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V/v tăng cường phòng chống, kiểm soát 

bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh sởi và  

lấy mẫu bệnh phẩm 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 18 tháng  06  năm 2019 

     Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

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

 

Hiện nay, số ca mắc sởi tại tỉnh đang có xu hướng gia tăng trong các tháng 

đầu năm 2019. Qua báo cáo kết quả kiểm tra công tác giám sát phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm, đặc biệt các bệnh trong tiêm chủng mở rộng của Trung tâm Y tế dự 

phòng, việc thu thập báo cáo ca bệnh trên phần mềm Thông tư 54/TT-BYT còn bỏ 

sót ca bệnh khá nhiều tại các đơn vị làm cho việc nhận định tình hình dịch bệnh 

hiện nay chưa đúng so với thực tế. Nhằm tăng cường công tác phát hiện sớm, xử lý 

dịch kịp thời không để dịch bùng phát, lan rộng trong phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm nói chung và chuẩn bị phục vụ cho tiến độ loại trừ bệnh sởi trong thời 

gian tới trên phạm vi toàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện: 

- Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 về việc hướng dẫn giám sát 

và phòng chống bệnh sởi, rubella;  

- Thông tư số 54/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

- Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 07/3/2019 về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh sởi.  

 2. Đối với các Bệnh viện:  

- Tổ chức tốt công tác thu dung, phân luồng khám bệnh, phân tuyến điều trị 

bệnh nhân, hạn chế chuyển bệnh nhân trong khả năng điều trị; cách ly điều trị, cấp 

cứu bệnh nhân sởi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện 

nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm chéo tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  



- Thường xuyên cập nhật trường hợp bệnh đầy đủ trên phần mềm Thông tư 

54/2015/TT-BYT khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm tại các khoa, phòng 

(bao gồm các trường hợp có chẩn đoán lâm sàng, các trường hợp có xác định của 

phòng xét nghiệm, các trường hợp điều trị nội trú, ngoại trú), rà soát đối chiếu với 

phần mềm thu dung bệnh (lưu ý tại phòng khám ngoại trú), không để sót đối 

tượng;  

- Thực hiện đúng các quy định về lấy mẫu bệnh phẩm đối với ca bệnh 

sởi/nghi sởi, đồng thời điền phiếu điều tra ca bệnh gửi về Trung tâm Y tế dự phòng 

tỉnh;  

- Khuyến cáo hướng dẫn nhân viên y tế làm việc tại các khoa có nguy cơ cao 

do tiếp xúc với người bệnh, trẻ bị nhiễm sởi tại bệnh viện; cán bộ, viên chức (kể cả 

hộ lý) khoa khám bệnh, đặc biệt là phòng khám chuyên khoa nhi nên đi tiêm ngừa 

phòng bệnh sởi (theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng và Viện Pasteur TP. Hồ 

Chí Minh), đồng thời cũng khuyến cáo cho thân nhân bệnh nhân đi tiêm ngừa 

phòng bệnh sởi; 

- Củng cố hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại bệnh viện, phát hiện 

và báo cáo kịp thời theo quy định. 

 3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: 

- Tham mưu cho Sở Y tế tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế 

trong tỉnh thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp bệnh truyền nhiễm nói chung, 

các trường hợp sốt phát ban nghi sởi hàng ngày tại khoa khám bệnh, chữa bệnh và 

cộng đồng để thực hiện điều tra, xác minh ca bệnh/ổ dịch/dịch sởi và triển khai các 

biện pháp xử lý theo Quyết định số 4845/2012/QĐ-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ 

Y tế về việc Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh Sởi – Rubella; 

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm, phiếu điều tra tại các bệnh 

viện trong tỉnh và Trung tâm Y tế (TTYT) huyện. Bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh 

phẩm, phiếu điều tra về tuyến trên; 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công 

tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh sởi; 

- Chuẩn bị nhân lực hỗ trợ trong công tác điều tra, xử lý dịch tại tuyến cơ sở, 

bệnh viện và cộng đồng; 

- Tổ chức tập huấn, tập huấn lại cho các tuyến về hoạt động giám sát dựa vào 

sự kiện (EBS). 

4. Đề nghị Phòng Y tế: 

- Tuyên truyền cho các cơ sở phòng khám tư nhân, đặc biệt là các phòng 

khám y học dân tộc tại địa phương trong công tác phát hiện bệnh nhân nghi 

sởi/phát ban, thông tin cho Trạm Y tế để điều tra, xác minh ca bệnh và xử lý dịch 

kịp thời. 

5. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:  



- Đối với hệ điều trị tại các TTYT huyện thực hiện công tác phòng, chống 

bệnh sởi như các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Đối với hệ dự phòng: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc 

bệnh truyền nhiễm, bệnh sởi và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng chống;  

- Tăng cường giám sát, quản lý ca bệnh, phát hiện sớm các trường hợp sốt 

phát ban nghi sởi/sởi tại khoa khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, theo dõi và kịp 

thời lấy mẫu bệnh phẩm trường hợp mắc bệnh gửi về Trung tâm Y tế dự phòng 

tỉnh;  

- Chỉ đạo tuyến cơ sở tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, theo dõi các 

trường hợp mắc, nghi mắc sởi/phát ban tại địa bàn, đối tượng nguy cơ (đối tượng 

tiếp xúc gần) lập danh sách theo dõi; xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường 

hợp mắc bệnh; thực hiện theo dõi diễn biến bệnh/dịch hàng ngày theo quy định; 

- Thực hiện tốt việc tiêm vắc xin sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng 

định kỳ hàng tháng, đảm bảo tất cả các trẻ em khi đủ 9 tháng tuổi được tiêm vắc 

xin sởi mũi 1 và tiêm mũi 2 khi đủ 18 tháng tuổi. Tổ chức rà soát, thống kê các đối 

tượng chưa được tiêm vắc xin sởi, đảm bảo đầy đủ ở tất cả các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn;  

- Củng cố hệ thống hoạt động giám sát dựa vào sự kiện (EBS) từ huyện đến 

cơ sở; tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh đặc biệt các ca bệnh ngoài cộng đồng 

và báo cáo kịp thời theo quy định; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các tuyến cơ sở về quản lý ca bệnh sởi, ho 

gà...trên phần mềm Thông tư 54/TT-BYT;  

- Hỗ trợ đầy đủ các vật tư, hóa chất, thuốc, nhân lực cho tuyến cơ sở đáp ứng 

kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh. 

 Đề nghị Giám đốc các đơn vị y tế triển khai thực hiện, trong quá trình triển 

khai nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ 

Y) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời./. 

 

  

 

     

        

        Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- BGĐ SYT (để theo dõi); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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