
          

THÔNG BÁO TUẦN 

VỀ TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM TUẦN 8 

(từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019) 

 

I. Tình hình mắc các bệnh truyền nhiễm 

1. Sốt phát ban nghi Sởi 

Trong tuần 8 toàn tỉnh ghi nhận 10 ca mắc mới tại Hạ Long (4 ca), Cẩm Phả 

(3), Đông Triều (2), Cô Tô (1). Kết quả xét nghiệm: 7 ca dương tính với Sởi 

(Cẩm Phả: 3, Hạ Long: 3, Cô Tô: 1), 2 ca không lấy mẫu. 

Số ca mắc tuần 8 giảm 8 ca so với tuần 7 (18 ca), số mắc và dương tính tập 

trung ở thành phố Hạ Long, Cẩm Phả. Kết thúc ổ dịch sởi tại Công ty Giầy dép 

Bách Năng, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều. 

Cộng dồn: Mắc: 104 ca, dương tính: 47 ca (Móng Cái, Cẩm Phả, Đông 

Triều, Hạ Long, Uông Bí, Hoành Bồ, Cô Tô) 

Biểu 1: Phân bố số mắc Sởi theo tuần năm 2019 

 
Biểu 2: Phân bố số mắc Sởi theo huyện năm 2019 
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2. Ho gà 

Tuần 8 ghi nhận ghi nhận 5 ca mắc mới: Uông Bí (2), Móng Cái (1), Quảng 

Yên (1), Vãng lai (1). Kết quả xét nghiệm: 1 ca dương tính (Quảng Yên) 

 Cộng dồn: Mắc: 15. Dương tính: 11 (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng 

Yên) 

Biểu 3: Phân bố số mắc Ho gà theo tuần năm 2019 

 
 

Biểu 4: Phân bố số mắc Ho gà theo huyện năm 2019 

 
 

3. Sốt xuất huyết (SXH) 

Trong tuần 8 ghi nhận 01 ca mắc mới tại Cẩm Phả. Kết quả xét nghiệm: 

dương tính 

Cộng dồn: Mắc: 5. Dương tính: 3 (Hạ Long, Cẩm Phả) 

4. Tay chân miệng 

Tuần 8 ghi nhận 1 ca mắc mới tại Hạ Long 

Cộng dồn: Mắc: 8. Dương tính: 0 

5. Viêm não virus 

Trong tuần 8 không ghi nhận ca mắc mới 

Cộng dồn: Mắc: 1. Dương tính với VNNB: 0 

6. Viêm phổi nặng nghi do Virus 

Tuần 8 không ghi nhận ca mắc mới 

Cộng dồn: 1 ca, dương tính: 1 (A/H3N2). 

7.  Giám sát và xét nghiệm cúm 

Trong tuần 8 không có mẫu xét nghiệm mới.  



Cộng dồn dương tính: 5 ca (H3N2: Tiên Yên: 1, Cẩm Phả: 4) 

8. Các bệnh truyền nhiễm khác: Tuần 8 không ghi nhận ca mắc 

9. Giám sát dựa vào sự kiện 

Ghi nhận 1 sự kiện về ổ dịch cúm mùa tại trường THPT Dân Tộc Nội Trú – 

thành phố Hạ Long. Tổng số ca mắc: 18. Dương tính cúm B (test nhanh): 5. 

Hiện 5 trường hợp được điều trị tại BV tỉnh, các trường hợp còn lại nghỉ học 

điều trị tại nhà. TTYT Hạ Long đã xử lý ổ dịch và chỉ đạo tăng cường truyền 

thông phòng chống dịch cúm tại nhà trường. 

10. Công tác thống kê, báo cáo 

Báo cáo tuần 8 trên phần mềm thông tư 54: các đơn vị hoàn thiện báo cáo 

đầy đủ. 

II. Đề nghị 

 - Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh: Sởi, Cúm, Sốt xuất huyết... 

Lấy mẫu các trường hợp nghi mắc gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét 

nghiệm chẩn đoán sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát 

rộng ra cộng đồng.  

  - Triển khai hoạt động giám sát thí điểm Viêm phổi nặng do vi rút (SVP) 

tại đơn vị. 

  - Duy trì giám sát bệnh dựa vào sự kiện (EBS). Báo cáo kịp thời cho Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, gửi về hòm thư baodichqn@gmail.com. 

 - Thực hiện chế độ báo cáo ca bệnh, báo cáo tuần và tháng theo đúng thông 

tư 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế. Thực hiện các báo cáo trên  phần mềm tại địa 

chỉ: http://ecds.vncdc.gov.vn. 

 

Nơi nhận: 
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- TT Kiểm dịch y tế Quốc tế; 

- Chi cục An toàn VSTP; 

- Khoa TT&GDSK CDC; 
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