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TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 2156/SYT-NVY, ngày 31tháng 5 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác điều trị sốt 

xuất huyết Dengue. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau:  

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về cách nhận biết 

người bệnh sốt xuất huyết, các dấu hiệu cảnh báo nặng cần tái khám ngay cho 

toàn thể viên chức, người nhà và người bệnh khi đến khám. 

- Giao khoa Kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS phối hợp với Trạm Y tế 

xã, phường tăng cường giám sát việc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường 

trước khi phun, phun diệt muỗi tại các ổ dịch để phòng muỗi đốt người bệnh, 

người nhà người bệnh và nghiêm túc thực hiện việc báo cáo dịch theo quy định 

tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Giao khoa Khám bệnh và Trạm Y tế xã, phường tuân thủ phác đồ điều 

trị người bệnh SXHD theo phân độ tại hướng dẫn chẩn đoán, điều trị SXHD ban 

hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế. Lưu ý: Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn bù dịch theo hướng dẫn trên, 

không truyền dịch khi chưa có chỉ định. 

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

đúng 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 
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