
 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /SYT-NVY         Phú Yên, ngày      tháng 11 năm 2022 
 

V/v tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống bệnh sốt xuất huyết 

                
                  Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1576/CĐ-BYT ngày 24/11/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết; Công văn số 6175/UBND-
KGVX ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, 

chống sốt xuất huyết; Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ 
thể như sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 
thành phố: 

- Giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết tại địa phương. 
Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Đảm bảo 
phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ 

định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diệt 
muỗi chủ động.  

- Chủ động triển khai công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết, 
tập trung tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp để người dân 

hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, hưởng ứng tích cực 
các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động diệt lăng quăng, 

bọ gậy thường xuyên tại hộ gia đình và nhận biết được các dấu hiệu nghi ngờ 
bệnh sốt xuất huyết, nhanh chóng đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất 

để được khám bệnh, tư vấn, điều trị kịp thời. 
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu UBND 

các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 
về công tác phòng chống dịch và tổ chức các đợt chiến dịch tổng vệ sinh diệt lăng 

quăng (bọ gậy), huy động các ban, ngành, đoàn thể xã hội tích cực tham gia; đảm 
bảo cấp kinh phí kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, không để 
dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng, kéo dài; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các 
điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch; hỗ trợ tuyến dưới trong công 

tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. 
2. Các cơ sở điều trị: 

- Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, tập huấn hướng dẫn chẩn 
đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết, cập nhật và theo dõi nhóm bệnh có nguy cơ 

cao (người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người bệnh nền mãn tính). Rà soát, 



 

 

điều chỉnh quy trình tiếp nhận, sàng lọc, phân loại ca bệnh, có kế hoạch phân 
tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện. 

- Tiếp tục chỉ đạo các khoa, bộ phận liên quan tăng cường việc theo dõi 
người bệnh sốt xuất huyết đang nằm nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ 
cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh SXHD có 

diễn biến nặng. 
- Chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, khu 

vực điều trị, giường bệnh;  
- Phối hợp chặt chẽ với hệ dự phòng trong việc phát hiện, báo cáo ca bệnh 

đúng quy định nhằm xác định ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời.  

Nhận được Công văn này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc./. 

                       
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, PGĐ SYT (b/c); 
- Sở TTTT (p/h);  
- UBND các huyện, TX, TP (p/h); 
- Lưu: VT, NVY, (K). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Huỳnh Lê Xuân Bích 
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