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TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 1966/SYT-NVY, ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ 

nguyên nhân. 

Để chủ động giám sát các ca bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân và kịp 

thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa ca mắc và tử vong. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung, 

như sau: 

- Giao khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS: 

+ Đầu mối triển khai các hoạt động phòng chống bệnh viêm gan vi rút theo 

Quyết định số 4531/QĐ-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn 2021-2025. 

+ Rà soát tỷ lệ và giám sát triển khai bao phủ vắc xin viêm gan B cho trẻ em 

trong độ tuổi tiêm chủng tại các cơ sở y tế đạt tỷ lệ đề ra và đảm bảo an toàn, 

không để tồn tại các xã, phường có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin viêm gan B cho trẻ em 

đạt thấp, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. 

+ Phối hợp với khoa Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh lấy mẫu xét 

nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại các 

cơ sở y tế để xác định căn nguyên. Nếu phát hiện các trường hợp bất thường, 

không rõ nguyên nhân đề nghị báo cáo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh 

để theo dõi, hướng dẫn kịp thời. 

- Trạm Y tế xã, phường tăng cường bao phủ vắc xin viêm gan B cho trẻ em 

trong độ tuổi tiêm chủng đạt tỷ lệ đề ra và đảm bảo an toàn trên địa bàn quản lý. 

- Các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho toàn thể viên chức hưởng ứng 

ngày phòng chống viêm gan Thế giới 28/7 hàng năm. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội 

dung của công văn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4531-qd-byt-2021-ke-hoach-phong-chong-benh-viem-gan-vi-rut-giai-doan-2021-2025-489252.aspx
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