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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác phòng, chống và thu dung điều trị sốt xuất huyết Dengue

An Giang đang vào những tháng cao điểm của sốt xuất huyết, với số ca
mắc mới liên tục tăng. Nguyên nhân do dịch sốt xuất huyết có tính chất chu kỳ,
năm nay thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ
gậy phát triển; bên cạnh đó sự giao lưu đi lại của người dân cao, ý thức thực
hành của một bộ phận người dân trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết chưa
tốt. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết trong tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng
cần phải có những biện pháp quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh.
Thực hiện Công điện số 815/CĐ-BYT ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế về
việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết; Sở Y tế xây dựng Kế
hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch và thu dung điều trị sốt xuất huyết Dengue
(SXHD) tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trong tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Giám sát việc triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống sốt xuất
huyết; công tác chuyên môn về dự phòng; việc thu dung, theo dõi, chuyển tuyến,
điều trị ngoại trú, nội trú người mắc sốt xuất huyết; công tác đào tạo tập huấn,
truyền thông về sốt xuất huyết; việc chuẩn bị các phương tiện, thuốc, dịch
truyền, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, điều trị.
- Ghi nhận những tồn tại, khó khăn trong công tác phòng và điều trị sốt
xuất huyết tại các đơn vị, từ đó có những giải pháp khắc phục kịp thời.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung kiểm tra:
- Giám sát tiến độ triển khai việc thực hiện kế hoạch hoạt động phòng,
chống sốt xuất huyết của đơn vị;
- Trực tiếp đi giám sát việc xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt lăng
quăng tại địa bàn, công tác truyền thông phòng chống dịch, kiểm tra công tác
báo cáo, nhập liệu thông tin bệnh nhân theo quy định tại Thông tư 54/2015/TTBYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Kiểm tra quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với
từng ca bệnh SXHD tại khu vực nội trú và ngoại trú. Việc tiếp nhận tái khám ca
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bệnh SXHD, bố trí việc theo dõi, điều trị các ca bệnh có dấu hiệu cảnh báo, diễn
tiến nặng tại khu vực nội trú, nhất là trong các nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần;
- Công tác tập huấn và tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD theo
Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế;
- Việc tổ chức và duy trì hoạt động của “Nhóm điều trị SXHD” và
“Đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch SXHD” tại các đơn vị để có thể
thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ, chuyển
tuyến khi cần thiết;
- Công tác chỉ đạo tuyến về sốt xuất huyết (BV Sản Nhi, BV ĐKKV tỉnh,
BV ĐKTT AG).
- Việc bảo đảm đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền,
máu và các chế phẩm máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu, điều trị.
- Ghi nhận tồn tại, khó khăn trong công tác phòng và điều trị sốt xuất
huyết tại các đơn vị, đề xuất những giải pháp khắc phục.
2. Đối tượng, thời gian kiểm tra:
- Bệnh viện công lập và tư nhân, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.
- Dự kiến bắt đầu từ ngày 28/6/2022 - kiểm tra Bệnh viện Sản Nhi.
- Các đơn vị khác: lịch kiểm tra cụ thể Sở Y tế sẽ báo trước 01 ngày theo
yêu cầu thực tế trong công tác
3. Thành phần đoàn kiểm tra:
- Lãnh đạo Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Y.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: lãnh đạo, khoa phòng chống bệnh truyền
nhiễm (tham gia khi kiểm tra các Trung tâm Y tế).
4. Chương trình làm việc của Đoàn kiểm tra:
Mỗi đơn vị trong 01 ngày làm việc:
- Thư ký giới thiệu thành phần đoàn.
- Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích, phương pháp, thời gian làm
việc và phân công nội dung kiểm tra cho các thành viên đoàn.
- Đơn vị được kiểm tra báo cáo tóm tắt các hoạt động phòng chống và
điều trị SXHD của đơn vị (theo các nội dung kiểm tra tại đơn vị).
- Đoàn đi kiểm tra thực tế.
- Đoàn kiểm tra họp, các thành viên báo cáo kết quả kiểm tra cho Trưởng
đoàn. Thư ký tổng hợp các ý kiến nhận xét và ghi vào biên bản.
- Trưởng đoàn phát biểu tổng kết buổi kiểm tra và chỉ đạo thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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- Phòng Nghiệp vụ Y tham mưu xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra.
- Các bệnh viện, Trung tâm Y tế chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu nội
dung kiểm tra và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Công tác phí của Đoàn kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành.
- Phương tiện di chuyển: sử dụng xe ô tô của Sở Y tế.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch và điều trị
SXHD tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế của Sở Y tế. Đề nghị các đơn vị có
liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BGĐ Sở Y tế;
- TTKSBT tỉnh;
- Các bệnh viện, TTYT;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hiền
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