
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY Bình Định, ngày       tháng 8 năm 2022 

V/v tài liệu chuyên môn về 

hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và 

phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người 

 

 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Bệnh viện Bình Định; 

 - Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. 

 

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở 

người (đính kèm), 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tổ chức phổ biến, hướng dẫn nhân viên y tế 

thực hiện việc chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ ở người tại đơn vị, 

phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc (nếu 

có) đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 1856/QĐ-BYT ngày 

05/7/2022. 

 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 

 


		2022-08-01T14:10:30+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-08-01T15:27:11+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Văn Trung<trungnv@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-01T15:28:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-01T15:28:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-01T15:28:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-01T15:28:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<vanphong@syt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




