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V/v tăng cường công tác phòng, 
chống dịch bệnh sốt xuất huyết
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

                            
    Kính gửi:

- UBND/BCĐ PCD huyện, thị xã, thành phố;                   
- Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

    

Tính đến ngày 20/9/2022, Quảng Nam ghi nhận 7.941 trường hợp sốt xuất 
huyết tại 18/18 huyện/thị xã/thành phố, đã phát hiện và xử lý 213 ổ dịch nhỏ tại 
các địa phương: Điện Bàn (51 ổ), Núi Thành (28), Duy Xuyên (24), Tam Kỳ (21), 
Thăng Bình (19), Quế Sơn (15), Đại Lộc (11), Hội An (10), Phú Ninh (8), Hiệp 
Đức (6), Bắc Trà My (5), Nông sơn (5), Phước Sơn (3), Tây Giang (3), Tiên Phước 
(2) và Nam Trà My (2). 

Hiện nay, sốt xuất huyết đang bước vào giai đoạn cao điểm, tình hình dịch 
bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, với mức độ bùng phát và lây lan nhanh, khó 
kiểm soát, là thời điểm thay đổi thời tiết tạo điều kiện thuận lợi cho véc tơ truyền 
bệnh sốt xuất huyết là muỗi và bọ gậy phát triển; nguy cơ gia tăng các ca bệnh và 
lan rộng ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh nếu không có các biện pháp chủ 
động phòng chống dịch kịp thời.

Căn cứ Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue”;

Căn cứ Quyết định 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;

Căn cứ Thông tư 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 truyền nhiễm.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong 
thời gian tới, Sở Y tế Quảng Nam đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các 
nội dung sau:

1. Đề nghị UBND/BCĐ Phòng chống dịch huyện, thị xã, thành phố
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện, thị xã, thành phố;
- Tập trung chỉ đạo Ban, Ngành, Đoàn thể địa phương khẩn trương giải quyết 

triệt để các ổ dịch dai dẳng, không để lây lan trên diện rộng, khó kiểm soát theo 
phương châm 4 tại chỗ;

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố rà soát, chuẩn bị sẵn sàng 
và đầy đủ hoá chất, vật tư, phương tiện xử lý dịch và điều trị các ca bệnh;

- Triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng 
(bọ gậy) trên địa bàn và duy trì hoạt động 1 - 2 lần/tuần tại các khu vực có nguy 



cơ cao và các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng (bọ gậy) cao, 2 lần/tháng tại 
các khu vực còn lại. Vận động toàn thể người dân cùng tham gia.

- Huy động các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt các lực lượng cán bộ tại các tổ 
dân phố, thôn, bản và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng chống dịch sốt 
xuất huyết; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người 
dân chủ động tham gia phòng, chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng, 
chống dịch tại: các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng 
bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, khu vực có ổ dịch cũ.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên của đội ngũ cộng tác viên/tổ 
phòng, chống sốt xuất huyết cộng đồng/đội xung kích diệt lăng quăng (bọ gậy).

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh (bao gồm đơn vị khám chữa bệnh thuộc 
Trung tâm y tế) trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn tại Quyết định 
số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế, đặc biệt tại các cơ sở 
khám, chữa bệnh công lập và tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư 
vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời;

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Thông tư 54/2015/TT-BYT của 
Bộ Y tế: Hoàn thành báo cáo trong vòng 24 giờ kể từ khi có chẩn đoán theo danh 
mục bệnh truyền nhiễm được quy định; Nhập thông tin địa chỉ của từng ca bệnh 
trên Hệ thống Báo cáo bệnh truyền nhiễm cụ thể đến từng số nhà, tổ, thôn, xóm; 
Cập nhật thông tin của báo cáo trường hợp bệnh trong vòng 24 giờ kể từ khi có những 
thay đổi chẩn đoán, có chẩn đoán xác định phòng xét nghiệm, khi bệnh nhân ra viện, 
chuyển viện hay tử vong hoặc có thay đổi thông tin cá nhân.

3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Rà soát, đôn đốc Trạm Y tế xã/phường/thị trấn chú ý thực hiện báo cáo 

tuần, báo cáo tháng theo Thông tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế;
- Đảm bảo Quy trình xử lý ổ dịch sốt xuất huyết hiệu quả theo Quyết định 

3711/QĐ-BYT, cụ thể: 
+ Giám sát véc tơ bằng phương pháp soi bắt muỗi đậu nghỉ trong nhà bằng 

ống tuýp (hoặc máy hút cầm tay nếu có) trước và sau khi phun hóa xử lý ổ dịch 
1-2 ngày;

+ Tham mưu chính quyền chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể, Đội xung kích 
diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn: Tham gia diệt lăng quăng/bọ gậy tại từng hộ 
gia đình trong khu vực xử lý hóa chất; thông báo trước cho dân cư khu vực phun 
thuốc biết ngày phun, giờ phun để che đậy thức ăn, nước uống và di chuyển vật 
nuôi đến nơi an toàn, tắt lửa... trước khi phun thuốc; mở cửa ra vào và đóng cửa 
sổ nhà khi phun bằng máy phun ULV đeo vai. 

+ Đảm bảo xử lý khu vực phạm vi bán kính 200 mét kể từ nhà bệnh nhân 
với quy mô xử lý 1 ổ dịch sốt xuất huyết (trường hợp có từ 3 ổ dịch sốt xuất huyết 
trở lên tại một thôn/ấp hoặc tương đương trong vòng 14 ngày: thì xử lý theo quy 
mô thôn/ấp và có thể mở rộng khi dịch lan rộng). 



+ Phun 2 lần cách nhau 7-10 ngày.
+ Lập kế hoạch và thực hiện phun hóa chất chủ động tại các ổ dịch cũ nếu 

cần thiết.
- Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Quảng Nam, với chỉ tiêu: xét nghiệm huyết thanh đạt > 7% trên tổng số ca 
mắc sốt xuất huyết, xét nghiệm phân lập vi rút đạt > 3% trên tổng số ca mắc 
sốt xuất huyết.

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam
- Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ hoá chất, vật tư và phương tiện xử lý 

dịch khi địa phương có yêu cầu;
- Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, xác minh dịch và hỗ trợ về chuyên 

môn kỹ thuật: chỉ định phun, kỹ thuật phun, số lần phun...;
- Phân công cán bộ đứng điểm giám sát và hỗ trợ cho từng huyện về hoạt 

động phòng chống xử lý dịch;
- Trên cơ sở số liệu tổng hợp, phân tích để cảnh báo và nhận định đánh giá 

tình hình dịch sát với thực tế của mỗi địa phương.
5. Đề nghị các Sở, Ngành phối hợp
- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường theo dõi, chủ động nắm bắt thông 

tin và chỉ đạo các cơ quan, báo, đài trên địa bàn tập trung triển khai các đợt cao điểm 
tuyên truyền về công tác phòng chống sốt xuất huyết;

- Sở Tài chính: xem xét thẩm định, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phòng 
chống dịch sốt xuất huyết được tổng hợp báo cáo kinh phí triển khai.

Để ngăn chăn dịch sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị xem đây là nhiệm vụ cấp bách cần được tập trung triển 
khai ngay trong thời gian đến./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT Trần Văn Tân (để báo cáo);
- Cục Y tế dự phòng (để báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- GĐ, PGĐ Sở Y tế;
- BVĐK Trung ương (để phối hợp);
- TTKSBT;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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