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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2426 /SYT-NVY

An Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường phòng, chống dịch
bệnh tay chân miệng, sởi
dịp khai trường

Kính gửi:
- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;
- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang;
- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh;
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh;
- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
Thực hiện Công văn số 1707/PAS-KSDB ngày 13/8/2019 của Viện
Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phòng, chống bệnh tay
chân miệng, sởi trong mùa khai trường; Công văn số 875/UBND-KGVX ngày
05/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường phòng, chống
dịch bệnh tay chân miệng dịp khai trường.
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Khu vực phía Nam hiện ghi
nhận hơn 170 trường hợp sốt phát ban nghi sởi hàng tuần và chiều hướng số mắc
bệnh tay chân miệng (TCM) tương tự mùa dịch năm 2018. Trong thời gian tới,
tình hình dịch bệnh sởi và TCM vẫn còn tìm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng số ca
mắc tại các địa phương do trẻ em, học sinh tập trung trở lại vào năm học mới,
vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi học tập, vui chơi của trẻ chưa được đảm bảo,
đặc biệt tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục đào tạo.
Để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi và tay chân
miệng, kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài gây ảnh hưởng
đến sức khỏe, đời sống của người dân, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện
tốt một số công việc như sau:
1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:
- Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát các Trung tâm y tế huyện, thị, thành
phố (gọi tắt là TTYT huyện) thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp sốt phát
ban nghi sởi và TCM hàng ngày tại khoa khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng
để thực hiện điều tra, xác minh ca bệnh/ổ dịch và triển khai các biện pháp xử lý
theo quy định của Bộ Y tế;
- Tổ chức thu thập, tiếp nhận các mẫu bệnh phẩm, phiếu điều tra tại các
bệnh viện trong tỉnh và TTYT huyện. Bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm,
phiếu điều tra về tuyến trên;
- Khẩn trương rà soát thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công
tác phòng, chống dịch bệnh sởi và TCM;

- Chuẩn bị nhân lực hỗ trợ trong công tác điều tra, xử lý dịch khi phát hiện
tại tuyến cơ sở, bệnh viện và cộng đồng.
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 vận chuyển bệnh nhân trong khả năng điều trị; cách ly
điều trị, cấp cứu bệnh nhân, 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; khi phát hiện các trường hợp có
dấu hiệu nghi ngờ bệnh sởi và TCM kịp thời lấy mẫu xét nghiệm xác định
trường hợp mắc bệnh, chẩn đoán, cách ly và điều trị kịp thời;
- Khẩn trương rà soát thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công
tác phòng, chống dịch bệnh sởi và TCM; chuẩn bị nhân lực hỗ trợ tuyến cơ sở
trong công tác điều trị khi có yêu cầu;
- Tăng cường phát hiện, quản lý và điều trị sớm cho bệnh nhân sởi và tay
chân miệng theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế; Thực hiện đúng
các quy định về quản lý thông tin ca bệnh sởi và TCM, các bệnh nhân được
nhập liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời vào phần mềm trực tuyến Thông tư
54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn chế độ, thông
tin báo cáo và khai báo dịch bệnh truyền nhiễm”, hỗ trợ cho khối dự phòng phát
hiện và xử lý sớm ổ dịch sởi và tay chân miệng.
3. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh:
- Chủ động, phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về
truyền thông nguy cơ và các biện pháp phòng bệnh đến các trường học, trong
đó chú trọng việc tuyên truyền tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cho trẻ, hạn chế
tiếp xúc với người bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi; thực hiện 3 sạch: ăn sạch,
uống sạch và chơi đồ chơi sạch; truyền thông về các dấu hiệu nghi ngờ mắc
bệnh sởi và tay chân miệng: vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà
phòng,... Khi có các biểu hiện mắc sởi và TCM thì phải liên hệ ngay với cơ sở y
tế để được tư vấn, xử lý kịp thời và điều trị thích hợp.
4. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:
- Đối với hệ điều trị: các TTYT huyện thực hiện công tác phòng, chống
bệnh sởi và TCM như các Bệnh viện tuyến tỉnh.
- Đối với hệ dự phòng:
+ Tham mưu Ủy ban nhân dân địa phương phối hợp với ngành Giáo dục
và Đào tạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sởi và TCM tại các
cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ gia
đình; phát hiện sớm, cách ly, cho trẻ nghỉ học khi mắc bệnh, không để dịch bệnh
lây lan trong các cơ sở giáo dục; thực hiện việc vệ sinh trường học định kỳ;
hướng dẫn học sinh rửa tay với xà phòng và nước sạch;
+ Tăng cường giám sát, quản lý ca bệnh, phát hiện sớm các trường hợp
sốt phát ban nghi sởi và TCM tại khoa khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng,
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theo dõi và kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về tuyến trên để xác định trường
hợp mắc bệnh;
- Chỉ đạo tuyến cơ sở tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, theo dõi các
trường hợp mắc, nghi mắc sởi/phát ban và TCM tại địa bàn, đối tượng nguy cơ
(đối tượng tiếp xúc gần) lập danh sách theo dõi. Triển khai các biện pháp 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;
- 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. kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch
mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay.
5. Các đơn vị y tế thực hiện nghiêm túc việc thông tin báo cáo bệnh
truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/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”, lưu ý không để bỏ sót đối tượng nhất là các bệnh nhân
ngoại trú.
Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị khẩn
trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Viện Pasteur TP.HCM (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như trên (để thực hiện);
- BGĐ Sở Y tế (để theo dõi);
- Lưu: VT, NVY.
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