
và theo chiều cao 10% (chỉ tiêu giao dưới 10,4%). Tổng 
số lượt khám bệnh trong năm là 2.676.015 (năm 2018: 
2.596.427) tăng 3,1%, công suất sử dụng giường bệnh 
thực kê: 85,91% (năm 2018: 81,02%). Công tác chuyển 
tuyến ngày càng được thực hiện theo đúng quy định chung, 
tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh chuyển tuyến kịp 
thời và tiếp cận được các dịch vụ cao của tuyến trên.

Công tác phòng, chống dịch chủ động luôn được chỉ 
đạo quyết liệt, nên tình hình dịch bệnh vẫn nằm trong tầm 
kiểm soát, đặc biệt khống chế dịch sốt xuất huyết và không 
có trường hợp tử vong xảy ra. Các Dự án/Chương trình 
mục tiêu thực hiện có hiệu quả, đảm bảo độ bao phủ. Các 
chương trình tiêm chủng, phòng chống HIV/AIDS, An toàn 

(Xem tiếp trang 3)
(Xem tiếp trang 2)
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ CHỦ ĐỘNG 
PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VIRUS 
CORONA MỚI (2019-NCOV)

Câu hỏi 1: Coronavirus 2019 là gì ?
Trả lời: Coronavirus 2019 (2019-nCoV) là một 

loại virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường 
hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ 
người sang người. Virus này được xác định trong 
một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ lớn 
chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ 
Bắc, Trung Quốc. 2019-nCoV là chủng virus mới 
chưa được xác định trước đó. Ngoài chủng corona-
virus mới phát hiện này, đã có 6 chủng coronavirus 
khác được biết tới ngày nay có khả năng lây nhiễm 
ở người.

Câu hỏi 2: Nguồn gốc của 2019-nCov từ đâu?
Trả lời: Các cơ quan y tế và đối tác y tế đang 

nỗ lực để xác định nguồn gốc của 2019-nCoV. Virus 
corona là một betacoronavirus, giống như MERS và 
SAR, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ từ loài dơi. 
Virus corona là một họ virus lớn, phổ biến ở nhiều 
loài động vật khác nhau bao gồm: lạc đà, mèo và 
dơi. Phân tích cây di truyền của virus này đang được 
tiếp tục để biết nguồn gốc cụ thể của virus. SARS, 
một loại coronavirus khác xuất hiện lây nhiễm cho 
người, bắt nguồn loài từ cầy hương, trong khi MERS, 
một loại coronavirus khác lây nhiễm cho người, bắt 
nguồn từ lạc đà.

Câu hỏi 3: Cơ chế 2019-nCoV lây lan như 
thế nào?

Trả lời: Vi-rút này ban đầu xuất hiện từ nguồn 
động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang 
người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ 
người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, 
virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp 
xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Tùy thuộc vào 
mức độ lây lan của chủng virus, việc ho, hắt hơi hay 
bắt tay có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.

Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay 
vào một vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ TỈNH 
THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020
Ngày 16/01/2020, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết 

công tác y tế năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn 
Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với sự tham dự của 
Ban lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trung 
ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, các 
Sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Năm 2019 ngành Y tế tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ, chỉ tiêu HĐND, UBND giao: với tỷ lệ tham gia BHYT 
đạt 98,45% (chỉ tiêu giao 95%); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng theo cân nặng 7,3% (chỉ tiêu giao dưới 7,6%) 

TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế trao tặng giấy 
khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019
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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM... 
lên miệng, mũi, mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân 
cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của 
người bệnh.

Câu hỏi 4: 2019-nCoV có giống với vi rút Mers-cov 
hoặc Sars không?

Trả lời: Không. Coronavirus là một họ virus lớn, một 
số virus gây bệnh ở người và virus lây truyền giữa các loài 
động vật, bao gồm: lạc đà, mèo và dơi. 2019-nCoV mới 
xuất hiện gần đây không giống với coronavirus gây ra Hội 
chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hoặc coronavirus gây 
ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Tuy nhiên, các 
phân tích di truyền cho thấy virus này xuất hiện từ một loại 
virus liên quan đến SARS. Hiện nay, những cuộc điều tra 
đang diễn ra để tìm hiểu thêm.

CÁCH PHÒNG NGỪA BỆNH
Câu hỏi 5: Làm thế nào giúp tôi có thể bảo vệ 

bản thân?
Trả lời: Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng 

chủ động thực hiện tốt các biện pháp sau:
- Tránh đi lại, du lịch nếu đang có sốt, ho hoặc khó thở. 

Đến ngay cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Đồng thời, 
chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế.

- Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa 
tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

- Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn 
giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy bỏ vào thùng 
rác rồi rửa tay sạch sẽ.

- Nếu thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông 
báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt, ô tô và tìm 
đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm chín.
- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc 

gần với các động vật nuôi hoặc hoang dã.
- Đeo khẩu trang khi đi đến chỗ đông người hoặc khi 

tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh.
*  Đối với những người từ Trung Quốc trở về
- Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự 

cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. 
Cần khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ 
trợ khi cần thiết.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang 
bảo vệ, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư 
vấn, khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện trước để 
thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong 
thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ.

*  Đối với những người đến Trung Quốc
- Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, 

không nên đến Trung Quốc trong dịp này.
- Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, 

thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang, 
thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, 
khám, điều trị kịp thời. Khi đến cần gọi điện trước để thông 
tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời 
gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ.

Câu hỏi 6: Tôi phải làm gì khi có lịch trình đi lại, 
du lịch?

Trả lời:
1. Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng 

sốt, ho hoặc khó thở
- Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên.
- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên 

y tế.
2. Một số lưu ý để phòng, chống lây nhiễm nCoV
- Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho.
- Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước 

sạch; hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn.
- Tránh chạm tay vào mắt, mũi hay miệng
3. Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách
- Khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng 

khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn 
giấy vào thùng rác. Rửa sạch tay ngay lập tức.

- Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu 
trang che kín miệng và mũi và tránh chạm vào khẩu trang 
khi đang sử dụng.

- Nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 1 lần, sau khi sử 
dụng cần loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay 
sau khi bỏ khẩu trang.

4. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm
- Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần 

thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt hoặc 
ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng tốt

- Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên 
y tế

5. Lưu ý quan trọng để phòng, chống lây nhiễm nCoV
- Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm 

bảo an toàn thực phẩm
- Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng
- Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc 

hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết.
Câu hỏi 7: Tôi có thể liên hệ thông báo thông tin 

bằng cách nào?
Trả lời: Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng 

cung cấp thông tin về bệnh Viêm đường hô hấp cấp do 
nCoV 2019: 1900.3228.

Hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua các đường dây nóng 
của các cơ sở y tế tại địa phương.

THÔNG TIN VỀ BỆNH
Câu hỏi 8: Những triệu chứng và biến chứng 2019-

nCoV có thể gây ra là gì?
Trả lời: Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc 2019-nCoV từ 

nhẹ đến nặng bao gồm các triệu chứng: sốt, ho và khó thở. 
Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau 
khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, nCoV có thể 
diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và tử 
vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm 
miễn dịch.

Câu hỏi 9: Làm thế nào để kiểm tra một người có 
nhiễm 2019-nCoV hay không?

Trả lời: Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính 
xác 2019-nCoV chỉ có thể được tiến hành tại các cơ sở y tế 
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hút thuốc lá, bệnh tiểu đường và thừa cân, béo phì.
(Theo Tatra)

BSCKII Hầu Văn Nam
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN NHANH PHÁT 

HIỆN KHÁNG NGUYÊN VI RÚT EBOLA
Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 

(FDA) vừa cho phép tiếp thị xét nghiệm chẩn đoán 
nhanh để phát hiện kháng nguyên virut Ebola.

Bệnh Ebola (EVD) do virut Ebola gây ra, là một 
bệnh nghiêm trọng, thường gây tử vong ở người, có 
thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc chất dịch 
cơ thể hoặc các vật thể bị nhiễm chất dịch cơ thể cũng 
như từ cơ thể của những người đã chết vì virut này.

Xét nghiệm Ebola OraQuick được thiết kế để sử 
dụng cho những bệnh nhân nghi ngờ và có các dấu 
hiệu hoặc triệu chứng phù hợp với EVD và khi bệnh 
nhân gặp các tiêu chí dịch tễ virut Ebola của CDC, ví 
dụ như lịch sử cư trú hoặc đi đến khu vực địa lý có 
lây truyền EVD hoạt động tại thời điểm du lịch. 

 (Theo FDA)
Văn Khoa (tổng hợp)

TĂNG HUYẾT ÁP LÀM GIA TĂNG 
CHỨNG MẤT TRÍ NHỚ

Theo công trình nghiên cứu của Viện Nghiên cứu 
Kaiser Permanete (California - Mỹ) cho thấy, nếu 
phụ nữ bắt đầu bị tăng huyết áp trong những năm 
30 tuổi, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - sa sút trí 
tuệ sớm có thể cao hơn những phụ nữ khỏe mạnh 
khác đến 31%, cũng như nhiều bệnh lý khác. 

Nhưng nếu họ khởi phát bệnh tăng huyết áp trong 
những năm 40 tuổi, hậu quả của nó lại tập trung vào 
chứng mất trí nhớ, với nguy cơ tăng thêm đến 73%.

Nghiên cứu được theo dõi từ 7.238 người bắt 
đầu được theo dõi từ khi họ còn ở độ tuổi trung 
bình là 33. Đối tượng được xác định bị tăng huyết 
áp khi mức huyết áp đo được đạt 140/90mmHg trở 
lên. Các nhà khoa học đã kiểm tra, phân tích dữ 
liệu về huyết áp của những phụ nữ bình thường 
lẫn các bệnh nhân sa sút trí tuệ và rút ra kết luận 
nêu trên.

Ngoài tăng huyết áp, một số yếu tố cũng được 
xác định là làm tăng nguy cơ mất trí nhớ, như việc 

vệ sinh thực phẩm, phong, lao, tâm thần, phòng chống suy 
dinh dưỡng trẻ em, chương trình DS - KHHGĐ... đều đạt 
kế hoạch đề ra.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động nghiệp vụ, đến nay trên 99% người dân có mã số 
hồ sơ sức khỏe điện tử và triển khai hệ thống phần mềm 
đăng ký dịch vụ tiêm chủng dịch vụ trực tuyến; 100% đơn 
vị khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đã áp dụng 
phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. 
Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện cho thấy 
chất lượng bệnh viện của các cơ sở y tế liên tục được cải 
thiện, người bệnh hài lòng với khả năng tiếp cận các dịch 
vụ y tế, được điều trị trong môi trường cảnh quang sạch 
đẹp, thái độ nhân viên y tế đúng mực, các điều kiện hướng 
đến người bệnh liên tục được cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Dung - 
Phó Chủ  tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và 
kết quả đạt được của ngành Y tế tỉnh, đồng thời chỉ đạo 
tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự 
phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các 
dịch, bệnh lớn xảy ra, không để xảy ra tử vong; quan tâm 
bồi dưỡng đào tạo cán bộ, nghiên cứu cơ chế để có chế 
độ đãi ngộ xứng đáng đối với các y bác sĩ giỏi; tiếp tục sắp 
xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo chất lượng; quản lý 
chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc để nâng cao chất 
lượng KCB; tiếp tục thực hiện tạo lập hồ sơ sức khỏe cá 
nhân trên toàn tỉnh và triển khai việc kết chuyển dữ liệu 
từ phần mềm quản lý khám chữa bệnh, phần mềm quản 
lý tiêm chủng vào phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe; đẩy 
mạnh tin học hóa trong hoạt động của các cơ sở y tế./.

được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định chủng 
2019-nCoV đó là kỹ thuật Real time RT - PCR với bệnh 
phẩm là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được 
thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi trường phù 
hợp. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm virus Co-
rona, các cơ sở y tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển 
đến các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định.

Ngày 28/1/2020, Bộ Y tế đã có văn bản 362/BYT-KCB 
gửi Bệnh viện, Sở Y tế, y tế các bộ, ngành thực hiện việc 
tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc 
bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus 
Corona với phân tuyến khu vực cho các Bệnh viện, Viện cụ 
thể. Xem thêm chi tiết tại: http://soytecaobang.gov.vn/De-
fault.aspx?sname=syt&sid=1317&pageid=32322&p_steer-
ing=95254&fbclid=IwAR21ZLDgzZPxV19zOrwECpYyY0xx
VheteWsHF9sDtWEBpJB8Ir6HZoarMg8

Câu hỏi 10: Các chuyên gia y tế chăm sóc sức khoẻ 
và các cơ sở y tế cần làm gì?

Trả lời: Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi 
ngờ đều phải được khám ở khu riêng tại bệnh viện, được 
lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu để 
chẩn đoán xác định bệnh. Ca bệnh cần nhập viện theo dõi 
và cách ly hoàn toàn. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc 
hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh vì vậy chủ yếu điều trị 
triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô 
hấp, suy thận và các tạng khác (nếu có).

Ngày 16/1/2020, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 125/
QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 
bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) cho 
tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc. Xem thêm chi tiết tại: htt-
ps://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=7773./.

   Bộ Y tế



4 TIN HOẠT ĐỘNG

* Chịu trách nhiệm xuất bản: BS.CKI Hoàng Văn Đức * Biên tập: ThS Phan Đăng Tâm, BSCKII Hầu Văn Nam, CN Thái Văn Khoa
* Địa chỉ liên lạc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế; 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế 
* ĐT: (0234) 3820439 - 3822466
* In 350 bản, khổ 20,5x29,5cm. Giấy phép xuất bản số: 05/2019/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 
13/3/2019. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, TP. Huế.                 

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019, 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 17/01/2020, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thừa 
Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công 
đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
Tham dự có đồng chí Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch 
LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Hùng - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Lê Viết Bắc - PGĐ Sở Y 
tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, BCH các công đoàn 
cơ sở cùng đoàn viên công đoàn tiêu biểu. 

Với tổng số đoàn viên 3.578/2.299 nữ, năm 2019 
công đoàn ngành Y tế đã hoàn thành các chỉ tiêu và chỉ 
đạo của LĐLĐ tỉnh giao, đồng thời triển khai có hiệu quả 
các chủ trương lớn của ngành như: đổi mới phong cách 
thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; 
thực hiện môi trường cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm 
thiểu rác thải nhựa, chương trình Sức khỏe Việt Nam. 
Đoàn viên công đoàn tham gia Hội thi “Cán bộ ngành 
Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh”.  Công đoàn ngành đã chi hỗ 
trợ, quyên góp ủng hộ đoàn viên bệnh hiểm nghèo, khó 
khăn với tổng 350.160.000 đồng; 4 đoàn viên được hỗ 
trợ 100 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm 
Công đoàn; tổ chức tặng thưởng học sinh giỏi các cấp, 
các cháu đậu vào đại học 60 triệu đồng. 

Năm 2019, có 68 đoàn viên công đoàn được học 
lớp nhận thức về Đảng và đã được kết nạp 21 Đảng 
viên mới./.       Ngọc Thạch

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỔNG KẾT 
NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 08/01/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, TS.BS Nguyễn Nam 
Hùng - Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc, 9 TTYT huyện, thị, thành phố và các ban 
ngành, đoàn thể liên quan .

Năm 2019 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển 
khai đạt hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu các nhiệm vụ 
được giao. Hoạt động phòng chống dịch bệnh (đặc biệt 
là sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng) được triển khai 
chủ động và hiệu quả, trong năm không có trường hợp 
tử vong do dịch bệnh. Đẩy mạnh truyên truyền vệ sinh 
phòng bệnh trong nhân dân, tăng cường giám sát bệnh 
nhân, giám sát trọng điểm, xử lý ca bệnh, xử lý ổ dịch.
Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi toàn tỉnh đạt 
97,48%; tiêm chủng cho phụ nữ có thai đạt trên 97%, 
không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. 
Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm 
chủng với hướng dẫn cụ thể cho người dân đăng ký vắc 
xin trực tuyến bằng điện thoại thông minh và máy vi tính 
đạt hiệu quả tốt. Các hoạt động khác: phòng chống bệnh 
không lây nhiễm, truyền thông - GDSK, phòng chống sốt 
rét, xét nghiệm, sức khỏe môi trường, trường học, sức 
khỏe nghề nghiệp, phòng chống HIV/AIDS… đều được 
thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. Trong năm 2020, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phấn đấu đạt và vượt 
chỉ tiêu các chương trình y tế thuộc lĩnh vực kiểm soát 
bệnh tật. Không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn 
tỉnh, giảm tỉ lệ mắc bệnh và không có tử vong do dịch 
bệnh; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông giáo 
dục sức khỏe; bảo đảm vắc xin và duy trì tỉ lệ tiêm chủng 
mở rộng trên 95%./.                                    Ngọc Thạch 
ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019
Ngày 03/01/2020, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
Đảng năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng 
Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh, các đồng chí trong BCH Đảng ủy bộ 
phận, Bí thư và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc cùng toàn 
thể Đảng viên toàn Đảng bộ.

Đảng bộ bộ phận có 8 chi bộ trực thuộc với 88 đảng 
viên. Đảng bộ lãnh đạo đơn vị gồm 158 cán bộ công 
chức, viên chức và người lao động. Trong năm qua, 
được sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế, Đảng bộ bộ 
phận Trung tâm đã thực hiện tốt công tác phòng chống 
dịch bệnh trên địa bàn; công tác chỉ đạo tuyến, công 
tác chuyên môn theo phân tuyến kỹ thuật; Chỉ đạo thực 
hiện quản lý tốt các chương trình y tế, chương trình 
mục tiêu quốc gia về y tế - dân số. Cấp ủy các chi bộ 
trong toàn Đảng bộ luôn thực hiện tốt nguyên tắc về tổ 
chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện thường xuyên chế 
độ tự phê bình và phê bình trong Đảng, trong năm đã 
kết nạp 04 đồng chí; 01 đồng chí học cao cấp chính trị; 
06 đồng chí học chương trình trung cấp lý luận chính 
trị - hành chính, 21 cán bộ học quản lý nhà nước,... 

Kết quả năm 2019 Đảng bộ bộ phận Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật được Đảng bộ Sở Y tế khen thưởng 
01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15 Đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.                 Ngọc Thạch 

KIỂM DỊCH Y TẾ, GIÁM SÁT THÂN NHIỆT 
THỦY THỦ, HÀNH KHÁCH NHẬP CẢNH TẠI 

CẢNG CHÂN MÂY
Ngày 08/01/2020 và ngày 11/01/2020 Cảng 

Chân Mây đón 2 tàu du lịch COSTA NEOROMATI-
CA và SPECTRUM OF THE SEAS nhập cảnh từ Trung 
Quốc và Hongkong. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Thừa Thiên Huế tiến hành đặt máy đo thân nhiệt để đo 
thân nhiệt cho 8.311 thủy thủ và hành khách giám sát 
chặt chẽ bệnh viêm phổi lạ xảy ra tại Trung Quốc. 

Song song với việc đo thân nhiệt khoa Kiểm dịch 
Y tế Quốc tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phối 
hợp với Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế, Biên 
phòng và Hải quan Cảng Chân Mây thực hiện các thủ 
tục cần thiết để hành khách nhập cảnh vào tỉnh Thừa 
Thiên Huế  nhanh chóng, cụ thể kiểm dịch viên y tế đã 
thực hiện giám sát, kiểm tra giấy khai báo y tế hàng hải 
của bác sĩ trên tàu, công tác vệ sinh và công tác phòng 
chống vec tơ trung gian truyền bệnh trên tàu, các cảng 
biển mà tàu du lịch đã đi qua./.                    Đạo Phong


