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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống sốt xuất huyết – Zika thành phố Cao Lãnh năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-KSBT ngày 08/3/2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi và hoạt động Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 

năm 2022. 

Nhằm chủ động công tác phòng, chống sốt xuất huyết – Zika năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh lập kế hoạch hoạt động, như sau: 

1. Mục tiêu: 

Giảm tỷ lệ mắc, tử vong do sốt xuất huyết - Zika, khống chế không để 

dịch lớn xãy ra, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống sốt xuất huyết- 

Zika. 

2. Chỉ tiêu: 

TT Nội dung Chỉ tiêu 

1 
Giảm >5% tỉ lệ mắc/100.000 dân do SXH so với trung bình giai 

đoạn 2016-2020 (≤ 177 ca/100.000 dân, dưới 311 ca) 
≤ 311 ca 

2 Khống chế tỉ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết (≤ 1 ca). < 0,09% 

3 100% ca mắc bệnh Zika được phát hiện sớm và xử lý kịp thời 100% 

4 

Tỉ lệ bệnh nhân nghi ngờ SXH được chẩn đoán bằng:  

-  Xét nghiệm huyết thanh (khoảng 21 mẫu). 7% 

-  Phân lập vi rút (khoảng 10 mẫu). 3% 

5 
Tỉ lệ bệnh nhân nghi ngờ Zika được xét nghiệm Realtime RT- PCR 

(dự kiến khoảng 50 mẫu) 
>90% 

6 Giám sát véc tơ thường xuyên 1 điểm/ấp/tháng 100% 

7 
Tỉ lệ xã có nguy cơ bùng phát dịch triển khai chiến dịch diệt lăng 

quăng có hiệu quả ít nhất 2 lần/năm 
100% 

8 Tỉ lệ ổ dịch được xử lý sớm và triệt để > 90% 

9 
Tỉ lệ xã/phường, khóm/ấp bùng phát dịch triển khai dập dịch diện 

rộng chủ động sớm và hiệu quả (khoảng 10% số xã,phường) 
100% 



2 

 

3. Giải pháp: 

- Giám sát dịch tễ: Tăng cường củng cố hệ thống giám sát, ngăn chặn dịch 

bùng phát thông qua các hoạt động giám sát ca bệnh, giám sát véc tơ. 

- Chuyên trách sốt xuất huyết: Thường xuyên giám sát hỗ trợ cán bộ y tế 

làm công tác phòng, chống sốt xuất huyết tuyến cơ sở. 

 - Chiến dịch diệt lăng quăng: Tổ chức 02 đợt chiến dịch diệt lăng quăng 

tại những xã, phường có nguy cơ cao nhằm tạo một phong trào rầm rộ, triệt để 

và toàn diện trong cộng đồng nhằm diệt muỗi và lăng quăng truyền bệnh SXHD-

Zika, giảm sự lan truyền bệnh, giảm số mắc. 

 - Xử lý ổ dịch: phát hiện sớm ổ dịch và xử lý kịp thời trong vòng 48 giờ. 

 - Phun hóa chất chủ động: giám sát chặt chẻ tình hình mắc SXHD-Zika 

thông qua hệ thống báo cáo, giám sát các chỉ số lăng quăng, muỗi và dựa vào 

đường cong chuẩn để xác định nơi nguy cơ tiến hành phun chủ động. 

- Tập huấn: Tham gia tập huấn, hội nghị do tuyến trên tổ chức nhằm cập 

nhật những phương pháp và qui trình phòng chống sốt xuất huyết. Tổ chức tập 

huấn và đào tạo lại cho cán bộ tuyến xã/phường nhằm củng cố kiến thức và kỹ 

năng về biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết theo hướng dẫn và qui trình của 

chương trình PCSXH. 

4. Các hoạt động chuyên môn: 

4.1. Giám sát dịch tễ chủ động: 

- Triển khai các hoạt động giám sát bệnh nhân đúng theo quy định và thực 

hiện nghiêm túc chế độ thống kê báo cáo số mắc, chết do SXHD-Zika theo lứa 

tuổi (trẻ em, người lớn) và theo phân độ lâm sàng. 

- Áp dụng việc quản lý ca bệnh bằng phần mềm SXH và phần mềm trực 

tuyến theo Thông tư 54, thực hiện gửi và phản hồi báo cáo bằng phần mềm. 

- Thực hiện nghiêm túc và thường xuyên chế độ báo cáo ngày, xác định ổ 

dịch hàng ngày, phản hồi kịp thời, xử lý ổ dịch trong vòng 48 giờ. 

- Xây dựng đường cong chuẩn dự báo dịch tuần và tháng tại ít nhất 100% 

xã, phường có nguy cơ dịch. 

- Chọn phường 11 giám sát véc tơ thường xuyên hàng tháng (30 

hộ/ấp/tháng) theo qui trình giám sát véc tơ thường xuyên mã số QTCT-CTĐV 

05-13 ngày 10/10/2013 của Viện Pasteur TP.HCM; xử lý số liệu và báo cáo kết 

quả điều tra hàng tháng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đúng theo quy định. 

4.2. Hỗ trợ hoạt động của cán bộ chuyên trách sốt xuất huyết: 

Viên chức chuyên trách sốt xuất huyết thực hiện những nhiệm vụ chuyên 

môn sau: 

- Là đầu mối triển khai các kế hoạch, phương hướng hoạt động phòng, 

chống sốt xuất huyết từ tuyến trên về cho cơ sở và hộ gia đình. 
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- Tham gia công tác điều tra, xử lý dịch SXHD và thực hiện nhiệm vụ 

truyền thông cho cộng đồng. 

4.3. Tổ chức mô hình thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng: 

- Thời điểm dự kiến: Giữa, cuối mùa mưa. 

 + Đợt 1: Tháng 6: ngày ASEAN phòng, chống SXH (15/6/2022). 

+ Đợt 2: Tháng 9. 

- Địa bàn triển khai: Nơi xuất hiện ca SXHD xác định; Địa bàn có nguy 

cơ dịch SXHD dựa theo đường cong chuẩn giai đoạn 2016-2020. 

- Lập danh sách các xã, phường có nguy cơ bùng phát dịch và xây dựng 

kế hoạch thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật theo thời gian qui định, như sau: 

+ Đợt 1: trước ngày 05/6/2022. 

+ Đợt 2: trước ngày 05/9/2022. 

- Thành phần tham gia chiến dịch: UBND xã, phường là chủ đạo, huy 

động Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, nhân viên y tế khóm, 

ấp, hộ gia đình tham gia trong ngày chiến dịch. 

- Thực hiện theo nguyên tắc: 

 + Hướng dẫn người dân làm chứ không làm giúp. 

 + UBND xã, phường chủ trì, huy động sự tham gia của các Ban, ngành, 

đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội. 

 + Tổ chức ngày ra quân của chiến dịch: Chia nhóm (2-3 người) vào tận 

từng hộ gia đình (138-276 hộ/nhóm), đi trong 1-2 ngày. 

- Các bước thực hiện: 

 + Tập huấn cho các thành phần tham gia. 

 + Phối hợp cùng Trạm Y tế tiến hành điều tra muỗi và lăng quăng trước 

khi triển khai chiến dịch. Giám sát trong quá trình thực hiện chiến dịch, điều tra 

muỗi và lăng quăng sau khi thực hiện để đánh giá hiệu quả chiến dịch. 

 + Đánh giá, tìm ổ bọ gậy nguồn. 

           + Chuẩn bị các phương tiện cho chiến dịch: Băng rôn với khẩu hiện 

“Không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết”; “Nhà nhà diệt muỗi, lăng 

quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết”; tờ rơi tuyên truyền, bản cam kết, 

mẫu vãng gia, đèn pin, cá bảy màu.… 

- Tổng hợp thống kê báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch gởi về Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật ngay sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc chiến dịch. 

 

 

4.4. Thực hiện biện pháp xử lý ổ dịch: 
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- Xác định và xử lý ổ dịch Zika theo Quyết định số: 3792/QĐ-BYT ngày 

25 tháng 7 năm 2016 của Bộ Y tế, về việc “Hướng dẫn giám sát và phòng chống 

bệnh do vi rút Zika”. 

- Xác định và xử lý ổ dịch thực hiện theo Công văn số 1936/Pas-KSDB 

ngày 09/12/2014 áp dụng cho toàn KVPN. 

- Nhân lực tham gia phun hóa chất diệt muỗi của Quyết định số 3711/QĐ-

BYT ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn giám sát và 

phòng chống bệnh Sốt xuất huyết Dengue”. 

- Thực hiện đúng theo Công văn số 1244/PAS-KSDB ngày 25/7/2018 của 

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh về việc áp dụng quy trình chống dịch SXHD 

phiên bản 2.0 tại KVPN. 

- Trung tâm Y tế Thành phố chịu trách nhiệm thiết lập đường cong chuẩn 

theo tuần của đơn vị và cho TYT xã, phường để chủ động dự báo sớm tình hình 

và có hướng can thiệp kịp thời. 

4.5. Thực hiện biện pháp phun hóa chất diệt muỗi chủ động: 

Trung tâm Y tế Thành phố cập nhật số ca mắc sốt xuất huyết của các xã, 

phường và vẽ đường cong dự báo dịch của các xã, phường tại địa phương mình 

quản lý phản hồi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi có nguy cơ vượt đường 

cong chuẩn. Lập kế hoạch và tham mưu với chính quyền địa phương để được hỗ 

trợ nhân lực và kinh phí trong công tác xử lý lăng quăng triệt để đảm bảo BI < 

20 trước khi tiến hành phun hóa chất diệt muỗi chủ động. Cập nhật số liệu ca 

mắc mới sau 14 ngày tại nơi phun hóa chất để đánh giá hiệu quả. Thống kê kết 

quả báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo như quy định. 

5. Chỉ tiêu mới năm 2022 CDC giao tính theo trung bình 2016 – 2020 

SXH  giảm < 177 ca/ 100.000 dân: (Phụ lục I). 

 6. Kinh phí:  

Nhận và chi theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết – Zika năm 2022. 

Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh, yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TYT 15 xã, phường; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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Phụ lục I: 

(Chỉ tiêu mới năm 2021 CDC giao tính theo trung bình 2015 – 2019 SXH  

giảm < 183 ca/ 100.000 dân) 

TT 

 
Đơn vị  Dân Số 

SXH 

M M/100.000 dân 

1 Phường 1 11.845  22 

2 Phường 11 12.574  23 

3 Phường 2 10.495  19 

4 Phường 3 11.092  20 

5 Phường 4 10.738  20 

6 Phường 6 17.994  33 

7 Hòa Thuận 7.635  14 

8 Mỹ Phú 11.322  21 

9 Hòa An 16.316  30 

10 Mỹ Ngãi 5.157  9 

11 Mỹ Tân 17.835  33 

12 Mỹ Trà 8.890  16 

13 Tân Thuận Đông 13.325  24 

14 Tân Thuận Tây 13.247  24 

15 Tịnh Thới 15.540  28 

 Tồng Cộng 184.005  337 
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