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Số:             /SYT-NVY 
V/v tăng cường công tác điều trị bệnh 

tay chân miệng  

Thanh Hóa, ngày         tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công văn số 332/KCB-NV ngày 31/3/2021 của Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân 

miệng; trong đó có nội dung theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, 

từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 13.290 trường hợp mắc tay chân 

miệng, 01 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2020 số ca mắc tăng 3,2 lần, tử vong 

tăng 01 ca.  

Để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng, Giám 

đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp sau:  

1. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch 

phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh và khẩn trương tổ chức triển 

khai thực hiện; báo cáo Sở Y tế trước ngày 15/4/2021. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn: 

- Thực hiện việc thu dung, điều trị người bệnh theo Hướng dẫn chẩn đoán, 

điều trị bệnh tay chân miệng ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT 

ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế và tham khảo các nội dung chuyên môn 

trong Cẩm nang chẩn đoán và xử trí bệnh Tay chân miệng ở trẻ em của Bộ Y tế. 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện, công tác 

kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở, phân tuyến điều trị, tổ chức lọc bệnh nhân điều 

trị ngoại trú và điều trị nội trú. 

- Tăng cường việc theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm nội trú 

đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp 

thời các ca bệnh diễn biến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết; 

kiểm tra, đánh giá về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất 

và vật tư y tế đơn vị bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng.  



 
 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương 

nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (th); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYPhước HN(02) 
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