Bộ Y T Ẻ
Số:

418

/B Y T -K C B

CỘNG HOÀ XẢ l l ộ l CHỦ NGHĨA VIKI NAM
Dộc lập - T ự do - H ạnh phúc

Hà Nội. ngàv 19 thảng 01 nâm 202ì

V /v T âng cư inig cõng lác phông
chong ról cho n guở ỉ bệnh vả người
nhà người bệnh

Kính gửi:
- G iám đổc Sơ V tổ các tinh, thành phố trực thuộc T rung ưưng;
- G iám đôc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- T hủ trư ởng Y tc các Bộ, ngành.
T heo T ru n g tâm D ự bão khi tượng thủy văn T rung ircmg, trong nhìm g
ngày tới nhiột lỉộ tại các tinh m iền Bằc và B ẳc T runu Bộ tiếp tục giam , thời tict
rét dậm , rét hại tiếp lục kéo dải đen lận dịp Tốt N guyên đán T ân Sửu 2021.
nhiều nơi nhiệt độ xuống dưởi 0“C, rủi ro thiên tai cấp độ I. Dièn biến thời tiốt
rét dậm . rét hại bất ilnrờng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh hinh sức
khỏe cù a nhân dãn dặc biệt là người giã và trê cm . nhử ng người cỏ bệnh mân
tinh vò hô hấp, xư ơ ng k h ớ p ...
Đc giâm thiêu tác hại do thời tiết dicn bicn bất thườ ng, rét đậm , rót hại
kco dãi gây ra đối với tinh hình sứ c khỏe nhản dãn. ngưcxi Jhệuh. v à U£irởi nhà
thăm nuôi tại cơ sỡ khám chừa bệnh. Bộ Y tế yêu cầu các dưn vị (tử T hử a T hiên
Huê trơ ra vả các linh T ây N guyên) thực hiện các còng việc sau đây:

1. Các cơ sở khám chừa bệnh đảm bảo bổ tri du cơ số ihuổc cấp cứu, đu
giườ ng bệnh, chuẩn bị sần sàng các plnrơng liện cắp cứu ilê xử lý kịp thời các
tnrờniĩ hựp cấp cứu thư ờ ng gập do thòi tiết rót lạnh hoặc thời lici ihay dõi bai
thường gây ra như các bệnh tim m ạch, dột quỵ. tăng huyct áp. vicm duừ ng hô
hấp cắp. viêm dư ờ ng hỏ hấp do các loại virut ihrờng hô hấp gây ra íỉo nhiệt dộ
giảm sâu và điều kiện chăm sóc, củch ly và dinh d ư d n g kcm ...
2. C ác c ơ sỡ khám , chửa bệnh bão đ ảm viỳc phòng chống rét cho ngưởi
bệnh trong quá trinh khám chừa bệnh tọi bệnh viện: nai xcp hàng c h ờ khảm , các
buồng khám bệnh, buồng điều trị người bệnh bảo đảm kin giỏ, có đú chân độm ,
lò sưới, phư ơ ng tiện giìr nhiệt phù hợp như ycu cẩu của Bộ liêu chí chai lượng
bệnh viện.
3. C ác c ơ sơ khám chừa bệnh thực hiộn phòng chống rét cho người nhà
người bệnh hợp lý. không dê người nhà người bệnh nằm trên sàn nhà lạnh, hành
lang g ây nguy hại đ e n sức khoe.
4. T uycn truyền cho nhân dàn ílịa phươ ng ve nguy c ơ của thời tiết rét
đậm , rét hại anh lurơnii xấu tới sức khoe, cần tăng cư ờ ng phòniĩ chống rct độc
biội c á c đối tượng người giả và tre em: nhà cừa dược ch c chắn kỳ. chăn dộni bảo
dam đủ ấm , phải m ặc quẩn áo dú am trư ớc khi di ra ngoài. T u ỳ theo tinh hỉnh

cua từng địa phươ ng, c ơ quan y tế tham m ưu cho các cap chinh quyền chi dạo
các trư ờ ng cho trẽ nghi học khi nhiệl clộ ngoài trời xuống quá thấp.
5. C anh bảo đế ngưởi dãn biết về các tai nạn do sưởi như bong lừa, ngộ
độc khi C O d o sưởi ấm bằng than tô ong tro n g nhã.kin, ho ặc úr vong trô em do
c h ở bằng xe m áy đi ngoài trời rét, trê em ngạt thơ đo m ặc quá nhiều ảo ẩm. Trô
cm tại các nhà tre, trụi trc không bao đàm đ iều kiện chăm sóc, cách ly và dinh
dường kẻm rắt dề niẳc bệnh viêm dư ờ ng lìỏ hấp cấp do virut.
6. G iám sát chặt chè việc ihực hiện p h ỏ n g chỏng rét, tổng hợp so liệu về
anh hư ở ng cua thời ù c t rét đ ậm , rct hại lới tinh hinh sức k h ỏ e cua nhân dân và
báo c ảo B ộ Y le các dien bien đ ặ c biệt tlê kịp thời chi đ ạ o giải quyết./.
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