
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-TTKSBT 

V/v tăng cường các biện pháp phòng 

bệnh do vi rút Adeno  

Hải Phòng, ngày         tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;  

- Các đơn vị Y tế trong ngành; 

- Bệnh viện các Bộ, ngành. 

 

Bệnh do vi rút Adeno là một bệnh vi rút cấp tính với hội chứng lâm sàng đa 

dạng, thông thường bị nhiễm vi rút cấp ở đường hô hấp. Bệnh thuộc nhóm B trong 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, xuất hiện quanh năm, nhưng phát triển 

mạnh nhất vào thời điểm giao mùa xuân - hè hoặc thu - đông. Theo thông tin từ 

Bệnh viện Nhi Trung ương, tính đến ngày 12/9/2022, tổng số ca nhiễm vi rút 

Adeno được ghi nhận tại bệnh viện là 412 ca, tăng 44,1% so với cùng kỳ, trong 

đó đã có 6 trường hợp bệnh nhân tử vong. Tính từ ngày 05-11/9/2022, Bệnh viện 

Nhi Trung ương đã ghi nhận 151 trường hợp dương tính với vi rút Adeno, tăng 

gần 2,2 lần so với tuần trước đó. 

Để tăng cường các biện pháp phòng bệnh do vi rút Adeno, bảo vệ sức khỏe 

tốt nhất cho người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt các đối tượng có nguy cơ 

cao nhiễm vi rút này do sức đề kháng kém như: trẻ em, phụ nữ có thai, người lớn 

tuổi, người bị bệnh mạn tính; Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các đơn vị khám, chữa bệnh 

- Thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân mắc 

bệnh do vi rút Adeno. Những trường hợp nhẹ có thể cách ly, theo dõi và điều trị 

tại nhà dưới sự giám sát của cán bộ y tế xã. Những trường hợp mắc bệnh nặng, bị 

bội nhiễm và có biến chứng cần được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế. 

- Tại cơ sở khám chữa bệnh, nếu có bệnh nhân nghi ngờ hoặc khi có dịch 

bệnh do vi rút Adeno thì phải thực hiện triệt để công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 

khi khám bệnh để tránh lây bệnh qua đường hô hấp, kết mạc mắt, mí mắt và phải 

đảm bảo sát khuẩn bàn tay và dụng cụ khám bệnh để tránh lây lan. Nếu nhân viên 

y tế bị bệnh phải được cách ly ngay môi trường tiếp xúc với bệnh nhân. 

- Xử lý môi trường. Không được dùng chung các đồ dùng của bệnh nhân, 

nhất là khăn mặt và các đồ dùng có thể bị nhiễm các chất xuất tiết của bệnh nhân 

như bát, thìa, cốc, chén, giường chiếu v.v... Phải sát trùng, tẩy uế các đồ dùng của 
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bệnh nhân trong giai đoạn mắc bệnh cấp tính và sát trùng, tẩy uế lần cuối khi khỏi 

bệnh bằng các thuốc sát khuẩn thông thường. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế quận, 

huyện 

- Tăng cường giám sát, theo dõi số ca mắc vi rút Adeno trên địa bàn. Hướng 

dẫn triển khai áp dụng các biện pháp dự phòng nhiễm vi rút Adeno. 

- Kiểm soát chặt chẽ sự lây lan của vi rút Adeno, phát hiện sớm các ca bệnh 

tại cộng đồng, hướng dẫn người bệnh đến khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời tại 

cơ sở y tế, hạn chế tối đa các biến chứng nặng và tử vong do nhiễm vi rút Adeno. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về khả năng lây lan, những biến chứng 

nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời; các di chứng gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người bệnh nhiễm vi rút Adeno. 

- Tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các quy định về đeo khẩu 

trang nơi công cộng.  

- Ở những nơi có dịch hoặc nguy cơ có dịch adenoviruses thì nhân dân phải 

triệt để thực hiện vệ sinh cá nhân, nhất là vệ sinh mũi họng, mắt. Phải thường 

xuyên dùng nước sạch và giặt sạch khăn mặt bằng xà phòng.  

- Thực hiện nghiêm túc báo cáo ca bệnh, ổ dịch theo quy định tại Thông tư 

54/TT-BYT về bệnh truyền nhiễm. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện 

- Quan tâm và phối hợp để chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp 

phòng bệnh do vi rút Adeno trong các trường học và cộng đồng. Tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng bệnh do vi rút Adeno nói 

riêng.  

- Duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống giám sát tại cơ sở, hướng dẫn triển 

khai các biện pháp phòng bệnh, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, hướng 

dẫn người bệnh đến cơ sở y tế để được khám, điều trị sớm nhất, tránh các biến 

chứng nặng, hạn chế lây lan, bùng phát dịch. 

Đây là nhiệm vụ cấp bách, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                               
- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Phòng NVY; 

- Lưu: VT, TTKSBT.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Huy Thục 
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