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  Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

 

                       Kính gửi:  

                                              - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

                                              - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

                                              - Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

 

        Thực hiện văn bản số 9842/BYT-KHTC ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại mùa đông, xuân năm 2021-2022.  

         Để chủ động phòng, chống các bệnh ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức 

khỏe nhân dân do rét đậm, rét hại, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

         1. Các đơn vị  trực thuộc 

         Thường xuyên cập nhật, chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, 

bản tin về dự báo rét đậm, rét hại; đặc biệt chú trọng các địa bàn vùng núi cao, 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nơi có thể có mưa tuyết, băng giá để có 

kế hoạch và phương án phòng, chống rét cho cán bộ tại cơ quam,đơn vị phuc trách. 

2.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 - Tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giữ 

ấm cho người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, học sinh kết hợp với phòng, 

chống dịch COVID-19; thực hiện hướng dẫn cho người dân cách giữ ấm  và chống 

rét, đề phòng các biến chứng về hô hấp và tim mạch, bảo đảm sức khỏe, tránh nguy 

cơ nhiễm khí độc khi sưởi ấm trong phòng kín (“Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe 

mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động” ban hành kèm theo Công văn số 

43/MT-SKCĐ ngày 12/01/2018 của Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế). 

- Hướng dẫn các đơn vị tăng cường giám sát các dịch bệnh thường phát sinh 

trong thời tiết lạnh đặc biệt là các  dịch bệnh mùa đông, xuân. 

- Tăng cường giám sát các dịch bệnh từ gia súc, gia cầm có thể lây sang 

người như dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng ở gia súc, dịch lợn tai xanh,.. 

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh:  



 Các cơ sở y tế cần bảo đảm cơ số thuốc điều trị và dự phòng cho người dân; 

bảo đảm tốt chế độ trực; tăng cường kiểm soát  đối với các bệnh tim mạch, hô 

hấp... đặc biệt ở người già và trẻ em. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động đảm 

bảo các điều kiện phòng, chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa 

bệnh. Nơi chờ khám, các buồng khám bệnh, buồng điều trị cho người bệnh phải 

kín gió, có đủ chăn đệm và phương tiện chống rét để đảm bảo cho người bệnh 

được giữ ấm trong thời gian thăm khám, làm thủ thuật và nằm điều trị. Bố trí đủ cơ 

số thuốc cấp cứu, giường bệnh và chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp 

thời các trường hợp cấp cứu; chuẩn bị các đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ tuyến 

dưới ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa rét gây ra. 

- Quán triệt trách nhiệm đối với cán bộ y tế tại các khu vực trực tiếp phục vụ 

bệnh nhân khẩn trương, tận tình chăm sóc bệnh nhân; đặc biệt quan tâm đối với 

các bệnh nhân cấp cứu, người già, trẻ em, sản phụ,..; Tăng cường cán bộ cho khoa 

khám bệnh để nhanh chóng giải quyết hết bệnh nhân, không để bệnh nhân chờ đợi 

lâu hoặc phải đi lại nhiều lần; cải tiến các thủ tục hành chính và bổ sung thêm các 

bàn khám bệnh, thu viện phí,...để bệnh nhân không chờ đợi lâu. 

- Tuyên truyền giáo dục bệnh nhân về các biện pháp phòng, chống rét, 

phòng ngừa các dịch, bệnh mùa đông xuân dễ phát sinh trong thời tiết lạnh như tim 

mạch, hô hấp, tiêu chảy, sốt do virus ..;  

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

  
 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở NN và PTNT tỉnh(ph/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lý Kim Soi 
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