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BÁO CÁO NHANH 

Công tác đảm bảo y tế phòng chống lũ lụt 

(Tính đến 17h00 ngày 21/10/2020) 
   

Sở Y tế báo cáo công tác đảm bảo y tế phòng chống lũ lụt từ 7h00 ngày 

18/10 – 16h ngày 20/10 như sau: 

I. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG VÀ THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI 

 - Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên bị ngập tầng 01 toàn bộ các khu nhà 

của bệnh viện. 

 - Có 36 trạm y tế bị ngập; trong đó Cẩm Xuyên: 13, Thành phố: 11, Thạch 

Hà: 05, Lộc Hà: 03, Thị xã Kỳ Anh: 02, Huyện Kỳ Anh: 02.  

 - Toàn tỉnh có 07 người tử vong do lũ lụt, trong đó có 06 trường hợp đuối 

nước/lũ cuốn (Thị xã kỳ Anh: 01, Can Lộc: 02, Hương Khê: 02, Thành phố Hà 

Tĩnh: 01), 01 trường hợp trẻ em ngã cầu thang chấn thương sọ não (Cẩm Xuyên). 

 - Có 34 trường hợp bị thương. 

(Số liệu cụ thể theo phụ lục đính kèm) 

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO Y TẾ PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT 

 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:  

 - Sở Y tế đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đáp 

ứng y tế với mưa lớn lũ lụt; bảo đảm công tác cáp cứu, khám chữa bệnh, an toàn vệ 

sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trước trong và sau lũ. 

 - Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện, trung tâm y tế đã 

tổ chức nhiều đoàn đến các cơ sở y tế để hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc công tác 

phòng chống lũ lụt, phòng chống dịch, đáp ứng y tế trong tình hình lũ lụt; hỗ trợ, 

hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt; tặng quà, tặng cơ số thuốc, vật tư y tế phòng 

chống bão lũ 

 - Tất cả bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà và TTYT 

Can Lộc cử cán bộ hỗ trợ BVĐK huyện Cẩm Xuyên và các trạm y tế của huyện bị 

ngập lụt vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả của ngập lụt.     

 2. Công tác cấp cứu, khám chữa bệnh:  

 - Số lượt bệnh nhân đến khám, cấp cứu: 6.125 ca 

- Số bệnh nhân điều trị nội trú: 3.257 

- Số ca đẻ và mổ đẻ: 221 

 - Số ca phẫu thuật: 148 

 3. Công tác đảm bảo hậu cần, thuốc, vật tư y tế, hóa chất 
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- Tất cả các bệnh viện, Trung tâm Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật đều 

bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh và 

phòng chống dịch. 

 - Đối với các bệnh viện bị ngập như BVĐK tỉnh, PHCN, YHCT, Cẩm 

Xuyên trong thời gian bị ngập đã bảo đảm cung cấp đầy đủ suất ăn cho bệnh nhân 

điều trị nội trú. 

 - Sở Y tế tiếp nhận từ Bộ Y tế 700.000 viên sát khuẩn nước Aquatabs 67mg; 

tiếp nhận hỗ trợ từ 01 doanh nghiệp 100 thùng sữa tươi (4.800 hộp) trị giá 

39.000.000 đồng để cấp phát cho bệnh nhân và cán bộ y tế ở cơ sở bị ngập lụt. 

 - Sở Y tế hỗ trợ 12 cơ số thuốc phòng chống lụt bão cho các trạm y tế. 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TIẾP THEO 

 - Các đơn vị trong Ngành tiếp tục hỗ trợ các cơ sở y tế bị ngập lụt làm vệ 

sinh môi trường, khắc phục hậu quả của ngập lụt khi nước rút. 

- Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau lũ lụt, đảm bảo nước rút 

đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó; tổ chức thu gom xác động vật chết, sử 

dụng vôi bột hoặc các hóa chất để xử lý khi chôn tránh phát sinh các dịch, bệnh 

truyền nhiễm. Phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ.  

- Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, chống lụt 

bão. Duy trì chế độ trực các tổ đội cơ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi 

trường, sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Rà soát lượng dự trữ thuốc, 

hóa chất và vật tư y tế kịp thời bổ sung lượng dự trữ thuốc, hoá chất, vật tư cần 

thiết. 

- Đảm bảo công tác thường trực, cấp cứu nội viện và chuẩn bị sẵn sàng các 

đội cấp cứu ngoại viện. Tập trung mọi nguồn lực, tổ chức cấp cứu kịp thời, đảm 

bảo tính mạng cho người bị nạn, giảm thiểu thiệt hại về người khi có tình huống 

xảy ra. Bảo đảm dự trữ, cung ứng đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện 

cấp cứu để sẵn sàng cấp cứu cho người bệnh. 

- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp 

bảo an toàn thực phẩm mùa mưa lũ, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia 

đình để phòng chống ngộ độc thực phẩm hoặc các bệnh lây truyền qua đường thực 

phẩm như: bệnh tả, thương hàn, lỵ trực trùng, bệnh tiêu chảy./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo) 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Các đơn vị trong ngành Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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