
BỘ Y TẾ 
 

 

Số:          /BYT-KCB 
V/v tăng cường công tác 

 chẩn đoán, điều trị bệnh 

whitmore 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2020  

 

    Kính gửi:    

- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Y tế các Bộ, ngành. 

 

Theo thông tin từ một số bệnh viện tại khu vực Miền Trung, sau mưa bão 

tình hình mắc bệnh whitmore có xu hướng gia tăng, để chủ động phát hiện sớm, 

điều trị kịp thời, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do bệnh whitmore, Bộ Y tế 

yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành triển khai thực 

hiện tốt một số nội dung sau đây:  

1. Tập huấn, phổ biến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh whitmore đã 

được Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 6101/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 tới 

toàn thể nhân viên y tế trong đơn vị.  

2. Do bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng và khó chẩn đoán do đó khi có 

ca bệnh nghi ngờ cần tổ chức hội chẩn khoa, hội chẩn liên khoa, liên viện để kịp 

thời chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm cho phù hợp. 

3. Tăng cường truyền thông trong bệnh viện để người bệnh, người nhà 

người bệnh nắm được các biện pháp phòng chống bệnh.  

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương 

nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp); 

- Lưu: VP, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

[daky] 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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