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THÔNG BÁO TUẦN 

VỀ TÌNH HÌNH BỆNH TRUYỀN NHIỄM TUẦN 16 

(từ ngày 15/04/2019 đến ngày 21/04/2019) 

 

I. Tình hình mắc các bệnh truyền nhiễm 

1. Sốt phát ban nghi Sởi 

Trong tuần 16 toàn tỉnh ghi nhận 39 ca mắc mới tại các địa phương: Hạ 

Long (24), Đông Triều (3), Móng Cái (3), Cẩm Phả (2), Đầm Hà (2), Cô Tô (2), 

Uông Bí (1), Quảng Yên (1), ngoại tỉnh (1). Kết quả xét nghiệm: 31 ca dương 

tính với Sởi (Hạ Long: 23, Đầm Hà: 2, Móng Cái: 3, Đông Triều: 1, Ngoại tỉnh: 

1), 7 ca không lấy mẫu, 

Ghi nhận chùm ca bệnh mới (2 ca) tại phường Hải Hòa, thành phố Móng 

Cái. Cả 2 bệnh nhân là anh em trong cùng một gia đình. Kết quả xét nghiệm: 2 

ca dương tính 

Tại thành phố Hạ Long tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc và dương tính (24 ca 

mắc, 23 ca dương tính). Dự báo trong thời gian tới vẫn tiếp tục ghi nhận các ca 

mắc mới trên địa bàn thành phố Hạ Long. 

Chùm ca bệnh tại xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô ghi nhận thêm 02 ca mắc mới. 

Tổng số ca bệnh: 13 ca. 

Cộng dồn: Mắc: 373 ca, dương tính: 220 ca (Móng Cái, Cẩm Phả, Đông 

Triều, Hạ Long, Uông Bí, Hoành Bồ, Cô Tô, Quảng Yên, Tiên Yên) 

 
Biểu đồ 1: Phân bố số ca mắc sốt phát ban nghi Sởi theo tuần năm 2018, 

2019  

 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

                            

Số: 425/TTKSBT-KSBTN 

                                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2019 



2 

 

 
Biểu đồ 2: Phân bố ca mắc sốt phát ban nghi  Sởi theo huyện năm 2019 

 

 

Biểu đồ 3: Phân bố số ca mắc sốt phát ban nghi Sởi tại thành phố Hạ Long 

theo tuần năm 2019 

2. Ho gà 

Tuần 16 ghi nhận 1 ca mắc mới tại Quảng Yên. Kết quả xét nghiệm: âm tính 

Cộng dồn: Mắc: 35. Dương tính: 20 (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Quảng 

Yên, Đông Triều, Vân Đồn) 

 

 
Biểu đồ 4: Phân bố số ca nghi Ho gà theo tuần năm 2019 
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Biểu đồ 5: Phân bố số ca nghi Ho gà theo huyện năm 2019 

 
Biểu đồ 6: Phân bố số ca mắc Ho gà tại TP Hạ Long theo tuần năm 2019 

 

3. Sốt xuất huyết (SXH) 

Trong tuần 16 không ghi nhận ca mắc mới 

Cộng dồn: Mắc: 11. Dương tính: 6 (Hạ Long, Cẩm Phả) 

4. Tay chân miệng 

Tuần 16 ghi nhận không ghi nhận ca mắc mới. 

Kết thúc ổ dịch tại thôn Cô Nhan II , xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Tổng 

cộng: 4 ca mắc 

Cộng dồn: Mắc: 40. Dương tính: 0 

 

 
Biểu đồ 7: Phân bố số ca TCM theo tuần năm 2019 
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Biểu đồ 8: Phân bố số ca TCM theo huyện năm 2019 

5. Viêm não virus 

Trong tuần 16 không ghi nhận ca mắc mới. 

Cộng dồn: Mắc: 3. Dương tính với VNNB: 0 

6. Viêm phổi nặng nghi do Virus 

Tuần 16 ghi nhận 1 ca mắc tại Cẩm Phả. Kết quả xét nghiệm: âm tính cúm 

A, B. 

Cộng dồn: 7 ca, dương tính: 2 (A/H3N2: 01, A/H1N1: 01). 

7. Liên cầu lợn 

Không ghi nhận ca mắc mới 

Cộng dồn: Mắc: 1 ca (Móng Cái). Dương tính: 1 

8. Các bệnh truyền nhiễm khác: Tuần 16 không ghi nhận ca mắc 

9. Giám sát dựa vào sự kiện 

Trong tuần 16 ghi nhận 1 sự kiện về ổ dịch cúm mùa (38 ca mắc) tại trường 

THCS Cộng Hòa - Cẩm Phả. 

TTYT Cẩm Phả đã tiến hành khoanh vùng xử lý ổ dịch theo quy định, truyền 

thông phòng chống dịch tại cộng đồng.  

10. Công tác thống kê, báo cáo 

Báo cáo tuần 15 trên phần mềm thông tư 54: các đơn vị hoàn thiện báo cáo 

tuần đầy đủ 

II. Đề nghị 

 - Thành phố Hạ Long cần tăng cường  triển khai các hoạt động tiêm 

ComBe Five, sởi mũi 1  cho trẻ dưới 1 tuổi; tiêm MR và DPT4 cho trẻ 18-24 

tháng tuổi nhằm tăng cường tỷ lệ bảo vệ bằng vắc xin cho các đối tượng 

nguy cơ. 

 - Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh: Sởi, Thủy đậu, Ho gà, 

Cúm, Sốt xuất huyết, tay chân miệng...  

 - Lấy mẫu các trường hợp nghi mắc: Sởi, ho gà, tay chân miệng, SXH 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. 
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  - 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: 

- Các đơn vị y tế; 
- Sở Y tế; 

- Chi cục Chăn nuôi & Thú y tỉnh; 
- TT Kiểm dịch y tế Quốc tế; 

- Chi cục An toàn VSTP; 

- Khoa TT&GDSK CDC; 
- Viện VSDT TW; 

- Lưu: VT, KSBTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
 

 

 
 

mailto:baodichqn@gmail.com
http://ecds.vncdc.gov.vn/

		2019-04-25T14:55:12+0700
	Việt Nam
	Vũ Quyết Thắng<vuquyetthang@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-04-26T07:50:51+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật<cdc.syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




