
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v tăng cường công tác điều trị bệnh 

tay chân miệng 

  

 

An Giang, ngày      tháng 4 năm 2021 

Kính gửi: 

- Bệnh viện Sản Nhi; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu;  

- Bệnh viện Hạnh Phúc, Nhật Tân, Bình Dân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 332/KCB-NV ngày 31/3/2021 của Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng; 

Trước diễn biến gia tăng số ca mắc bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong 

những tháng gần đây so với cùng kỳ năm 2020, Sở Y tế đề nghị các đơn vị: 

1. Lập kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn mình 

quản lý theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đối với các 

Trung tâm Y tế và khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch này. 

2. Chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất 

và vật tư y tế tại đơn vị mình đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường 

hợp nhập viện do bệnh tay chân miệng. 

3. Tăng cường việc theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm điều trị 

nội trú, đặt biệt trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị 

kịp thời các ca bệnh có diễn tiến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi 

tiết theo quy định. 

4. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn lại quy trình thu dung, tiếp nhận, theo dõi 

và điều trị theo Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng ban hành tại 

Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế và tham 

khảo các nội dung chuyên môn trong Cẩm nang chẩn đoán và xử trí bệnh tay 

chân miệng ở trẻ em của Bộ Y tế. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm 

trong bệnh viện, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức lọc bệnh điều trị ngoại 

trú và điều trị nội trú, thực hiện lưu đồ xử trí bệnh tay chân miệng và củng cố 

nguồn lực cho đơn vị hồi sức bệnh tay chân miệng tại các bệnh viện tuyến tỉnh. 

6. Tăng cường công tác tư vấn người bệnh, truyền thông phòng chống bệnh tay 

chân miệng tại các đơn vị. 
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Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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