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V/v chỉ đạo quyết liệt công tác
phòng chống bệnh sốt xuất huyết

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các phường.
Tính từ đầu năm đến ngày 21/7/2019, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết
(SXH) trên địa bàn quận Liên Chiểu là 458 ca, cao hơn so với cùng kì năm 2018
là 302 ca. Số liệu cụ thể tại các phường như sau: phường Hòa Khánh Bắc 129
ca, phường Hòa Khánh Nam 112 ca, phường Hòa Minh 154 ca, phường Hòa
Hiệp Nam 39 ca, phường Hòa Hiệp Bắc 24 ca.
Căn cứ Công văn số 4786/SYT-NVY ngày 16/7/2019 của Sở Y tế thành
phố Đà Nẵng về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt
xuất huyết với mục tiêu chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy, khống chế kịp thời,
không để bệnh sốt xuất huyết lây lan và bùng phát thành dịch, hạn chế thấp nhất
các trường hợp tử vong, Chủ tịch UBND quận có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Y tế quận
Phối hợp với Trung tâm Y tế quận và các đơn vị liên quan triển khai công
tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình, diễn biến
của dịch. Kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch của các phường.
Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, tích cực triển khai các biện pháp phòng
chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2. Giao Trung tâm Y tế quận
a) Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, điều trị đúng phác đồ, hạn
chế tối đa trường hợp biến chứng nặng gây tử vong do dịch bệnh; thực hiện tốt
việc phân loại bệnh nhân, phân tuyến điều trị, tránh hiện tượng bệnh nhân đến
viện muộn không được cấp cứu điều trị kịp thời hoặc gây quá tải bệnh viện.
b) Đảm bảo đủ nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng hộ
cá nhân, phương tiện cấp cứu, điều trị và giường bệnh để triển khai các hoạt
động phòng chống dịch chủ động đạt hiệu quả.
c) Tăng cường chỉ đạo Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trạm Y tế
các phường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ động tổ chức phun hoá
chất diệt muỗi tại những nơi có chỉ số mật độ muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao theo
đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
d) Tổ chức các lớp Tập huấn về kiến thức phòng chống dịch bệnh Sốt
xuất huyết cho Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể,
cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng tại các phường.

đ) Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức khám, phát hiện sớm, điều
trị kịp thời các ca mắc bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất
huyết; thường xuyên cập nhật phương pháp khám phát hiện bệnh, phác đồ điều
trị sốt xuất huyết theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
a) Tăng cường chỉ đạo các trường học phối hợp với ngành y tế tổ chức
tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu biết về dịch bệnh, triển khai
các biện pháp phòng chống dịch tại nhà trường như: vệ sinh trường lớp học, vệ
sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, loại bỏ các dụng cụ
chứa nước đọng là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và phát triển. Tích
cực tham gia vào chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy tại gia đình và cộng
đồng theo hướng dẫn của ngành y tế. Thông báo ngay cho các cơ sở y tế khi
phát hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý.
b) Chỉ đạo giáo viên và nhân viên y tế quản lý tốt sức khỏe cho học sinh,
khi phát hiện trẻ có biểu hiện mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để
xử lý kịp thời.
4. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin quận
Phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền tới người
dân trong cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo
của Bộ Y tế. Thông tin tuyên truyền khách quan, trung thực, không gây hoang
mang, lo lắng cho người dân; khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu của bệnh,
cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý
điều trị tại nhà.
5. Giao Đài Truyền thanh quận
Chủ động phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền
thông phòng, chống dịch bệnh, tăng cường thời lượng phát thanh các nội dung
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh để đại bộ phận người dân được tiếp cận
thông tin. Chú ý đến các đối tượng khó tiếp cận như các gia đình thường xuyên
vắng nhà, các hộ dân từ nơi khác mới đến tạm trú…
6. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận
Chủ động cân đối, đề xuất, bổ sung kinh phí kịp thời, phục vụ công tác
phòng, chống dịch và khi có dịch bệnh xảy ra.
7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận
Chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động vệ sinh nơi ở, vệ sinh môi
trường, thực hiện thói quen ngủ màn phòng chống muỗi đốt. Tích cực triển khai
các biện pháp phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng
đồng.
8. Giao Chủ tịch UBND các phường
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a) Trực tiếp chỉ đạo và giám sát Trạm Y tế triển khai các hoạt động
phòng, chống dịch bệnh; huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ trưởng Tổ dân
phố, cộng tác viên Dân số - Sức khỏe cộng đồng phối hợp chặt chẽ với ngành y
tế tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, vận động người dân dọn bỏ các vật
dụng phế thải như lốp xe, vỏ lon, hộp nhựa, chum vại, chậu, thùng nhựa vỡ…
đậy kín các vật dụng chứa nước mưa, nước sinh hoạt, thường xuyên thay nước
bình hoa, thả cá để cá ăn lăng quăng, bọ gậy, khơi thông cống rãnh, hố nước tù,
đọng… để loại bỏ nơi trú ngụ, sinh sản, phát triển của muỗi tại các cơ quan, đơn
vị, trường học, tổ dân phố, các hộ gia đình.
b) Khuyến cáo người dân khi có dấu hiệu của bệnh, cần đến ngay cơ sở y
tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Đảm bảo
việc phát hiện sớm và báo cáo kịp thời các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc
bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát.
c) Phát huy hiệu quả hoạt động của Đội xung kích diệt bọ gậy phòng,
chống dịch bệnh SXH trên địa bàn.
d) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận khi để dịch lan rộng, kéo
dài trên địa bàn mình quản lý.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các
phường và đề nghị các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- CT, PCT UBND quận;
- CVP, PCVP HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT, PYT(Phượng).
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