
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:            /SYT-NVY Hải Dương, ngày        tháng 5 năm 2022
V/v tăng cường công tác phòng 

chống sốt xuất huyết dengue

Kính gửi: 
- Các đơn vị trong ngành y tế;
- Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

Theo số liệu thống kê của Cục Y tế Dự phòng tích lũy từ đầu năm đến nay 
cả nước ghi nhận 14.704 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD), 
trong đó 06 trường hợp tử vong tại Bình Dương (3), Đồng Tháp (1), Tây Ninh 
(1), Đồng Nai (1). So với cùng kỳ năm 2021, số mắc giảm 27,8%, tử vong tăng 
01 trường hợp. Tại Hải Dương từ đầu năm 2022 đến nay ghi nhận 01 trường hợp 
mắc SXHD có yếu tố dịch tễ ngoại lai, không có trường hợp tử vong. Thời tiết 
hiện nay đang là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển và gia tăng mật độ muỗi 
truyền bệnh SXHD, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới là rất lớn.

Thực hiện Công văn số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế về 
việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết; Công văn số 453/KCB-NV ngày 
25/4/2022 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác chẩn 
đoán, điều trị SXHD: Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh SXHD, Sở 
Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên 
địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình 

đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền khuyến cáo người dân hưởng ứng Ngày 
ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (15/6/2022) và thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh sau: 

+ Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
+ Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách 

thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay 
nước bình hoa; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn...

+ Thường xuyên thực hiện việc loại bỏ, lật úp các vật liệu phế thải, các 
hốc nước tự nhiên không để các vật dụng chứa nước cho muỗi đẻ trứng như 
chai, lọ, mảnh chai, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

+ Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
+ Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, 

chống dịch.
+ Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không 

tự ý điều trị tại nhà.
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- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức giám sát chặt chẽ ca bệnh tại 
cộng đồng và tại các cơ sở y tế; lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, xử lý kịp 
thời, triệt để ổ dịch. Kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng.

- Triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại 
địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. 
Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun 
để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun 
hóa chất diện rộng.

- Kiện toàn đội cơ động phòng chống dịch, đầy đủ trang thiết, vật tư bị 
sẵn sàng triển khai khi có trường hợp bệnh.

- Thường xuyên báo cáo, đề xuất kịp thời các giải pháp, phương án với Sở 
Y tế để chỉ đạo xử lý tình hình dịch bệnh bất thường trên địa bàn.

2. Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện và các cơ sở 
khám chữa bệnh tư nhân

- Thực hiện tốt việc thu dung, phân loại và điều trị bệnh nhân, hạn chế tối 
đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa 
bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và 
chuyển tuyến không kịp thời. Chủ động rà soát, điều chỉnh lại các quy trình tiếp 
nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh SXHD trong giai 
đoạn hiện nay. Bố trí phòng khám lại các ca bệnh SXHD vào các khung giờ phù 
hợp với tình hình thực tế tại đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh 
SXHD và người bệnh khác.

- Chủ động triển khai ngay công tác tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều 
trị SXHD ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của 
Bộ Y tế cho các khoa, phòng và cán bộ y tế liên quan đến công tác thu dung, 
điều trị, chăm sóc bệnh nhân SXHD.

- Tăng cường việc theo dõi người bệnh SXHD đang nằm nội trú trong các 
ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh 
SXHD có diễn biến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết. 

- Củng cố và duy trì hoạt động của “Nhóm điều trị SXHD” và “Đường 
dây điện thoại nóng phòng, chống dịch SXHD” tại các đơn vị khám, chữa bệnh 
để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ 
khi cần thiết. 

- Bảo đảm đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu 
và các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu người bệnh, đặc biệt là 
dung dịch cao phân tử để chống sốc phải là HES 200 6% (trọng lượng phân tử 
200.000 dalton).

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật điều tra yếu tố dịch tễ các 
trường hợp nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh.
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- Thực hiện báo cáo trên Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm theo 
Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn 
chế độ khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.  

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh huyện, xã các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh SXHD để người dân biết và chủ động phòng tránh dịch 
bệnh cho bản thân và gia đình.

- Tổ chức tập huấn về công tác giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ 
thuật phun hóa chất, diệt bọ gậy, xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ 
y tế dự phòng, cộng tác viên.

- Chủ động giám sát các trường hợp mắc, nghi mắc sốt xuất huyết trong 
cộng đồng, tại cơ sở điều trị. Tổ chức điều tra các chỉ số véc tơ truyền bệnh 
SXHD.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phương, tổ chức chiến 
dịch dọn vệ sinh môi trường thu gom rác thải, diệt loăng quăng, bọ gậy tại các 
khu công cộng như nhà trường, trụ sở làm việc, chợ…

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chính quyền 
các xã, phường, thị trấn tổ chức phun hóa chất các hộ gia đình thuộc khu vực ổ 
dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau 
phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức 
phun hóa chất diện rộng.

- Chỉ đạo trạm y tế xã, phường thực hiện báo cáo trên Hệ thống giám sát 
bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 
Y tế về việc Hướng dẫn chế độ khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

4. Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm 
tra, giám sát, lồng ghép công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh SXHD tại các 
điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch với công tác phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19, không để dịch chồng dịch. Phối hợp với Sở Y tế triển 
khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Y tế Dự phòng (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo SYT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Trung Chính
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