
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0986.515.463 

về phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 17/8/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0986.515.463 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân phản ánh sự việc: Người dân ở tổ 20A, ấp Thạnh Sơn 2B, xã 

Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, gia đình người dân có người mắc bệnh sốt xuất 

huyết đã khám tại TTTYT huyện Xuyên Mộc và được cho thuốc điều trị tại nhà. 

Nay người dân mong muốn cơ quan chức năng bên ĐDN cho người xuống phun 

thuốc để diệt muỗi, tránh tình trạng lây lan ra các hộ dân sống kế bên” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện 

Xuyên Mộc đã tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0986.515.463 là ông Trần Đại Phong. 

- Ngày 12/8/2020, ông Trần Đại Phong có đến Khoa khám bệnh TTYT 

huyện Xuyên Mộc khám bệnh và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. 

- Nhận được phản ánh Khoa KSBT&HIV/AIDS phối hợp với Trạm Y tế xã 

Phước Tân (TYT) điều tra xác minh, ghi nhận: 

+ Người bệnh: Trần Đại Phong 60 tuổi, địa chỉ: ấp Thạnh Sơn 2B, xã 

Phước Tân.  

+ Chẩn đoán: Sốt xuất huyết Dengue A, xét nghiệm: NS1 (+).  

+ Kết quả khảo sát côn trùng tại khu vực nhà bệnh nhân ghi nhận: Tỉ lệ nhà 

có muỗi: 20%, mật độ muỗi (DI): 0,2, tỉ lệ nhà có lăng quăng: 10%, chỉ số 

Breteau: 20. 

- Theo đó, TTYT có kế hoạch số 312/KH-TTYT về việc xử lý ổ dịch sốt 

xuất huyết tại ấp Thạnh Sơn 2B, xã Phước Tân, cụ thể: 

+ Tổ chức diệt lăng quăng vào ngày 26/8/2020 và 03/9/2020.  

+ Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành (khoanh vùng bán kính 

200m) vào ngày 25/08/2020 (lần 1) và ngày 03/9/2020 (lần 2).   

+ Giám sát dịch tễ: Giao TYT xã Phước Tân theo dõi hàng ngày các ca mắc 

mới tại khu vực ổ dịch và báo cáo kịp thời cho TTYT, UBND xã.  

+ TTYT: Tiếp tục theo dõi, ghi nhận các ca mắc mới, chú ý các trường hợp 

mắc mới tại khu vực đang xử lý dịch. Kịp thời phản hồi cho tuyến xã và báo cáo 

tuyến tỉnh. 
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+ Tuyên truyền, giáo dục: Phát thanh, tuyên truyền trực tiếp từng hộ gia 

đình về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như: Diệt lăng quăng, vệ sinh 

môi trường…, hướng dẫn cách phát hiện sớm ca bệnh để điều trị kịp thời. 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Trung tâm Y tế huyện Xuyên 

Mộc nhận thấy: 

- Phản ánh của người dân là đúng. 

- Do nhân viên Khoa Khám bệnh chưa kịp thời nhập lên phần mềm báo cáo 

bệnh truyền nhiễm nên đơn vị chưa xử trí ổ dịch sốt xuất huyết kịp thời. Đơn vị 

xin nhận thiếu sót, rút kinh nghiệm và sẽ chấn chỉnh nhằm thực hiện công tác 

phòng, chống dịch tốt hơn trong thời gian tới. 

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- BV: Bà Rịa, Lê Lợi (th/h); 

- Các TTYT huyện, thị, TP (//) 

- Phòng NV SYT (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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