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    Kính gửi:  

         - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

         - Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; 

         - Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu; 

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

         - Bệnh viện đa khoa Bình Dân; 

         - Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc; 

         - Bệnh viện đa khoa Nhật Tân; 

         - Bệnh viện đa khoa Huỳnh Trung Dũng. 

          

 Thực hiện Công văn số 1895 BVPTU7/CTCLQG ngày 27/07/2022 của 

Bệnh viện Phổi Trung ương về việc phối hợp giữa CTCL tỉnh/TP và cơ sở điều trị 

nhi đa khoa các tuyến tăng cường công tác phát hiện bệnh lao trẻ em, Dự án 

USAID-SET, FHI 360, 2022. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

 Triển khai quy trình khám sàng lọc phát hiện bệnh lao cho trẻ em theo 

hướng dẫn sau: 

 - Sử dụng mẫu phiếu Khám sàng lọc (Phụ lục kèm theo) đánh giá nguy cơ 

mắc lao cho tất cả trẻ em đến khám, điều trị. 

 - Chỉ định XQ ngực hoặc chẩn đoán hình ảnh khác (nếu cần) cho tất cả trẻ 

có một trong các yếu tố nuy cơ. 

 - Chỉ định xét nghiệm Xpert cho các đối tượng sau: 

 + Trẻ có hình ảnh XQ ngực bất thường nghi lao, hoặc 

 + Trẻ có triệu chứng nghi lao rõ, hoặc 

 + Trẻ là người tiếp xúc bệnh nhân lao phổi trong vòng 2 năm dưới 5 tuổi 

hoặc mắc, điều trị các bệnh suy giảm miễn dịch (Ung thư, HIV…). 

 - Xử lý kết quả xét nghiệm Xpert và thực hiện hội chẩn lâm sàng để chẩn 

đoán lao phổi/ngoài phổi không có bằng chứng vi khuẩn hoăc theo hướng dẫn của 

Chương trình Chống lao quốc gia. 
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 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

 - Làm đầu mối triển khai các hoạt động “Phát hiện tích cực lao cho trẻ em” 

theo kế hoạch đã được duyệt năm 2022. 

 - Hướng dẫn, phối hợp với các cơ sở điều trị triển khai thực hiện các nội 

dung theo hướng dẫn tại Mục 3 Công văn số 1895 BVPTU7/CTCLQG (gửi kèm). 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-29T15:04:37+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




