống 3 

9 Hộp đựng Cái 1 
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