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Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các bệnh viện đa khoa; 

- Các TTYT/TTYTDP tuyến huyện; 

- Trạm y tế các xã, phường, thị trấn. 

 

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng, tính đến này 30/6/2019 cả nước 

ghi nhận 87.806 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm 

2018 (năm 2018 số mắc cùng kỳ là 28.039 trường hợp). Tại Hà Tĩnh, tính đến 

nay đã có 35 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) rải rác tại các 

huyện, thị xã, thành phố là người dâncư trú trên địa bàn và vãng lai từ các tỉnh 

thành khác về, tăng 3,5 lần so với năm 2018 (số người mắc cùng kỳ năm 2018 là 

10 trường hợp), chưa có trường hợp tử vong. Để tiếp tục chủ động và nâng cao 

chất lượng của công tác điều trị, không để xảy ra tử vong do bệnh SXHD, Sở Y 

tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:  

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở ngườicủa địa 

phương; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; định kỳ họp Ban Chỉ 

đạo theo đúng quy định. 

- Tăng cường chỉ đạo duy trì, triển khai mạnh mẽ chiến dịch diệt lăng 

quăng/bọ gậy tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động các 

tổ chức chính trị, xã hội tham gia triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, đảm 

bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các 

bể nước, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải,… là nơi sinh sản của 

muỗi để tiến hành các hình thức loại bỏ và tiêu diệt bọ gậy; thường xuyên đánh 

giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời; có biện pháp xử phạt 

đối với tổ chức, cá nhân không hợp tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. 

- Bố trí kinh phí cho công tác triển khai phòng chống dịch sốt xuất huyết 

tại địa phương. 

2. Các bệnh viện đa khoa 

- Rà soát, điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ 

thể đối với từng ca bệnh SXHD cho phù hợp với tình hình dịch, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người bệnh đến khám, khám lại bệnh SXHD. 



- Tư vấn, giải thích cho người bệnh hiểu để an tâm điều trị đúng tuyến, 

hạn chế quá tải tại bệnh viện, sắp xếp không để người bệnh nằm ghép. Đối với 

người bệnh đã ổn định thì tư vấn, giải thích để chuyển người bệnh về tuyến dưới 

để theo dõi, chăm sóc. 

- Tăng cường việc theo dõi người bệnh SXHD tại đơn vị trong các ngày 

nghỉ lễ, ngày nhỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh SXHD có 

diễn biến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết. 

- Đảm bảo việc đáp ứng đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch 

truyền, máu và các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu người bệnh, 

đặc biệt là dung dịch cao phân tử để chống sốc phải là HES 200 6% (trọng 

lượng phân tử 200.000 dalton). 

- Theo dõi tất cả các trường hợp sốt chưa rõ nguyên nhân/ nghi sốt xuất 

huyết, đặc biệt người đi từ vùng đang có dịch sốt xuất huyết về; thông báo kịp 

thời cho cán bộ y tế dự phòng tuyến huyện để điều tra ca bệnh và lấy mẫu xét 

nghiệm giúp chẩn đoán sớm. 

3. Các TTYT/TTYTDP tuyến huyện 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện tăng 

cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương; triển khai các giải 

pháp chuyên môn kỹ thuật. 

- Giám sát chặt phát hiện sớm ca mắc bệnh tại các cơ sở điều trị, thôn, 

xóm, hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời, triệt để. 

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo đúng hướng dẫn giám sát 

và phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế và báo cáo kịp thời, đầy đủ về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật theo quy định. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, phát động chiến dịch vệ sinh môi 

trường, diệt lăng quăng/bọ gậy; thả cá vào bể chứa nước tại các hộ gia đình. Tổ 

chức phun hóa chất tại khu vực có bệnh nhân, vùng có chỉ số mật độ muỗi và chỉ 

số bọ gây cao. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chăm sóc sức khoẻ nhân dân của địa phương; 

phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, họp rà soát công việc đinh kỳ nhằm 

tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh tại địa phương.  

- Huy động cấp ủy chính quyền, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cấp xã tham 

gia chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, thả cá vào bể chứa 

nước tại các hộ gia đình. 

- Chủ động bố trí kinh phí cho công tác triển khai phòng chống dịch sốt 

xuất huyết tại địa phương. 

 



5. Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn 

  - Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân SXHD tại 

trạm để tổ chức cấp cứu ban đầu và điều trị bệnh nhân khi mắc bệnh SXHD. 

Theo dõi, giám sát các trường hợp điều trị tại nhà; đảm bảo chẩn đoán sớm và 

điều trị kịp thời theo đúng hướng dẫn đã được ban hành kèm theo Quyết định số 

458/QĐ-BYT, ngày 16/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “ Ban hành hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết Dengue”; đảm bảo không để xảy ra 

trường hợp tử vong do bệnh SXHD. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền và các phương tiện cần thiết để sẵn 

sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân; kịp thời chuyển bệnh nhân nặng 

lên tuyến trên khi cần thiết. 

- Phối hợp với TTYT/TTYTDP tuyến huyện tổ chức điều tra, giám sát, 

phát hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan. 

- Huy động đội ngũ cộng tác viên y tế thôn và toàn thể nhân dân tham gia 

chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/ bọ gậy, thả cá vào bể chứa nước 

tại các hộ gia đình. 

- Lập danh sách ca bệnh và báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh về 

TTYT/TTYTDP tuyến huyện theo quy định của Bộ Y tế. 

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, thị xã 

và Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

- Cục Y tế dự phòng;  (Để báo cáo) 

- UBND tỉnh;                   

- Giám đốc Sở; 

- Thường trực huyện, thị, thành ủy (để p/h chỉ đạo); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- http://soyte.hatinh.gov.vn; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
(Đã ký) 
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