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Hà Tĩnh, ngày       tháng     năm 2023 

 
                        Kính gửi:     

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 - Các bệnh viện đa khoa trong tỉnh; 

      - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Bệnh Mác-bớc (Marburg) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A do 

vi rút Mác-bớc gây ra. Ổ chứa tự nhiên là loài dơi ăn quả, bệnh có thể lây truyền 

từ động vật (dơi, động vật linh trưởng) sang người, bệnh lây từ người sang 

người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể (nước tiểu, mồ hôi, nước 

bọt, chất nôn, sữa mẹ, tinh dịch…) hoặc với môi trường, vật dụng bị ô nhiễm bởi 

dịch tiết của người mắc, chết do ri rút Mác-bớc. Thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày; 

khởi phát với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, khó chịu, sau đó có thể xuất hiện 

tiêu chảy, đau bụng, chuột rút, bồn nôn, nôn, xuất huyết. Hiện bệnh chưa có vắc 

xin và thuốc điều trị đặc  hiệu. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây 

truyền và tỷ lệ tử vong cao (50% có thể lên tới 88%). 

Thực hiện Văn bản số 1452/BYT-DP ngày 17/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh Mác-bớc; Văn bản số 

1200/UBND-VX1 ngày 21/3/2023 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch 

bệnh Mác-bớc và sốt xuất huyết; để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập 

vào địa bàn tỉnh và lây sang người, Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn 

trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

- Phối hợp các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, hải cảng giám sát chặt 

chẽ người nhập cảnh, đặc biệt chú ý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người 

có tiền sử đến từ các nước châu Phi trong vòng 21 ngày.  

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tăng cường giám 

sát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người có yếu tố dịch tễ và phối hợp điều 

tra, lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định nhằm phát hiện kịp thời ca bệnh. 

- Sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện để hỗ trợ địa phương triển khai 

các biện pháp xử lý ổ dịch. 

- Tăng cường truyền thông về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng 

bệnh; thông tin kịp thời, chính xác khi có ca bệnh nghi ngờ, mắc bệnh để người 

dân phòng tránh nhưng không gây hoang mang, lo lắng. 
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2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã: 

- Giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh từ các nước khu vực Châu 

Phi trở về địa phương trong vòng 21 ngày. Kịp thời phát hiện các trường hợp 

mắc, nghi ngờ mắc bệnh Mác-bớc tại các cơ sở khám, chữa bệnh và tại cộng 

đồng, lấy mẫu gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương chẩn đoán xác định. 

- Sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện để triển khai các biện pháp xử lý 

ổ dịch. 

- Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm, các biện 

pháp phòng tránh, khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế theo dõi hàng ngày các trường hợp nhập cảnh từ 

các nước khu vực châu Phi trở về địa phương trong vòng 21 ngày; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền cho người dân; phối hợp chính quyền địa phương quản lý 

người nhập cảnh trở về địa phương.  

- Thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi có ca nghi ngờ 

để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời và thực hiện công tác báo cáo 

bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 

28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế có giường bệnh trong tỉnh: 

- Nâng cao năng lực trong khám, chẩn đoán, thu dung và phân tuyến điều 

trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. 

- Sẵn sàng thuốc, vật tư, thiết bị hỗ trợ, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. 

- Kịp thời thông tin ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định cho Trung tâm Y 

tế địa phương để tiến hành điều tra, xử lý ổ dịch. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị y tế; UBND các xã, phường, thị trấn triển 

khai các biện pháp phòng, chống bệnh Mác-bớc theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác 

tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Mác-bớc. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế ( để b/c); 

- Cục Y tế dự phòng; 

- UBND tỉnh (để b/c);   

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT ngành;          

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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