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                     nh g i:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

-   c  ệnh viện t ong tỉnh; 

- TTYT c c hu ện  th      th nh phố  

 

 Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế thế giới, tính đến ngày 03/5/2022 

trên thế giới đ  ghi nhận 228 t ường hợp trẻ em b  viêm gan cấp tính không rõ 

nguyên nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình 

Dương, trong đó có 04 t ường hợp t  vong. Bệnh xả  ra ở trẻ em từ 01 tháng tuổi 

đến 16 tuổi, hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên có một số t ường hợp 

chuyển nặng và một số t ường hợp phải ghép gan. Các t ường hợp được xác đ nh là 

viêm gan cấp tính nêu trên có biểu hiện đau bụng, tiêu chả , nôn m a và men gan 

tăng cao rõ rệt. Đa số các t ường hợp được báo cáo đều không sốt và không phát 

hiện các loại vi rút phổ biến gây viêm gan vi rút cấp tính (vi rút viêm gan A, B, C, 

D và E). Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm Phòng chống và kiểm soát d ch bệnh 

châu Âu cho biết, hiện nguyên nhân chính xác gây viêm gan ở những bệnh nhi này 

vẫn chưa rõ ràng và đang được tiếp tục điều tra. Tuy nhiên các t ường hợp mắc xả  

ra chủ yếu tại những nơi lưu hành cao vi rút Adeno. 

Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân trên 

đ a bàn tỉnh Hà Tĩnh và k p thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối 

đa số mắc và t  vong; đồng thời thực hiện Công văn số 1061/VSDTTƯ-BTN ngày 

06/5/2022 của Viện Vệ sinh d ch tễ Trung ương về việc thực hiện tăng cường giám 

sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân  Sở Y tế đề ngh  c c đơn v  thực 

hiện c c nội dung sau đâ : 

1. Tăng cường giám sát các t ường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ 

nguyên nhân trong cộng đồng cũng như tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên đ a bàn. 



2. Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh viêm gan vi rút nói chung, 

bao gồm: Phòng, chống bệnh viêm gan lâ  theo đường tiêu hóa; tăng cường tiêm 

vắc xin viêm gan vi rút B cho trẻ em. 

3. Khi có các t ường hợp nghi nghờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân 

các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấ  

mẫu bệnh phẩm g i Viện Vệ dinh d ch tễ Trung ương để xét nghiệm. 

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện báo cáo kết quả giám 

sát, lấ  mẫu các t ường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, g i 

về Viện Vệ sinh d ch tế Trung ương theo đ a chỉ thư điện t  gsbenh@gmail.com 

t ước 17 giờ ngày thứ năm hàng tuần. 

Đề ngh  Giám đốc các đơn v  nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như t ên; 

- Viện VSDTTƯ; 

- Q  Gi m đốc Sở (để B ); 

- We site của ng nh; 

- Lưu: VT, NVY. 
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