
UBND TỈNH  KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày    tháng 4 năm 2021 

V/v tăng cường công tác 

phòng chống và điều trị bệnh 

tay chân miệng 

 

 

  Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Bệnh viện: Quân y 87, 22-12, Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Nha Trang, Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, 

Giao thông Vận tải Nha Trang, đa khoa Sài Gòn NT; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân: Medic Nha Trang, 

Phúc Sinh, Trí Khang, Tín Đức, Lucky, Thiện Trang, 

Bảo Khang, Olympia, Nhân Tín. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 332/KCB-NV ngày 31/3/2021 của Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân 

miệng, để chủ động trong công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh tay chân 

miệng trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số 

nội dung sau đây: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Chủ trì, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện kế hoạch phòng bệnh truyền nhiễm và chống dịch năm 2021, 

đặc biệt là bệnh tay chân miệng tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Kịp thời 

tham mưu Sở Y tế trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong việc giám sát và phòng, 

chống dịch bệnh tay chân miệng nhằm khống chế kịp thời, không để dịch bệnh 

lan rộng. 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, phương tiện và chủ động triển khai các 

biện pháp phòng, chống, xử lý ổ dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh kịp 

thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lan rộng, đảm bảo các quy định về chuyên 

môn kỹ thuật. 

- Tổ chức tập huấn nhắc lại cho các đơn vị y tế liên quan về hướng dẫn 

giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định 

số 581/QĐ-BYT ngày 24/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan 

truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh để cung cấp tài liệu và tăng cường công 
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tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phát hiện sớm các dấu hiệu nặng 

của bệnh tay chân miệng, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh tay chân miệng nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng 

đồng. 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT 

ngày 28/12/2015. 

2. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và 

phòng khám đa khoa tư nhân 

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ 

thuật điều trị các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm tiếp 

nhận, điều trị, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nhằm 

đảm bảo chất lượng chẩn đoán, chăm sóc và điều trị các bệnh truyền nhiễm. 

Trong quá trình khám bệnh, chẩn đoán, theo dõi và điều trị bệnh tay chân miệng, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị liên hệ trực tiếp với Bệnh viện 

bệnh Nhiệt đới, số điện thoại đề nghị hỗ trợ: 0258.3760.115 và 0914.488.329. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trong cơ sở khám chữa bệnh cho bệnh 

nhân, người nhà bệnh nhân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân 

miệng. 

- Các đơn vị rà soát, tổ chức tập huấn nhắc lại cho cán bộ y tế liên quan về 

hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết 

định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ Y tế; hướng dẫn giám sát và 

phòng, chống bệnh tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-

BYT ngày 24/2/2012 của Bộ Y tế và thống nhất sử dụng mẫu hồ sơ bệnh án bệnh 

tay chân miệng được ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BYT ngày 

04/5/2012 của Bộ Y tế. 

- Các đơn vị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa 

chất và vật tư y tế đảm bảo cho công tác khám, điều trị, phòng lây nhiễm bệnh 

tay chân miệng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; xử lý ca bệnh, ổ dịch tại cộng 

đồng.  

- Đối với các trường hợp người bệnh nhập viện điều trị, cần theo dõi sát 

để phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển độ, biến chứng của bệnh để có biện pháp 

điều trị phù hợp. Có tài liệu hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh theo 

dõi các dấu hiệu nặng của bệnh để kịp thời báo cáo với nhân viên y tế. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo 

trong Bệnh viện, phòng khám. Bố trí khu vực cách ly điều trị theo quy định. Tùy 

điều kiện thực tế và tình hình bệnh, bố trí biển, bảng hướng dẫn ngay tại khoa 

hoặc khu vực khám bệnh để người bệnh, người nhà người bệnh được biết vị trí 

phòng khám cần đến, hạn chế di chuyển không cần thiết trong cơ sở khám, chữa 

bệnh; Khuyến cáo người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện vệ sinh cá nhân 

phòng lây truyền bệnh. 
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- Thực hiện đúng quy định phân tuyến điều trị bệnh tay chân miệng, tránh 

quá tải và lây nhiễm trong bệnh viện; Bảo đảm việc chuyển tuyến người bệnh an 

toàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong công tác giám sát, phát 

hiện sớm ca bệnh hoặc chùm ca bệnh để kịp thời để tiến hành các biện pháp xử lý 

dịch tại cộng đồng theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và 

khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông tư 

số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên 

truyền. Kịp thời, chủ động phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND cùng 

cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. 

3. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ 

đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành y 

tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại địa 

phương, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh 

cho người dân và hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng khám 

bệnh tư nhân tại địa phương trong việc chẩn đoán, điều trị ca bệnh tay chân 

miệng. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (VBĐT, b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (VBĐT, p/h); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT, p/h); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan  
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