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BÁO CÁO 

Tình hình lũ lụt và công tác đáp ứng y tế  

(Số liệu đến 17h00 ngày 30/10/2020) 

 Sở Y tế báo cáo tình hình lũ lụt và công tác đáp ứng y tế với lũ lụt từ 7h ngày 

29/10 đến 17h30 ngày 30/10/2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI 

 - Có 25 xã bị ngập, 02 trạm y tế bị ngập; 3.261 hộ bị ngập;  

 - Trạm Y tế Đức Lĩnh bị sập đổ 30m tường rào, Trạm Y tế Đức Liên sụt lún 

20m tường rào, Trạm Y tế Quang Thọ thuộc huyện Vũ Quang bị sập trần của 01 

phòng khám. 

 - Toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. 

(Số liệu cụ thể theo phụ lục  1 đính kèm) 

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG Y TẾ PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT 

 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo:  

 - Sở Y tế đã ban hành 02 văn bản chỉ đạo (Văn bản số 3003/SYT-VP ngày 

27/10/2020 về việc triển khai công tác y tế tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 9, 

Văn bản số 3050/SYT-NVY ngày 29/10/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch 

bệnh sau mưa lớn, ngập lụt).  

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

tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống bão lụt lụt, đáp ứng y tế 

trong tình hình bão lụt; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để đề phòng 

dịch bệnh có thể phát dịch trong, sau mưa lũ. 

 2. Công tác đáp ứng y tế, đảm bảo hậu cần, thuốc, vật tư y tế, hóa chất 

- Các đơn vị trong Ngành triển khai phương án đảm bảo an toàn cho bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ viên chức, đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ y tế 

ở trạng thái bình thường trong mưa lũ; theo dõi sát tình hình để kip thời bảo quản tài 

sản, cung ứng thực phẩm, suất ăn cho bệnh nhân, nhân viên... Tổ chức trực ban, trực 

cấp cứu, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do ảnh hưởng của 

mưa lũ, sạt lở đất. Phân công các đội y tế cơ động trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ 

trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 

- Các bệnh viện, Trung tâm Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật bảo đảm 

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

dịch theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”. 
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 - Các bệnh viện bị ngập như BVĐK tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng đã có 

phương án cung cấp đầy đủ suất ăn cho bệnh nhân điều trị nội trú và cán bộ viên 

chức. 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TIẾP THEO 

 - Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, chủ động phòng chống lũ quét, 

phát huy phương châm bốn tại chỗ, đối phó kịp thời, hạn chế thấp nhất về người và tài 

sản do bão và mưa, lũ gây ra  

 - Chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện, nhu yếu 

phẩm thiết yếu  và phân công các đội y tế cơ động trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ 

trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCH PC thiên tai và TKCN tỉnh; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Các đơn vị trong ngành Y tế; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC  
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