
 

 

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN 
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PHÍA NAM BÌNH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 Số: 169/BVNBT 

             

              Đức Linh,  ngày 24 tháng 7  năm 2017 
 

 

V/v tập huấn Sốt xuất huyết Dengue. 

 

      

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 2777/SYT-NVY ngày 19/7/2017 của Sở Y tế Bình 

Thuận về việc theo dõi, khám, chữa bệnh Sốt xuất huyết Dengue đúng hướng dẫn, 

Giám đốc bệnh viện yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số công việc sau: 

1. Thực hiện chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt xuất huyết Dengue theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế (ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 

của Bộ Trưởng BộY tế).  

2. Tổ chức tập huấn chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết Dengue (SXH-D): 

 - Giao cho khoa Nội 2 báo cáo chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, dinh dưỡng cho 

người bệnh SXH-D người lớn; khoa Nhi báo cáo chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, dinh 

dưỡng cho người bệnh SXH-D trẻ em; 

- Phòng KHTH phối hợp với phòng HCQT, phòng Điều dưỡng chuẩn bị hội 

trường, âm thanh, máy chiếu, chương trình tập huấn và tham mưu giấy mời tập huấn. 

Tổ chức tập huấn 01 buổi cho đối tượng Bác sĩ; 01 buổi cho đối tượng là Điều dưỡng.        

3. Khoa Dược chuẩn bị đầy đủ dịch truyền (điện giải, cao phân tử) và các 

thuốc vận mạch.  

Giám đốc bệnh viện đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện.  

 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC   

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc bệnh viện; 

- Lưu VT.  

 

                         

 
               Nguyễn Minh Khánh     
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