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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt rét
Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm y tế các huyện, thành phố.
Trước tình hình bệnh sốt rét có diễn biến hết sức phức tạp tại huyện Mường Tè
trong những tháng đầu năm 2019. Qua công tác kiểm tra, giám sát, hiện tại xã Pa Ủ,
huyện Mường Tè trong tháng 5 năm 2020 (phát hiện 13 bệnh nhân sốt rét do Vivax
nâng tổng số ca bệnh là 15 BN), tập chung chủ yếu tại xã Pa Ủ (14 BN) gồm (Bản
Thăm Pa 01 BN; bản Xà Hồ 07 BN; Bản Hà Xi 06 BN, và xã Mường Tè (bản Nậm
Pặm 01 BN). So với cùng kỳ năm 2019 số bệnh nhân sốt rét tăng 12 ca.
Để kịp thời khống chế tình hình dịch bệnh sốt rét gia tăng và ngăn chặn sự lây
lan bệnh sốt rét sang các xã lân cận, nguy cơ dịch sốt rét sẩy ra trên địa bàn toàn tỉnh.
Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám đốc
Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Phối hợp với TTYT các huyện, thành phố, đặc biệt TTYT huyện Mường Tè
tăng cường công tác giám sát, phát hiện ca bệnh sốt rét tại địa phương. Tổ chức lấy
lam máu xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét đối với các bệnh nhân có sốt, người nhà
bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống sốt rét cho người dân
- Tổ chức tập huấn lại về công tác giám sát, điều tra, chẩn đoán và điều trị bệnh
sốt rét cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã.
- Rà soát, kiện toàn hệ thống phòng, chống sốt rét tuyến huyện, tuyến xã
- Đảm bảo thuốc, hóa chất phòng, chống sốt rét cho các vùng trọng điểm.
2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
- Tổ chức triển khai phun, tẩm hóa chất diệt muỗi theo đúng kế hoạch bảo đảm
tiến độ trước mùa mưa.
- Tăng cường công tác giám sát phát hiện ca bệnh, nhất là các đối tượng có sốt,
người nhà bệnh nhân có ký sinh trùng. Điều tra ca bệnh, ổ bệnh các điểm nóng sau
can thiệp.
- Điều trị triệt để các bệnh nhân có ký sinh trùng và điều trị dự phòng toàn dân tại các
địa bàn có ký sinh trùng tránh lây lan trong cộng đồng.
- Tăng cường công tác truyền thông phòng chống sốt rét cho người dân tại các xã,
bản trọng điểm.
- Phối hợp tốt với lực lượng quân y các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn trong
công tác phát hiện và điều trị sớm bệnh nhân sốt rét.

- Đảm bảo đủ thuốc, hóa chất phòng, chống bệnh sốt rét, đặc biệt tại các xã trọng
điểm.
Căn cứ nội dung văn bản, thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Nếu để tình trạng bùng phát dịch bệnh sốt rét, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh, Giám đốc TTYT các huyện, thành phố chịu trách nhiệm và bị xử lý tùy
theo mức độ trước Giám đốc Sở Y tế./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTKSBT;
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp chỉ đạo)
- Cổng thông tin Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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