
mô hình 4 tại chỗ; đẩy mạnh và đa dạng hóa các kênh 
truyền thông; thực hiện tốt việc phối hợp với các ban 
ngành trong công tác phòng, chống SXH; công tác thu 
dung, điều trị cho bệnh nhân SXH thực hiện đúng theo 
các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay và dự báo đến 
hết năm 2020, dịch SXH vẫn còn nhiều diễn biến phức 
tạp do khí hậu biến đổi thất thường, tạo điều kiện thuận 
lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng, 
chống SXH, đoàn yêu cầu Trung tâm KSBT tỉnh tiếp 

(Xem tiếp trang 3) (Xem tiếp trang 2)

Ngày thế giới không thuốc lá và tuần lễ quốc 
gia không thuốc lá từ 25/5 đến 31/5/2020

CHỦ ĐỀ “BẢO VỆ THANH THIẾU NIÊN KHỎI TÁC 
ĐỘNG CỦA VIỆC QUẢNG CÁO CÁC SẢN PHẨM 

THUỐC LÁ VÀ SỬ DỤNG THUỐC LÁ”
Chủ đề của năm  2020 được Tổ chức Y tế thế giới lựa 

chọn nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của việc nghiện 
chất nicotine có trong các sản phẩm thuốc lá, đồng thời 
kêu gọi các quốc gia thực hiện những chính sách mạnh mẽ 
để bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ sử dụng các sản phẩm 
thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống cũng như 
các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như: thuốc lá điện tử, 
thuốc lá nung nóng,…
A. Thông điệp về tác hại của thuốc lá:
1. 8 triệu người chết do các bệnh liên quan đến sử dụng 
thuốc lá mỗi năm trên toàn cầu. 
2. Hơn 1 triệu người chết vì các bệnh do hút thuốc lá thụ 
động mỗi năm trên toàn cầu. 
3. Chất Nicotine trong sản phẩm thuốc lá làm tăng nguy cơ 
mắc các bệnh ung thư và tim mạch.
4. Sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc các 
bệnh về phổi và tim mạch.
5. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự 
phát triển não bộ ở trẻ nhỏ.
6. Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc hại gây nghiện, 
gây bệnh tật và tử vong. 
7. Thuốc lá điện tử có nicotine là chất gây nghiện, là nguyên 
nhân gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư. 
8. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sức 
khỏe của bà mẹ và thai nhi, gây ra sinh non và thai chết lưu. 
9. Các chất độc hại trong thuốc lá điện tử là nguyên nhân 
gây nhồi máu cơ tim, tổn thương phổi.
10. Hãy bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nghiện chất nicotine 
và các tác động của việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá.
11. Không có loại thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. 
B. Thông điệp về quy định của Luật Phòng, chống tác 
hại thuốc lá:
1. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc 
và trên phương tiện giao thông công cộng. 
2. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, 
quán cà phê. 
3. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, 
bến xe. 
4. Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi 
trường không có khói thuốc lá. 
C. Thông điệp kêu gọi hành động:
1. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang 
thai, người bệnh, người cao tuổi.
2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không 
hút thuốc tại nơi làm việc.

VIỆN PASTEUR NHA TRANG KIỂM TRA, GIÁM SÁT  
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT  
Ngày 15/5/2020, đoàn công tác của Viện Pasteur 

Nha Trang đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, 
chống sốt xuất huyết (SXH). Sau khi đi kiểm tra công 
tác phòng, chống SXH tại xã Vinh Thanh và Trung tâm 
Y tế huyện Phú Vang. Đoàn đã làm việc với lãnh đạo 
Trung tâm KSBT và các khoa phòng liên quan. 

 Đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực của 
Trung tâm KSBT, mặc dù phải dồn sức cho công tác 
phòng, chống dịch Covid -19, nhưng đơn vị vẫn thực 
hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức xử lý ổ dịch 
kịp thời và phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các xã 
có nguy cơ bùng phát dịch; duy trì thực hiện hiệu quả 

Cán bộ Viện Pasteur Nha Trang và Trung tâm KSBT tỉnh 
đang kiểm tra bọ gậy tại nhà dân. (Ảnh: Quang Trung)

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĂN SÁNG

2 GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Ở Việt Nam, theo thói quen từ xưa để lại hay do điều 
kiện sống mà nhiều người trong chúng ta thường không 
coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng, 
họ đã bỏ qua một bữa quan trọng nhất trong ngày.

Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa 
ăn sáng, chiếm khoảng 30 - 40% tổng năng lượng cả ngày 
nên cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong bữa ăn sáng. 
Thiếu ăn sáng có thể gây ra những hậu quả bất lợi đến cơ 
thể và tinh thần trong suốt buổi sáng. 

1. Vai trò của bữa sáng
Nghiên cứu cho thấy rằng bữa sáng có tác động đáng 

kể đến hoạt động cơ thể trong suốt thời gian trong ngày. 
Một bữa ăn sáng lành mạnh không chỉ quan trọng cho việc 
duy trì trọng lượng khỏe mạnh, còn cung cấp cho cơ thể 
năng lượng cần thiết để hoạt động hiệu quả. Bỏ qua bữa 
ăn sáng có thể làm tăng nguy cơ béo phì. Đặc biệt người 
có bữa ăn sáng lành mạnh như ít calo nhiều chất xơ còn sở 
hữu một làn da trẻ khỏe, hệ tiêu hóa tốt.

 Mọi người có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ nâng cao 
được sức khỏe và kéo dài sinh lực trong suốt buổi sáng, có 
thái độ và tinh thần minh mẫn trong cả ngày.

Bữa sáng giúp duy trì tinh thần học tập và làm việc được 
minh mẫn liên tục vì bữa sáng cung cấp năng lượng tiêu 
hao sau một đêm. Ăn sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi 
chất, quá trình này thường diễn ra chậm trong suốt đêm.

Đối với độ tuổi còn nhỏ, bữa sáng giúp cho trẻ tăng khả 
năng tiếp thu bài giảng, tăng mức độ tập trung, suy nghĩ 
nhanh trong một giờ học. 

Đối với nhóm tuổi vị thành niên, những người bỏ bữa 
sáng thì bị giảm khả năng xử lí và điều hành công việc, 
giảm vận động trí nhớ dẫn đến giảm trí nhớ. Còn những 
người thường xuyên ăn sáng sẽ có chỉ số thông minh hơn. 
Ngoài ra, phụ nữ có thai nếu ăn sáng thường xuyên đúng 
cách cũng có tác dụng rất tốt cho thai nhi.

Đối với những người cao tuổi, ăn sáng hàng ngày sẽ có 
được một sức khỏe tốt, giảm đáng kể tỉ lệ tử vong sớm đối 
với người già.

2. Tầm quan trọng của bữa sáng
Khi ăn bữa sáng thường xuyên sẽ giúp ích rất nhiều cho 

cơ thể. Bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để 
bắt đầu một ngày mới với năng lượng dồi dào. Một số tầm 
quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe con người như:

- Tăng cường hiệu quả làm việc, học tập
Ăn sáng sẽ giúp duy trì tinh thần học tập, làm việc minh 

mẫn liên tục, cung cấp lượng Glucoza trong máu, nguồn năng 
lượng chính của não. Nhịn ăn sáng hay chỉ ăn qua loa sẽ 
không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần 
thiết cho cơ thể. Đối với học sinh, sinh viên thì nhịn ăn sáng 
sẽ ảnh hưởng đến việc học, kém tập trung, hay buồn ngủ,…

- Kiểm soát việc tăng cân
Đối với những bạn muốn giảm cân, bữa sáng lại vô 

cùng quan trọng. Nghe có vẻ bất hợp lí nhưng hoàn toàn 
có cơ sở. Nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát hay duy trì 

giảm cân thì nên ăn sáng đều đặn. Việc bạn không ăn bữa 
sáng và đến trưa, bạn sẽ ăn nhiều để bù lại, do vậy cơ 
quan tiêu hóa phải làm việc quá tải, việc hấp thụ sẽ kém 
hiệu quả, không bù đắp lượng thiếu hụt chất dinh dưỡng 
sau một đêm dài và nữa ngày làm việc, chưa kể đến việc 
hấp thụ không hết sẽ khiến lượng thức ăn dư thừa tích lũy 
thành mỡ. Bạn nên ăn nhiều vào buổi sáng bữa trưa và nên 
ăn ít vào buổi tối. Ngược lại, sau bữa tối, cơ thể được nghỉ 
ngơi, hoạt động ít nên dễ tích năng lượng dưới dạng mỡ gây 
dư thừa.

- Bảo vệ hệ tiêu hóa
Thức ăn được đưa vào dạ dày buổi sáng có tác dụng 

kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, khiến cho cơ thể tiêu hóa 
tốt hơn, duy trì hoạt động tiêu hóa và sự thèm ăn. Đặc biệt, 
đối với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, người có 
dịch vị nhiều axit thì bữa ăn sáng lại càng quan trọng, giúp 
trung hòa bớt một phần dịch vị, giảm độ toan của dịch vị, 
do đó giảm sự khó chịu cho dạ dày. Buổi sáng cũng là thời 
điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất.

- Ngăn ngừa bệnh mãn tính
Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng góp 

phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường 
trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô 
giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy 
cơ mắc các bệnh về tim mạch.

3. Một số thói quen ăn sáng nên tránh
Ăn sáng khi vừa ngủ dậy sẽ không tốt cho cơ thể và gây 

ảnh hưởng đến dạ dày. Nên uống một cốc nước ấm sau khi 
thức dậy để kich hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ 
thể. Sau đó khoảng 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn quá no sẽ 
làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây mệt mỏi. Ăn đồ ăn vặt như 
bánh biscuit, chocolate,… thay cho bữa sáng. Đồ ăn vặt chỉ 
cung cấp nguồn năng lượng tạm thời và trong một thời gian 
ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm kho sẽ dễ dẫn đến 
thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất.

Ăn sáng bằng thức ăn nhanh như Hamburger hay gà 
rán,… tiện lợi, nhanh gọn và ngon miệng nhưng lại thiếu 
các vi chất, gây ra thừa năng lượng, dễ béo phì. Ăn quá 
nhiều thịt hoặc thức ăn chiên, rán sẽ không tốt cho dạ dày 
vì chậm tiêu hóa, gây đầy bụng, gây mệt mỏi ở đầu ngày 
học tập, làm việc. Chỉ ăn trái cây sẽ không cung cấp được 
các chất dinh dưỡng và duy trì trao đổi chất bình thường 
của cơ thể. Ăn đồ lạnh sẽ khiến lưu lượng máu khó lưu 
thông trong cơ thể vì vào buổi sáng, thần kinh, cơ bắp và 
các mạch máu đang trong trạng thái bị co lại. Thực phẩm 
lạnh sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí còn gây 
táo bón hoặc làm tổn thương khá lớn đến sức đề kháng 
của cơ thể.

Chính vì vậy, bữa ăn sáng rất quan trọng cho cơ thể có 
vai trò và tầm quan trọng của nó và những điều cần tránh 
khi ăn sáng rất cần thiết cho mỗi chúng ta./.

Ts.Bs. Nguyễn Đức Hoàng
Bệnh viện Trung ương Huế

CHỦ ĐỀ “BẢO VỆ THANH THIẾU NIÊN KHỎI TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC QUẢNG CÁO...” (Tiếp theo trang 1)

3. Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu.
4. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung 
thư phổi.
5. Bỏ thuốc lá đế giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính.

6. Hãy nhắc người hút thuốc không hút gần mình và những 
người xung quanh.
7. Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí.
8. Hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn.

Văn Khoa (tổng hợp)
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VIỆN PASTEUR NHA TRANG KIỂM TRA, GIÁM SÁT  CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG... (Tiếp theo trang 1)

tục tăng cường giám sát bệnh nhân các tuyến, xử lý ổ 
dịch kịp thời, đúng qui định của Bộ Y tế, đẩy mạnh hoạt 
động phun chủ động, tập trung vào các xã có nguy cơ 
cao; tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể, địa 
phương trong tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, 

thau vét bọ gậy theo tinh thần “không có loăng quăng, 
bọ gậy, không có SXH”; tăng cường hoạt động truyền 
thông nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người 
dân trong công tác phòng, chống SXH./.

Phương Huy

PHÂN LẬP THÀNH CÔNG
KHÁNG THỂ SARS-COV-2 

Các nhà khoa học ISRAEL vừa mới phân lập thành 
công kháng thể trung tính đơn dòng, góp phần sớm 
ngăn chặn đại dịch COVID-19 trên thế giới.

Đây là bước đột phá giúp tiêu diệt SARS-CoV-2 và 
dập tắt dịch COVID-19 hiện đang bùng phát ở nhiều 
nơi trên thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali 
Bennett cho hay, họ đã phân lập được kháng thể của 
SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm.

Kháng thể trung tính đơn dòng hay kháng thể MNA 
(Monoclonal Neutralising Antibody), có khả năng chữa 
trị bệnh COVID-19. Giám đốc Viện nghiên cứu sinh 
học Israel (IIBR) Shmuel Shapira nhấn mạnh thêm, 
công thức kháng thể đã được đăng ký bản quyền và 
tới đây sẽ ký hợp đồng với một công ty tiềm năng để 
sản xuất đại trà. Ngoài kháng thể nói trên, IIBR còn 
đang nghiên cứu vắc-xin, dựa trên nghiên cứu máu 
của những người đã khỏi, đây là yếu tố quan trọng để 
tìm ra phương pháp đặc trị mầm bệnh.

Kháng thể MNA của IIBR thuộc nhóm đơn dòng, tức 
nó được tách ra từ một tế bào khỏi bệnh duy nhất, vì 
vậy hy vọng sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ 
phát triển phương pháp đặc trị cho bệnh COVID-19.

 (Reuters-5/2020)

GIA TĂNG CÁC BỆNH NHÂN 
NGỪNG TIM TẠI NHÀ

Mới đây, các bác sĩ tim mạch tại Hoa Kỳ đang gióng 
lên hồi chuông cảnh báo: Mọi người có thể bỏ qua các 
triệu chứng đau tim vì sợ đến phòng cấp cứu do lo lắng 
lây nhiễm COVID-19.

Một nghiên cứu của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ cho 
thấy, tại 9 bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ, số bệnh nhân đau 
tim đã giảm đáng kể. Theo TS. Santiago Garcia, Đại 
học Tim mạch Hoa Kỳ, nỗi sợ hãi và hiểu lầm về COV-
ID-19 có thể khiến một số người bị đau tim đã ở lại nhà. 
Mọi người không chỉ sợ tiếp xúc với COVID-19, mà còn 
lo lắng về việc bị cách ly khỏi gia đình. Một số người 
có thể bị nhầm lẫn bởi các thông báo phải ở nhà. TS. 
Santiago Garcia nhấn mạnh: “Đây là một thông điệp tốt 
cho công chúng, nhưng không dành cho những người 
có triệu chứng đau tim. Bạn không thể tự điều trị cơn 
đau tim”.

Những triệu chứng của bệnh tim bao gồm đau hoặc 
tức ở ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn và khó chịu 
ở hàm, cánh tay hoặc lưng trên. Trong khi đó, khó thở 

và tức ngực có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với COVID-19. 
Không ai biết tác động của đại dịch COVID-19 đối 

với bệnh nhân tim ra sao, kể cả tỷ lệ tử vong do biến 
chứng tim. Nhưng tại thành phố New York, các dịch vụ 
khẩn cấp đã báo cáo sự gia tăng đột biến các vụ ngừng 
tim tại nhà.

 (Theo webmd.com, 17/4/2020)

TĂNG NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG DO 
THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Mới đây trên tạp chí Science, nhóm nghiên cứu 
thuộc Đại học Nha khoa New York (NYU- Mỹ) đã công 
bố minh chứng cho thấy, thuốc lá điện tử (TLĐT) làm 
thay đổi hệ vi khuẩn trong miệng khiến người dùng có 
nguy cơ nhiễm trùng cao hơn so với người hút thuốc lá 
thông thường và người không hút thuốc lá.

Trước đó, đã có các báo cáo về bệnh phổi ở người 
dùng là vị thành niên và người trưởng thành, xác định 
“thủ phạm” diethylene glycol và aldehyd (các hợp chất 
có trong tinh dầu TLĐT) là các tác nhân gây ung thư. 
Nghiên cứu mới đã đánh giá tác động của các hợp 
chất này tại miệng - cửa ngõ đầu tiên cho vi khuẩn xâm 
nhập cơ thể. Nhóm nghiên cứu đã so sánh hệ vi khuẩn 
miệng của 3 nhóm người: Người sử dụng TLĐT, người 
hút thuốc lá và người không hút thuốc. những thay đổi 
đáng kể đối với hệ vi khuẩn miệng ở những người hút 
TLĐT có số lượng vi khuẩn porphyromonas và veil-
lonella cao hơn, có liên quan đến bệnh nướu răng. Họ 
cũng tìm thấy mức độ cao hơn của hai dấu hiệu viêm 
trong nhóm hút TLĐT, điều này cho thấy rằng TLĐT 
ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch tại đây.

Để xem xét ảnh hưởng của khói TLĐT đối với từng 
tế bào, các nhà khoa học đã nuôi cấy tế bào họng với vi 
khuẩn trong trường hợp tiếp xúc với khí dung từ TLĐT 
hoặc không khí. Họ phát hiện ra rằng nhiều tế bào đã 
bị nhiễm vi khuẩn khi chúng tiếp xúc với khí dung TLĐT. 
Những tế bào này cũng có nhiều khả năng bị viêm hơn.

Các chuyên gia đã liên kết những thay đổi hệ vi 
khuẩn miệng với các bệnh từ sâu răng, nha chu và hôi 
miệng đến bệnh tiểu đường, bệnh tim và thậm chí là ung 
thư. Mặc dù nghiên cứu này không chỉ ra rằng TLĐT có 
thể gây ra những bệnh này, nhưng cho thấy nó có liên 
quan đến những thay đổi đáng kể đối với hệ vi khuẩn 
trong miệng. Và giống như hút thuốc lá thông thường, 
TLĐT làm tăng nguy cơ nhiễm trùng - một yếu tố nguy 
cơ trong nhiều căn bệnh khác trong đó có ung thư.

(Theo medicalnewstoday.com)
Văn Khoa (tổng hợp)
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TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 
CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG CÔNG TÁC 

KHÁM CHỮA BỆNH QUÍ I/2020
Ngày 08/5/2020, Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến 

đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 trong công 
tác khám chữa bệnh và định hướng các giải pháp trong 
thời gian tới. 

Theo báo cáo của  Sở Y tế về hoạt động khám chữa 
bệnh trong quí I/2020: tổng số lần khám chữa bệnh 
BHYT đạt 580,017 lượt (giảm 7,81% so với cùng kỳ năm 
2019: 629,126 lượt); tổng số lượt điều trị nội trú 66,740 
lượt giảm so với cùng kỳ 2019 (giảm 3,1%-68,872); 
ngày điều trị bình quân: 7,81 (tương đương so với cùng 
kỳ 2019: 7,63 ngày); công tác chuyển tuyến của tất cả 
các cơ sở khám chữa bệnh tuyến TTYT huyện/thị xã/
thành phố đều tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo, Ths.BS Hoàng Hữu Nam - Phó 
Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục đánh giá 
tác động dịch bệnh COVID-19 đến số lượng bệnh nhân 
đến khám chữa bệnh và nguồn thu tại từng đơn vị, nêu 
cụ thể nguồn ngân sách giao tự chủ Sở Y tế để trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung ngân sách cho các đơn 
vị; tăng cường phát triển kỹ thuật, giảm chuyển tuyến, 
giảm chi những việc không cần thiết; các đơn vị cần 
phải chủ động tìm nguồn bệnh nhân, đây là giải pháp 
tích cực, tối ưu nhất để giải quyết khó khăn cho các cơ 
sở y tế do tác động của dịch Covid-19./. 

Đoàn Ngọc Thạch

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
GIÁM SÁT TIÊM CHỦNG TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

Ngày 18/5/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối 
hợp với TTYT thị xã Hương Trà giám sát hỗ trợ việc 
triển khai tiêm chủng thường xuyên theo các hướng 
dẫn của chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tại 
trạm y tế  Hương Chữ và trạm y tế Hương An.

Các đối tượng đến tiêm chủng đã được mời theo 
các khung giờ khác nhau, buổi tiêm chủng tại các trạm 
đã được tăng thêm buổi tiêm để hạn chế đông người, 
khu vực chờ trước tiêm chủng đã được sắp xếp thông 
thoáng, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn, tất cả các 
đối tượng đưa trẻ đến tiêm chủng đều đeo khẩu trang 
được kiểm tra thân nhiệt đầy đủ... Điểm tiêm chủng 
được bố trí theo quy tắc một chiều, có dung dịch rửa tay 
cho người nhà và cán bộ y tế, phòng theo dõi sau tiêm 
chủng được bố trí rộng rãi, tạo khoảng cách an toàn 
giữa các trẻ và bố mẹ. Tất cả các đối tượng hoãn tiêm 
chủng trong tháng 4 đều đã được tiêm bù trong tháng 
5/2020. Tất cả các trạm y tế đã lập kế hoạch tiêm chủng 
tháng 5/2020, có danh sách đối tượng tiêm chủng đầy 
đủ, vắc xin được bảo quản theo đúng quy định, không 
có tình trạng thiếu hụt vắc xin. Tại thời điểm giám sát 
chưa có ca phản ứng sau tiêm chủng xảy ra. 

Để công tác tiêm chủng được tiếp tục an toàn và 
hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bênh tật kiến nghị TTYT 
thị xã Hương Trà tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát 
thường xuyên trong các buổi tiêm chủng tại các trạm y 
tế xã phường.

 Phan Thị Hồng Nhạn

GIÁM SÁT DỰ ÁN SỬ DỤNG VẮC XIN 
PHÒNG TIÊU CHẢY DO ROTA VIRUS Ở TRẺ EM 
Ngày 18-19/5/2020 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành 
giám sát thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang có các 
xã /phường triển khai uống vắc xin Rotavin phòng bệnh 
tiêu chảy do Rota virus. 

Tại các trạm y tế được giám sát, tất cả đã thực 
hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định của chương 
trình: Có danh sách đối tượng trẻ được uống, có giấy 
mời được phát trực tiếp đến các bà mẹ có con trong 
độ tuổi được uống vắc xin Rotavin-M;  Có các tờ rơi 
tuyên truyền về bệnh phòng bệnh tiêu chảy do Rota vi-
rus; cán bộ y tế các trạm y tế đã tiến hành cho trẻ uống 
vắc xin Rotavin-M đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của 
chương trình tiêm chủng. Tuy nhiên, để triển khai  uống 
vắc xin Rotavin-M thực hiện an toàn và hiệu quả trong 
việc khắc phục sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh 
Covid-19, đoàn giám sát đề nghị: Trung tâm Y tế thị xã 
Hương Trà và Trung tâm Y tế Phú Vang tiếp tục tăng 
cường giám sát tại các điểm cho uống vắc xin Rota-
vin-M trên địa bàn các xã/phường được triển khai. Các 
Trạm Y tế cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng 
chống các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng 
và tiêu chảy do Rota virus ; xác định đối tượng quá thời 
gian cho uống vắcc xin để loại trừ trong danh sách; rà 
soát các lỗi sai sót trong phần mềm quản lý đối tượng.

 Nguyễn Văn Quang

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 
Ngày 19/5/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ 

chức đoàn kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại Trạm 
Y tế Dương Hòa và Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Trạm Y tế đã phân loại chất thải y tế tại nơi phát sinh 
và thời điểm phát sinh, có bao bì, dụng cụ. Chất thải y 
tế lây nhiễm sắc nhọn và chất thải y tế lây nhiễm không 
sắc nhọn được Trạm y tế thu gom vào thùng chứa sau 
đó chuyển lên Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy để xử 
lý. Chất thải y tế thông thường tại Trạm y tế được xe thu 
gom của Ủy ban nhân dân xã thu gom và vận chuyển 
về nơi tập kết chung. Trạm Y tế hiện chưa có hệ thống 
xử lý nước thải y tế tập trung theo quy định, nước thải 
tự thấm vào hầm rút của trạm.

Qua đợt kiểm tra, đoàn kiến nghị các Trạm Y tế cần 
thực hiện nghiêm chỉnh công tác Quản lý chất thải y tế theo 
Thông tư liện tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 
31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Trần Bá Thanh


