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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo kết luận cuộc họp về sử
dụng dịch truyền trong điều trị sốc sốt
xuất huyết Dengue

Kính gửi:
- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Nhằm giải quyết những khó khăn của các đơn vị trong việc cung ứng, lựa
chọn sử dụng dịch truyền trong điều trị sốc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) thời
gian qua, Sở Y tế đã tổ chức cuộc họp tại Sở với một số Bệnh viện tuyến tỉnh,
Trung tâm Y tế vào ngảy 25/9/2019;
Sở Y tế xin thông báo đến các đơn vị một số kết luận của cuộc họp như sau:
1. Nghiêm túc triển khai Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019
của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết
Dengue đến toàn thể nhân viên y tế trong toàn đơn vị biết và thực hiện.
2. Tăng cường việc theo dõi người bệnh SXHD đang nằm điều trị nội trú
tại các đơn vị. Điều chỉnh lại các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, khám bệnh, phân
loại bệnh nhất là các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần nhằm phát hiện sớm các
ca bệnh có diễn tiến nặng, xử trí kịp thời.
3. Dung dịch được lựa chọn trong điều trị sốc SXHD là: dung dịch Ringer
lactate, dung dịch mặn đẳng trương, dung dịch cao phân tử, dung dịch albumin.
Trong đó, dung dịch Ringer lactate, dung dịch mặn đẳng trương là dung dịch
được lựa chọn đầu tiên và điều trị thành công hầu hết các trường hợp. Người
bệnh sốc SXHD cần sử dụng cao phân tử, dung dịch được lựa chọn là
hydroxyethyl starch 6% (HES 200.000 dalton). Các đơn vị không còn dung dịch
này, cần sớm thông tin về Sở Y tế và các đơn vị y tế trong tỉnh chia sẻ lượng
dịch, cung cấp kịp thời cho điều trị.
4. Các đơn vị có nhu cầu dịch truyền HES 6% 200.000 dalton trong thời
gian tới, gởi đề xuất nhập chuyến về Sở Y tế. Sở Y tế sẽ gửi yêu cầu về Cục
Quản lý Dược – Bộ Y tế xem xét giải quyết theo quy trình thẩm định nhanh để
đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch theo Công văn
16102/QLD-KD ngày 13/9/2019.
5. Trường hợp không còn dịch truyền HES 6% 200.000 dalton để sử
dụng, đơn vị tổ chức cuộc họp Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện theo
Thông tư số 21/2013/TT-BYT, xem xét sử dụng dịch truyền hiện có (HES 6%

130.000 dalton) để phục vụ kịp thời cho nhu cầu điều trị trong khi chờ hướng
giải quyết của Bộ Y tế.
Trân trọng kính chào./.
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