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 Kính gửi: 

   - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

   - Các Bệnh viện trong tỉnh; 

   - TTYT/TTYTDP các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Công văn khẩn số 289/DP-DT ngày 06/5/2019 của Cục Y tế dự 

phòng về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sởi. Theo đó, trong thời gian 

gần đây vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp bệnh sởi tại nhiều tỉnh, thành 

phố trên cả nước; đối tượng mắc ở mọi lứa tuổi bao gồm cả người lớn và trẻ 

dưới 9 tháng tuổi, tập trung chủ yếu là trẻ em dưới 10 tuổi. Trên địa bàn Hà 

Tĩnh, từ đầu năm 2019 đến nay đã có 82 trường hợp sốt phát ban nghi do Sởi 

trong đó có 60 trường hợp xét nghiệm IgM Sởi dương tính, rải rác tại các huyện 

Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thành phố Hà 

Tĩnh,... 

Để tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống không để dịch bệnh 

sởi lan rộng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngxây dựng 

bàitruyền thôngđể phát trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn tuyên 

truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, chủ động khai báo cho đơn vị y 

tế khi mắc bệnh; vận động người dân đưa trẻ đi tiêm vắc xin sởi mũi 1 khi đủ 9 

tháng tuổi và mũi 2 khi đủ 18 tháng tuổi, đặc biệt tuyên truyền những đối tượng 

có nguy cơ cao, trẻ em, người chưa mắc bệnh sởi hoặc chưa được tiêm đủ mũi 

vắc xin sởi cần tiêm bổ sung vắc xin sởi; đồng thời phối hợp tuyên truyền trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng Thông 

tin điện tử của Ngành, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã 

phòng, chống bệnh sởi. 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình tiêm chủng vắc xin phòng 

bệnh sởi và các loại vắc xin khác trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 

địa bàn toàn tỉnh; cập nhật đầy đủ tình hình các trường hợp mắc sởi trong cộng 

đồng để báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

2. TTYT/TTYTDPcác huyện, thành phố, thị xã. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tổ chức rà soát tiền 

sử tiêm chủng của học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học; thực hiện 

tuyên truyền về các bện pháp phòng bệnh sởi, vận động giáo viên, gia đình và 

học sinh tham gia tiêm củng đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi. Phát hiện sớm, cách 



ly, cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh, không để dịch lây lan trong các cơ sở giáo 

dục. 

- Rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vắc xin sởi hoặc tiêm 

chưa đầy đủ ở tất cả các xã, phường, thị trấn, thực hiện tiêm bổ sung, tiêm vét, 

không để sót đối tượng, lưu ý các địa bàn có di biến động dân cư, vùng sâu, 

vùng xa. Đẩy mạnh thực hiện tiêm vắc xin sởi trong tiêm chủng mở rộng định 

kỳ hàng tháng, đảm bảo tất cả trẻ em được tiêm vắc xin sởi đúng lịch, đủ mũi, 

đạt tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 95% quy mô xã, phường. 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, sinh phẩm, 

kinh phí, nhân lực để luôn đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm các trường hợp sốt phát 

ban nghi sởi tại cộng đồng, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm xác định các trường hợp 

mắc bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện 

trường hợp mắc bệnh.Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá về tỷ lệ tiêm chủng, 

công tác đảm bảo an toàn trong tiêm chủng cũng như các hoạt động sẵn sàng thu 

dung, cấp cứu, cách ly, điều trị bệnh nhân; định kỳ báo cáo về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật theo quy định. 

3. Các Bệnh viện trong tỉnh 

- Tổ chức tốt công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám bệnh, phân 

tuyến điều trị bệnh nhân, thiết lập khu vực riêng khám, cách ly, cấp cứu bệnh 

nhân sởi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong, thực hiện nghiêm 

túc việc thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm 

chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế việc chuyển bệnh nhân lên 

bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết. 

- Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin về các trường hợp mắc sởi được 

phát hiện và điều trị tại bệnh viện, gửi về TTYT/TTYTDPtrên địa bàn theo quy 

định. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Y tế dự phòng; (Để báo cáo) 

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo;                 (P/hợp chỉ đạo) 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu VT, NVY. 

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

- Gửi: Bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
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