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Thành phố Tam Kỳ là Trung tâm thương mại của tỉnh Quảng Nam, nơi trụ sở hành chính của
Tỉnh đóng trên địa bàn, nhiều trường học, ký túc xá, có đường sắt Bắc  - Nam và quốc lộ 1 đi
qua; tốc độ đô thị hóa, nơi có nhiều ổ dịch cũ sốt xuất huyết là điều kiện để mầm bệnh xâm
nhập và phát triển ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng.

      

  

Ca bệnh sốt xuất huyết bắt đầu được ghi nhận vào ngày 16/7/2015 tại khối Phương Hòa Tây
phường Hòa Thuận. Tính đến ngày 31/12/2015 số ca bệnh là 370 ca, tại 13/13 xã, phường;
không có ca tử vong. Trung bình mỗi tháng có 74 ca được ghị nhận.

  

Trung tâm Y tế đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, họp ban chỉ
đạo đề ra các giải pháp thích hợp, thực tế tại cộng đồng, lên sơ đồ, bao vây, khoanh vùng và xử
lý ổ dịch đúng theo qui định của Bộ Y tế. Từ đó ca bệnh càng ngày càng thuyên giảm, ý thức
của cộng đồng ngày càng được nâng cao.

  

Trong 5 tháng (Từ tháng 8 – 12/2015), Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã 3 lần xây
dựng kế hoạch tổ chức triển khai thành công các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy
trên toàn địa bàn 13/13 xã/phường, các ban ngành, đoàn thể với trên 20.000 người tham gia
(Kể cả các hộ gia đình) và loại bỏ hàng ngàn dụng cụ chứa nước không cần thiết; tổ chức truyền
thông bằng xe ô tô, đội cờ hồng (với 02 xe ô tô và 20 xe hon da) tuyên truyền trên toàn địa bàn
thành phố; phân phát 30.000 tờ rơi đến tận hộ gia đình. Đặc biệt có 02 xã/phường nơi có nhiều
ổ dịch cũ, ca bệnh tăng đã làm bản cam kết đến tận hộ gia đình với gần 6000 hộ.
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Tổ chức truyền thông tại cộng đồng 08/13 xã/phường có nhiều ca bệnh bao gồm cán bộ từ tổ
đoàn kết đến các ban ngành, đoàn thể tại địa phương về các biện pháp triển khai phòng chống
dịch sốt xuất huyết theo Quyết định số 3711-BYT/QĐ-BYT, ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế về
việc ban hành hướng dẫn giám sát và phòng chống sốt xuất huyết dengue với hơn 600 người
tham dự. Tổ chức truyền thông ban đêm cho nhân dân tại 02 khối phố có ca bệnh tăng, với số
người tham dự trên 150 người.

  

Đặc biệt công tác thống kê, báo cáo ca bệnh, khoanh vùng xử lý ổ dịch rất được quan tâm. Tổ
chức phân công cán bộ giám sát, báo cáo, ghi nhận, phản hồi, theo dõi ca bệnh hằng ngày,
hằng tuần, hằng tháng theo quy định của Bộ Y tế, không bỏ sót ca bệnh. Đã theo dõi quản lý,
khoanh vùng xử lý dịch 61 ổ dịch, trong đó có 12 ổ dịch cũ và 49 ổ dịch mới phát sinh. Số ổ
dịch xử lý trong vòng 24 – 48 giờ 42 ổ, chiếm tỷ lệ 68,85%; số ổ dịch xử lý trên 48 giờ khi phát
hiện 19 ổ, tỷ lệ 31,14%. Số ổ dịch được phát hiện ghi nhận ca bệnh trong vòng 48 giờ là 45 ổ,
chiếm tỷ lệ 73,77%; số ổ dịch  ghi nhận ca bệnh trên 48 giờ 16 ổ chiếm tye lệ 26,22%.

  

Trong năm 2015, nhờ  tính chủ động, sáng tạo, kiên trì, có khoa học, nắm bắt tốt tình hình diễn
biến ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, do vậy dịch bệnh sốt xuất huyết đến nay đã được
khống chế, đặc biệt là không có ca tử vong do sốt xuất huyết./.

  

Nguồn: Khoa YTDP
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