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Kính gửi: Các đơn vị trong Ngành. 
 

Theo thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 6 tháng đầu năm 

2020 ở khu vực miền Bắc ghi nhận 220 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng 

và có xu hướng tăng, riêng trong tháng 6 tăng 4 lần so với 5 tháng đầu năm. Tại 

Hà Nam, đến nay đã ghi nhận 5 trường hợp mắc, không có tử vong. 

Để chủ động phòng, chống bệnh tay - chân - miệng, hạn chế tỷ lệ mắc và 

tử vong, không để dịch lớn xảy ra, Sở Y tế đề nghị: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Chủ động giám sát, thu thập mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm nhằm phát 

hiện sớm ca bệnh, thống kê phân tích đầy đủ đặc điểm dịch tễ học và các yếu tố 

nguy cơ tham mưu kịp thời cho Sở Y tế chỉ đạo phòng, chống dịch; 

- Phối hợp với cơ quan thông tin/truyền thông của tỉnh tuyên truyền, giáo 

dục về các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tay – chân - miệng; xây dựng và 

chuyển tải nội dung truyền thông cho y tế tuyến dưới đảm bảo tính thống nhất, 

phù hợp; 

- Chủ động, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tổ 

chức các lớp tập huấn cho các cơ sở y tế tuyến trước (kể cả các bệnh viện 

chuyên khoa tuyến tỉnh) về hướng dẫn giám sát, phòng, chống bệnh tay - chân - 

miệng và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch vệ sinh 

môi trường phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn sử dụng an toàn, hiệu quả các 

loại hóa chất khử khuẩn nước, khử khuẩn bề mặt vật dụng, nền nhà và tiệt trùng 

tẩy uế chất thải. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã: 

- Tăng cường việc giám sát dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm, 

chủ động xử lý ổ dịch triệt để, không để dịch lan rộng kéo dài; 

- Phối hợp với cơ quan thông tin/truyền thông ở địa phương tăng cường 

tuyên truyền, giáo dục về các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, chú trọng giữ gìn 

bàn tay sạch như thường xuyên rửa tay cho trẻ, người chăm sóc trẻ để người dân 

hiểu để tự giác và tích cực hưởng ứng, thực hiện vệ sinh phòng bệnh. Việc tuyên 

truyền phải đến được từng tổ dân phố, hộ gia đình trong cộng đồng; 
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- Tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã để chỉ đạo các ban ngành, 

đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tích cực phối hợp với cở sở y tế địa phương 

trong việc hướng dẫn, giám sát các hộ gia đình, các cơ sở trường học sử dụng 

đúng các hóa chất khử khuẩn để phòng, chống dịch; 

- Chỉ đạo các trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên 

quan đặc biệt là các trường mầm non tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, làm 

sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi, vật dụng của trẻ trong các hộ gia đình, 

nhóm trẻ tập trung, nhà trẻ, mẫu giáo bằng nước xà phòng, hóa chất khử khuẩn 

thông thường hoặc Chloramin B. 

3. Các bệnh viện trong ngành: 

- Tổ chức tập huấn, phổ biến cho nhân viên trong đơn vị về công tác chẩn 

đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết 

định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đặc biệt lưu ý 

tuân thủ việc phân tuyến, chuyển tuyến điều trị bệnh tay - chân - miệng nhằm 

giảm nguy cơ tử vong; 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, 

phương tiện cấp cứu, điều trị để kịp thời chẩn đoán, thu dung và điều trị bệnh 

nhân, đặc biệt chú trọng phân tuyến điều trị, bảo đảm thu dung điều trị bệnh 

nhân trong trường hợp xảy ra dịch lớn. Thành lập đội cấp cứu lưu động, sẵn 

sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị trong cấp cứu, điều trị bệnh nhân. 

4. Đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã:  

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, nhất là các phòng khám 

chuyên khoa Nhi thực hiện việc cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ 

Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012. Chỉ được 

khám và điều trị bệnh tay - chân - miệng độ 1 đồng thời phải có bác sỹ, điều 

dưỡng đã được tập huấn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng. 

5. Đề nghị tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

 Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Cục YTDP; 

- Sở GD&ĐT; 

- UBND các huyện,TP,TX; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Phòng Y tế, Phòng GD&ĐT các huyện,TP,TX; 

- Lưu: VT,NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Nguyễn Trọng Khải 
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