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KẾ HOẠCH 

Phòng, chống bệnh tay chân miệng năm 2022 
______________________________ 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KHSYT ngày 08/3/2022 của Sở Y tế 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 bệnh tay chân miệng năm 2022. 

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

I. MỤC TIÊU: 

- Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng. 

- Khống chế không để dịch tay chân miệng bùng phát. 

II. CHỈ TIÊU: 

 - Giảm ≥10% tỷ lệ mắc/100.000 dân do bệnh TCM so với trung bình 5 

năm 2016 – 2020 (≤ 278 ca/100.000 dân, tương đương < 515 ca mắc TCM). 

- Giảm tỷ lệ chết/mắc < 0,08% (< 1 ca). 

- 90% ca bệnh phân độ 2B trở lên và ổ dịch bệnh tay chân miệng được xử lý 

trong vòng 48 giờ kể từ khi xác định được ca bệnh và ổ dịch. 

- 100% ca tử vong tay chân miệng được lấy mẫu bệnh phẩm, điều tra và 

xử lý dịch đúng theo quy định. 

- 80% hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi trong ổ dịch được tuyên truyền về 

phòng, chống bệnh tay chân miệng. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

- Kiện toàn đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch các tuyến, sẵn sàng 

tham gia điều tra, xử lý ổ dịch và xử lý từng ca bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ 

bùng phát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo các cơ số thuốc và hóa chất chống dịch. 

- Tăng cường hoạt động giám sát bệnh tay chân miệng từ các cơ sở điều 

trị thông qua báo cáo ca bệnh hàng ngày từ Bệnh viện và 15 Trạm Y tế xã, 

phường trong toàn Thành phố đồng thời duy trì báo cáo tuần, báo cáo tháng 

bệnh tay chân miệng (có danh sách ca bệnh kèm theo). 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định 581/QĐ-BYT về “Hướng dẫn giám 

sát và phòng chống bệnh tay chân miệng” ngày 24/2/2012 của Bộ Y tế. 

- Thường xuyên phân tích xu hướng dịch theo thời gian (tuần, tháng, năm). 
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- Ca tản phát và ổ dịch được xử lý trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được 

báo cáo ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Quy trình xử lý ca bệnh tay 

chân miệng. 

- Tập huấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ y tế, 

giáo viên, cán bộ hội phụ nữ, CTV ở địa phương. (khi có kế hoạch, hướng dẫn 

của tuyến trên) 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 

1. Trung tâm Y tế Thành phố: 

- Lập kế hoạch phối hợp với liên ngành trong công tác phòng, chống bệnh 

tay chân miệng. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn 

Thành phố để tham mưu với UBND Thành phố có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Duy trì tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng trên Đài 

truyền thanh Thành phố. 

- Tăng cường hệ thống giám sát công tác tuyên truyền tại cộng đồng... 

- Cập nhật thông tin phản hồi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng 

Tháp, các Bệnh viện và phản hồi thông tin về cho xã, phường kịp thời và liên 

tục. 

- Cách ly ngay các trường hợp mắc, không để lây lan ra cộng đồng.   

- Điều tra, xử lý tốt các ca bệnh và ổ dịch. 

- Báo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp trường hợp bệnh 

nghi nhiễm bệnh tay chân miệng để kịp thời xử lý. 

2. Trạm Y tế xã, phường: 

- Tham mưu với UBND xã, phường xây dựng kế hoạch phòng, chống 

bệnh tay chân miệng. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chân miệng, thực hiện báo về 

Khoa KSBT và HIV/AIDS qua số điện thoại: 02773.858.996 các trường hợp 

nghi nhiễm, nhiễm tay chân miệng thông qua các nguồn thông tin từ cộng đồng, 

các điểm trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn để có biện 

pháp giám sát, xử lý kịp thời không để bùng dịch. 

- Tuyên truyền bằng các hình thức phát thanh, vãng gia, nói chuyện 

chuyên đề về các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng. 

- Tăng cường công tác phát hiện bệnh sớm từ mạng lưới y tế khóm, ấp và 

khám bảo hiểm tại Trạm Y tế, chuyển lên tuyến trên khi phát hiện trẻ nghi 

nhiễm tay chân miệng. 

- Chuẩn bị sẵn sàng đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch để phối hợp với 

tuyến trên và các ban, ngành để điều tra và xử lý dịch. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 
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V. KINH PHÍ: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp cấp. 

2. UBND thành phố Cao Lãnh cấp theo quy định.  

Trên đây là kế hoạch phòng, chống bệnh tay chân miệng năm 2022. Trung 

tâm Y tế Thành phố, 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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