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THÔNG CÁO TỨC THỜI

Các Bệnh Viện Greater Cincinnati Đang Hoãn Các Thủ Thuật Chọn Lọc
Tất cả các thủ thuật xâm lấn đã lên lịch, không phải cấp cứu ở cả
môi trường nội trú và ngoại trú sẽ bị hoãn.
Để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, bảo tồn thiết bị bảo hộ cá nhân và năng
lực của bệnh viện, Các Bệnh Viện Greater Cincinnati đang hoãn các thủ thuật chọn lọc. Quyết
định là theo hướng dẫn của các chính quyền tiểu bang, Hội Phẫu Thuật Hoa Kỳ (American
College of Surgeons) và Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ.
Việc hoãn các thủ thuật không thiết yếu cũng cho phép khu vực của chúng ta sử dụng không
gian (ví dụ như phòng và giường), bảo tồn vật tư (ví dụ như thiết bị bảo hộ cá nhân và máy thở)
và chuyển hướng tài nguyên nhân sự (ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên). Thực
hành phân bổ có trách nhiệm đối với các tài nguyên này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho
một đợt bệnh nhân COVID-19 có thể có.
Một quy trình phẫu thuật hay thủ thuật không thiết yếu là một hành động có thể trì hoãn mà
không có nguy cơ không cần thiết đối với sức khỏe hiện tại hoặc tương lai của một bệnh nhân.
Ví dụ:
a. Đe dọa tính mạng của một bệnh nhân nếu không được thực hiện.
b. Nguy cơ rối loạn chức năng vĩnh viễn ở một chi hoặc hệ cơ quan.
c. Tình huống nhạy cảm về thời gian.
Các nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên xếp lịch đang trực tiếp liên hệ các bệnh nhân để truyền
đạt các bước tiếp theo hoặc xếp lại lịch thực hiện các dịch vụ vào một ngày trong tương lai.
Mặc dù là bất tiện, nhưng đây là các bước cần thiết để đảm bảo sự an toàn và sự chuẩn bị của
khu vực của chúng ta. Để biết thêm thông tin về các chính sách và thông tin cập nhật của một
bệnh viện hoặc hệ thống chăm sóc sức khỏe cụ thể, vui lòng truy cập website của họ.
Để biết thêm thông tin về COVID-19, hãy truy cập: https://healthcollab.org/covid-19/

-###Giới Thiệu Về The Health Collaborative: The Health Collaborative là một tổ chức phi lợi nhuận đi đầu về những cải thiện dựa trên
dữ liệu, dẫn đến mọi người khỏe mạnh hơn, sự chăm sóc tốt hơn và chi phí thấp hơn. Để biết thêm thông tin về
The Health Collaborative, hãy truy cập healthcollab.org.

