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BÁO CÁO 

Tình hình thiệt hại do lũ lụt và công tác đáp ứng y tế  

(Số liệu đến 17h00 ngày 31/10/2020) 

  

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 31/10/2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT VÀ THIỆT HẠI 

 - Có 65 xã, 11 trạm y tế và 9.651 hộ bị ngập;  

 - Số người bị thương: 03 

(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, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế tuyến huyện 

tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc công tác đáp ứng y tế trong tình hình lũ 

lụt; vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm để đề phòng dịch bệnh có thể phát 

dịch trong, sau mưa lũ. 

 - Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cán bộ, viên 

chức trong Ngành bị thiệt hại do lũ lụt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện Cẩm 

Xuyên. 

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

- Các đơn vị trong Ngành duy trì chế độ thường trực cấp cứu 24/24, sẵn sàng 

tiếp nhận và điều trị bệnh nhân; phân công các đội y tế cơ động trực ban để 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”. 

 - Các bệnh viện bị có phương án cung cấp đầy đủ suất ăn cho bệnh nhân điều 

trị nội trú và cán bộ viên chức bị ngập lụt. 

- Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn đã cấp 150kg Cloramin B để xử lý vệ 

sinh môi trường tren địa bàn. 

3. Tình hình xư lý vệ sinh môi trường: Có 10 xã, 01 trạm y tế  và 275 hộ gia 

định bị ngập khi nước rút đã tiến hành vệ sinh môi trường theo phương châm “nước 

rút đến đâu làm vệ sinh đến đó”. 



2 
 

 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. 

 - 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. 

 - Khẩn trương triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường sau mưa, lũ, đảm 

bảo nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom rác thải và 

xác động vật, xử lý xác động vật bằng vôi bột hoặc các hóa chất khử trùng để tránh 

phát sinh các dịch, bệnh truyền nhiễm. Phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại 

các vùng có nguy cơ./.  

 
 

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  

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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