
            Kính gửi:  

- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2022 đã phát 

hiện 412 trường hợp mắc bệnh do vi rút Adeno, trong đó 76 % (324 trường hợp) 

có chỉ định nhập viện, số mắc có xu hướng tăng từ tháng 8 năm 2022 đến nay, 

đã ghi nhận 06 trường hợp tử vong. Để chủ động tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch, Cục Y tế dự phòng trân trọng đề nghị các đồng chí Viện 

trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành 

phố, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác sau: 

 1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp 

mắc bệnh, các ổ dịch do vi rút Adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế 

lây lan ra diện rộng. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của 

Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, 

cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử 

vong; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm 

chéo; hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ 

nhiễm bệnh và tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh; không để lây lan 

và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh do vi rút Adeno 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông nguy cơ, trong đó tập trung 

vào các nội dung khuyến cáo phòng chống lây nhiễm (thực hiện tốt vệ sinh môi 

trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch; che miệng, che mũi khi 

ho, hắt hơi; không dùng chung các vật dụng cá nhân với người bệnh, nhất là các vật 

dụng có chất tiết của người bệnh...). 

  2. Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Nhi 

Trung ương rà soát, điều tra, phân tích dịch tễ học các trường hợp mắc, tử vong do 

vi rút Adeno tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kịp thời báo cáo và đề xuất các giải 

pháp phòng chống. 

BỘ Y TẾ 

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG 

 

Số:              /DP-DT 
V/v tăng cường phòng, chống bệnh 

do vi rút Adeno. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2022 
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- Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tăng cường giám sát chặt chẽ diễn 

biến tình hình dịch bệnh của các địa phương khu vực phụ trách để phân tích, đánh 

giá nguy cơ, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế 

các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả với từng địa phương trong khu 

vực phụ trách; tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 

các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, kịp thời triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);  

- TT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo); 

- Các Vụ, Cục: KCB, TT, MT, KH-TC; 

- Bệnh viện Nhi Trung ương; 

- TTKSBT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Lân 
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