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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2020 
V/v chủ động phòng chống 

bệnh bạch hầu 

     

Kính gửi:      

-  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

-  Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

(Sau đây gọi chung là đơn vị) 

  

Bệnh Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh 

nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Đây là một bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm 

độc và gây ra các tổn thương nghiêm trọng, có thể gây biến chứng nặng và tử 

vong. Bệnh có thể phòng được bằng tiêm chủng vắc xin và điều trị khỏi bằng 

kháng sinh đặc hiệu. Trong thời gian gần đây, bệnh đang có diễn biến phức tạp, 

từ đầu tháng 6/2020 đến nay bệnh bùng phát và lây lan nhanh tại các tỉnh Tây 

Nguyên và đã có trưởng hợp tử vong. Phần lớn các trường hợp mắc bệnh được 

phát hiện ở vùng sâu, vùng xa và chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ, đúng 

lịch vắc xin phòng bệnh bạch hầu. 

Thực hiện Công văn số 865/KCB-NV ngày 10/7/2020 của Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh về việc thực hiện hướng dẫn chấn đoán, điều trị bệnh bạch hầu; 

Công văn số 798/UBND-KGVX ngày 13/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Sở Y tế yêu cầu 

các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật  

- Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền cho người dân về bệnh 

bạch hầu và các biện pháp phòng chống. Hướng dẫn Phòng Truyền thông Giáo 

dục sức khỏe của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố lập kế hoạch và triển 

khai các hoạt động truyền thông tại cơ sở nhằm vận động người dân đưa trẻ đi 

tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu tại các cơ sở y tế. Cung cấp tư 

liệu, tài liệu truyền thông cho các đơn vị có nhiệm vụ tuyên truyền về bệnh và 

các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu. 

- Đảm bảo đủ nhu cầu vắc xin, vật tư; không để thiếu vắc xin có thành 

phần bạch hầu (SII) cho công tác tiêm chủng thường xuyên, nhất là việc tiêm 

vét, tiêm bù vắc xin bạch hầu cho trẻ tại các xã nguy cơ cao. 

- Tăng cường giám sát công tác chủ động phòng chống dịch tại các tuyến; 

giám sát tích cực để tìm kiếm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu tại 



các cơ sở y tế và cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc tiếp 

nhận thông tin, điều tra ca bệnh, xét nghiệm chẩn đoán và triển khai các biện 

pháp xử lý ổ dịch tại cộng đồng khi dịch xảy ra. 

- Chuẩn bị dụng cụ lấy và bảo quản mẫu bệnh phẩm, sinh phẩm y tế và 

môi trường nuôi cấy đảm bảo xét nghiệm nhanh, chẩn đoán sớm ca bệnh nghi 

mắc bệnh bạch hầu. 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh bạch hầu và kế hoạch triển khai 

tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho năm 2020 - 2021 trên quy 

mô toàn tỉnh. 

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế tuyến huyện 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Phòng khám, Khoa Truyền nhiễm, Khoa 

Xét nghiệm tại các bệnh viện về triệu chứng lâm sàng của bệnh bạch hầu theo 

Quyết định số 2957/QĐ-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Bạch hầu; đặc biệt lưu ý bám sát 

định nghĩa ca bệnh (gồm Sốt nhẹ; hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc và viêm 

họng giả mạc) trong chẩn đoán để tránh bỏ sót ca bệnh. 

- Khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu đến khám và điều 

trị tại các bệnh viện; thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để 

phối hợp điều tra, xác minh và lấy mẫu bệnh phẩm đồng thời cách ly, điều trị 

tích cực ca bệnh theo quy định. 

- Bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng tổ chức thu 

dung cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do mắc 

bệnh bạch hầu,  đồng thời kiện toàn các Đội điều trị cơ động sẵn sàng hỗ trị điều 

trị cho tuyến dưới nếu dịch xảy ra. Lưu ý dự phòng cơ số huyết thanh kháng 

bạch hầu (SAD) để điều trị cho người bệnh. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý tăng 

cường công tác tuyên truyền về bệnh bạch hầu và các biện pháp phòng chống 

trên hệ thống thông tin đại chúng tại địa phương; cung cấp thông tin cần thiết, 

các khuyến cáo phòng chống bệnh bạch hầu cho người dân và nhất là cho các bà 

mẹ, người chăm sóc trẻ để phối hợp với cán bộ y tế phát hiện sớm bệnh, cách ly, 

phòng bệnh, đặc biệt là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đối với vắc xin 

bạch hầu;  

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã 

về bệnh bạch hầu, cách giám sát phát hiện, quy trình lấy mẫu bệnh phẩm, các 

biện pháp phòng chống và xử lý ổ dịch. 

- Tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu tại 

các cơ sở khám chữa bệnh, các trường học và cộng đồng. Khi có ca bệnh nghi 

ngờ, cần tiến hành điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm (dịch hầu họng; đờm) gửi sớm 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán xác định. 



- Khẩn trương rà soát kết quả tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu ở trẻ 

dưới 1 tuổi và trẻ để 18 tháng tuổi tại các địa phương để triển khai tiêm bù, tiêm 

SII cho trẻ trong tháng 7, 8/2020.  

- Lập kế hoạch chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại địa phương; 

sẵn sàng về vắc xin, kháng huyết thanh bạch hầu (SAD); thuốc, vật tư, hóa chất, 

nhân lực và kinh phí để đảm bảo nhu cầu, sẵn sàng đáp ứng khi có dịch xảy ra 

(theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).  

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục QL Khám,chữa bệnh (b/c); 

- Giám đốc Sở Y tế (b/c); 
- Lưu: VT, NVYD(NTMD).    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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