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      Kính gửi:   

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

  - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

 

Thực hiện theo Công văn số 226/DP-DT ngày 08/03/2023 của Cục Y tế dự 

phòng về việc tăng cường phòng, chống bệnh liên cầu lợn trên người. 

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, trong những 

tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người tại 

một số tỉnh, thành phố. Bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người 

và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều 

trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục 

hồi sau khi khỏi bệnh. Để chủ động phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang 

người, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể sau: 

1. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC): 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về bệnh liên cầu lợn trong và ngoài 

tỉnh, đồng thời có giải pháp phòng, chống dịch thích hợp tham mưu Sở Y tế chỉ 

đạo kịp thời. 

- Thu nhận mẫu xét nghiệm từ các đơn vị y tế gửi về đúng quy định, đồng 

thời phối hợp với các Trung tâm Y tế điều tra, xử lý dịch. 

- Tham mưu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường truyền 

thông các biện pháp phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người trong toàn tỉnh cho 

người dân biết và thực hiện.  

- Hướng dẫn các Trung tâm Y tế thực hiện việc phối hợp trong công tác 

phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư 

16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT; 

Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 24/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Y tế với Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

- Thực hiện báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT 

ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Cục Y tế dự phòng, điện thoại: 

04.38456255. 

 



2. Đối với các Bệnh viện công lập và tư nhân:  

- Thực hiện tốt công tác thu dung, điều trị, duy trì công tác giám sát ca bệnh 

hàng ngày tại các đơn vị, đặc biệt chú ý những trường hợp người bệnh có triệu 

chứng nghi nhiễm liên cầu lợn, tiến hành khai thác tiền sử dịch tễ và lấy mẫu xét 

nghiệm, điều trị bệnh nhân kịp thời để tránh tử vong và thông báo cho CDC tỉnh 

hoặc TTYT các huyện, thị xã, thành phố theo tuyến để điều tra, xử lý ổ dịch. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị cần thiết để 

điều trị bệnh nhân hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm túc việc thông tin báo cáo ca bệnh theo Quy định. 

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

- Đối với hệ điều trị: Thực hiện công tác thu dung, điều trị như Bệnh viện 

tuyến tỉnh. 

- Đối với hệ dự phòng: Chủ động tham mưu cho UBND địa phương chỉ đạo 

các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Y tế thực hiện tuyên truyền các biện 

pháp phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người như: không ăn sản phẩm từ lợn chưa 

được nấu chín hoặc từ lợn ốm, chết, đặc biệt không ăn tiết canh lợn; có biện pháp 

bảo hộ lao động như đeo găng tay, khẩu trang cho những người chăn nuôi, tiếp xúc, 

giết mổ, buôn bán gia súc.  

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm liên cầu 

lợn ở người, triển khai ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. 

- Phối hợp và chỉ đạo các Trạm y tế kết hợp với cơ quan Thú y trên địa bàn 

trong việc giám sát phát hiện các dịch bệnh trên đàn lợn mà thuận lợi cho liên cầu 

lợn bùng phát như dịch bệnh tai xanh, kịp thời chia sẻ thông tin để có những biện 

pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm sang người.  

- Sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện bảo đảm triển khai các biện pháp giám 

sát và xử lý ổ dịch; rà soát các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong giám sát, chẩn 

đoán và điều trị bệnh liên cầu lợn để củng cố năng lực cho cán bộ chuyên trách. 

- Duy trì trao đổi thông tin, báo cáo ca bệnh theo đường dây nóng và theo 

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”. 

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

     

       Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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