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KHẨN 

 

                                               Kính gửi:  

                                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

                                                  - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao. 

 

Triển khai nội dung công văn số 907/STTTT-TTBCXB ngày 06/7/2020 của Sở 

Thông tin & Truyền thông về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên 

địa bàn tỉnh.  

Phòng Văn hóa - Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao; UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối h p triển khai 

một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về bệnh bạch hầu để người dân nhận thức 

về sự nguy hiểm của dịch bệnh, tự giác, chủ động thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng, ngừa. Theo đó, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm do vi 

khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra, có khả năng lây lan mạnh và nhanh 

chóng tạo thành dịch. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh 

nhân, hầu, họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc 

khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục, là một bệnh vừa nhiễm trùng, vừa 

nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố 

của vi khuẩn bạch hầu gây ra. Bạch hầu thanh quản là thể bệnh nặng ở trẻ em. Biểu 

hiện lâm sàng bị nhiễm ngoại độc tố bạch hầu tại chỗ là giả mạc và biểu hiện toàn 

thân là nhiễm độc thần kinh, làm tê liệt thần kinh sọ não, thần kinh vận động ngoại 

biên và thần kinh cảm giác hoặc viêm cơ tim, tỷ lệ tử vong khoảng 5% - 10%. 

2. Tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động tiêm vắc xin phòng uống 
ván - bạch hầu (Td) để phòng tránh bệnh; tuyên truyền, vận động những gia đình 

có trẻ em dưới 48 tháng tuổi đưa con, em đi tiêm phòng vắc xin 5 trong 1 hoặc vắc 

xin bạch hầu - ho gà uốn ván (DPT); hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh. Khi có 

các triệu chứng như sốt, đau họng, cần đến ngay cơ sở y tế để dư c khám, tư vấn 

và hướng dẫn điều trị.  

3. Thông tin kịp thời, chính xác tình hình diễn biến dịch bệnh tại làng Bông 

Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa; công tác khoanh vùng, xử lý dịch bệnh của 

ngành y tế và địa phương, để người dân đư c tiếp cận thông tin kịp thời, tránh  gây 

hoang mang, lo s  trong dư luận. 

4. Phối h p với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan, tuyên truyền kịp 

thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của ngành Y tế và của tỉnh, huyện về 

công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn. Gắn tuyên truyền, truyền 
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thông giáo dục sức khỏe với tuyên truyền, vận động, phát động nhân dân thực hiện 

tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”. 

Nhận đư c Công văn này, đề nghị các đơn vị quan tâm, nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Phòng Y tế (phối h p); 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Quới 
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