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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HƯỞNG ỨNG NGÀY TIM MẠCH 
THẾ GIỚI 30/9/2018

Liên đoàn Tim mạch Thế giới (World Heart Federa-
tion) ngay từ năm 2000 đã quyết định chọn ngày chủ nhật 
cuối cùng của tháng 9 năm 2000 là “Ngày Tim mạch Thế 
giới” (World Heart Day). Từ đó hàng năm, các hoạt động 
của “Ngày Tim mạch Thế giới” đều được hưởng ứng 
với rất nhiều các hoạt động khác nhau tại trên 100 nước 
thành viên của Liên đoàn Tim mạch Thế giới, trong đó 
có Việt Nam. Theo số liệu của Viện tim mạch, 1-2% dân 
số thế giới mắc bệnh suy tim, ước tính vào khoảng 26 
triệu người. Tại Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng 
200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% 
trường hợp tử vong, gấp 20 lần số tử vong do ung thư 
và gấp 10 lần số tử vong vì tai nạn giao thông.

10 lời khuyên để bảo vệ trái tim cho bạn, gia 
đình bạn và cộng đồng (Theo khuyến cáo của Liên 
đoàn Tim mạch Thế giới).

1. Chế độ ăn uống hợp lý, khẩu phần ăn có nhiều 
rau xanh, trái cây. Hạn chế ăn các chất béo bão hòa. 
Không nên ăn mặn.

2. Tập thể dục thường xuyên: mỗi ngày tập từ 30 - 
60 phút sẽ giúp phòng chống các bệnh lý tim mạch và 
sức lao động sẽ được cải thiện hơn.

3. Không hút thuốc lá, thuốc lào vì hút thuốc lá, 
thuốc lào là nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, 
đột qụy và nhiều bệnh lý tim mạch khác. 

4. Duy trì cân nặng hợp lý, cần giảm cân (nếu thừa 
cân) sẽ làm giảm huyết áp, giảm các biến cố do bệnh lý 
tim mạch gây nên.

5. Nên khám sức khỏe định kỳ để biết được số 
huyết áp động mạch, hàm lượng cholesterol, hàm 
lượng đường trong máu, chỉ số vòng eo/vòng mông, 
chỉ số khối cơ thể (BMI). 

Nếu biết mình có nhiều yếu tố nguy cơ thì bạn càng 
cần phải có kế hoạch thực hiện lối sống lành mạnh một 
cách tích cực hơn để cải thiện sức khỏe của mình.

6. Hạn chế uống rượu, bia:  vì uống nhiều rượu, bia 
làm huyết áp tăng và trọng lượng của bạn cũng tăng lên.

7. Tạo môi trường sạch sẽ, không có khói thuốc ở 
gia đình và công sở. 

8. Cần có thời gian thư giãn, tập luyện nhẹ nhàng 
(nếu có thể) ngay tại chính nơi mình làm việc.

9. Tại nơi công sở cũng cần tránh ăn uống quá nhiều 
thực phẩm chế biến sẵn hay các loại thức ăn nhanh.

10. Tránh căng thẳng, lo âu quá mức. Hãy cùng 
nhau xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, lành 
mạnh và hiệu quả. /.              BBT

NGÀNH Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

LẦN THỨ VII NĂM 2018
Ngày 07/9/2018, tại Bệnh viện (BV) Răng - 

Hàm - Mặt Huế, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Khoa học 
ngành y tế lần thứ VII, năm 2018. Đến dự có PGS.
TS Nguyễn Dung - TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
TS.BS Nguyễn Nam Hùng - TUV - Giám đốc Sở 
Y tế; bà Lê Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các ban 
ngành của Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế… cùng 
các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhà khoa học công tác 
ở địa phương và một số tỉnh lân cận.

Trong gần 200 đề tài nghiên cứu y học của 
những người đang công tác tại các đơn vị trực 
thuộc Sở Y tế, Trường Đại học Y Dược Huế, BV 
Trường Đại học Y Dược Huế; BV Trung ương 
Huế..; Hội đồng khoa học ngành đã chọn 68 đề 
tài đăng tải trên Tạp chí Y dược học - Trường Đại 
học Y Dược Huế về các lĩnh vực khám chữa bệnh, 
y tế dự phòng, dược, y học cổ truyền...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 15 báo cáo 
khoa học được chọn trong tổng số 68 đề tài của 
các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Huế và các Trung tâm Y tế. Đây là 

TS.BS Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế 
phát biểu tại Hội nghị Khoa học ngành Y tế. 

(Ảnh: Ngọc Thạch)



2 GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Ung thư tụy tạng đã gây chấn động dư luận khi “cái 
chẩn đoán chết người” này đã dành cho những nhân 
vật nổi tiếng thế giới, trong đó nổi bật nhất là Steve 
Jobs. Steve Jobs, người sáng lập ra công ty Apple, 
được chẩn đoán ung thư tụy tạng vào năm 2003 và tử 
vong vào ngày 5/10/2011. Ngoài ra có thể kể đến Ruth 
Bader Ginsburg, chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ và 
nghệ sĩ lừng danh Patrick Swayze.  

1. TỤY TẠNG LÀ GÌ?
Tụy tạng là một cơ quan có hình ống dài, có tính 

xốp mềm, dài khoảng 15cm nằm đằng sau bụng và dạ 
dày. Tụy tạng có 2 chức năng chính: tiết ra men tiêu 
hóa để tiêu hóa thức ăn và sản xuất ra các hoc-môn 
trong đó quan trọng nhất là insulin, có chức năng điều 
hòa đường huyết. Ung thư tụy tạng xảy ra khi tế bào 
ung thư tăng trưởng, nhân bản và lan tràn trong chủ 
mô của tụy tạng. 

2. TRIỆU CHỨNG CỦA UNG THƯ TỤY TẠNG
Ung thư tụy tạng được gọi là “sát thủ thầm lặng” 

bởi vì các triệu chứng điển hình không xảy ra trong giai 
đoạn sớm. Nhưng khi ung thư đã phát triển và lan rộng 
thì bệnh nhân thấy đau ở vùng bụng trên và đau lan ra 
sau lưng. Cơn đau càng dữ dội hơn sau khi bệnh nhân 
ăn hay nằm xuống. Những triệu chứng khác bao gồm: 
vàng da, nôn ói, ăn không ngon, sụt cân, mệt mỏi, yếu 
người và trầm cảm.

3. NGUYÊN NHÂN CỦA UNG THƯ TỤY TẠNG
Mặc dầu nguyên nhân chính xác vẫn chưa biết rõ 

nhưng thuốc lá được xem là nguy cơ chủ yếu gây bệnh. 
Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 
đôi so với người không hút thuốc. Tuổi tác cũng có liên 
quan, bệnh thường xảy ra ở những người trên 45 tuổi. 
Đái đường cũng liên quan đến bệnh ung thư tụy bởi vì 
đái đường là một yếu tố nguy cơ và là triệu chứng của 
bệnh. Các nguy cơ khác gồm có viêm tụy mạn tính và 
xơ gan. Ngoài ra, tiền sử gia đình có người mắc bệnh 
ung thư tụy, khẩu phần ăn quá nhiều chất béo, chứng 
béo phì và ít hoạt động cũng đóng vai trò gây bệnh.

4. CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TỤY TẠNG
Thách thức lớn nhất là làm sao phát hiện bệnh sớm. 

Bác sĩ không thể thấy hay cảm nhận một khối u trong 
thăm khám thông thường. Để giúp cho chẩn đoán (và 
để điều trị chính xác) thì cần phải dùng đến hình ảnh 
học như: siêu âm hay chụp CT để thấy toàn bộ vùng 
bụng và xác định được độ lan rộng của ung thư. Chẩn 
đoán xác định được thực hiện bằng sinh thiết, tức là lấy 
mẫu tế bào bằng cách dùng kim đâm qua da hay lấy 
trong khi đang phẫu thuật.

5. ĐIỀU TRỊ: 
a. Phẫu thuật
Phẫu thuật có thể chữa lành ung thư nếu như khối 

ung thư chưa lan ra khỏi tụy tạng. Phẫu thuật khối u 

hạn chế cắt bỏ để bảo tồn các tế bào tụy tạng bình 
thường càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, vì ung thư tụy 
tạng thường phát hiện muộn, nên các tế bào ung thư 
thường lan ra khỏi tụy tạng vào lúc được chẩn đoán. 
Phẫu thuật tùy thuộc vào phương pháp mổ để làm 
giảm triệu chứng và phòng ngừa những vấn đề liên 
quan đến kích thước của khối u.  

b.  Xạ trị
Xạ trị có nghĩa là dùng tia bức xạ mạnh để tiêu diệt 

tế bào ung thư. Liệu trình xạ trị thường chỉ định 5 ngày 
mỗi tuần, chữa trị trong nhiều tuần hay tháng. Liệu trình 
như vậy là để bảo vệ các tế bào lành mạnh khỏi bị ảnh 
hưởng của bức xạ. Xạ trị cũng còn được dùng để diệt 
tế bào ung thư còn sót lại sau phẫu thuật. Xạ trị cũng 
được dùng như liệu pháp chống đau và xử lý các vấn 
đề về tiêu hóa do khối u tăng trưởng gây ra.  

c.  Hóa trị liệu
Hóa trị liệu là phương pháp dùng thuốc để tiêu diệt 

tế bào ung thư, ngăn chận sự nhân bản và phát triển 
của chúng. Hóa trị liệu có thể chỉ dùng một loại thuốc 
duy nhất hoặc kết hợp nhiều thuốc. Thuốc có thể dùng 
bằng đường uống hay tiêm. Sau khi uống hay tiêm, 
thuốc hấp thu vào máu và đi khắp cơ thể. Do đó hóa trị 
liệu được lựa chọn trong điều trị ung thư vì đặc tính phủ 
rộng của nó. Hóa trị liệu cũng còn được dùng để diệt tế 
bào ung thư còn sót lại sau phẫu thuật.

d.  Liệu pháp nhắm đích
Những loại thuốc mới vừa có mặt trên thị trường có 

khả năng tấn công vào những nơi yếu điểm của tế bào 
ung thư. Liệu pháp nhắm đích tỏ ra ít gây phản ứng 
phụ hơn hóa trị liệu và ít gây tổn thương đến tế bào 
lành mạnh. Liệu pháp nhắm đích đang được nghiên 
cứu để ứng dụng trong điều trị ung thư tụy tạng. 

e. Liệu pháp mới điều trị ung thư: Miễn dịch liệu 
pháp

Miễn dịch liệu pháp, hay còn gọi là liệu pháp sinh 
học, là cách chữa trị nhắm vào sự kích hoạt hệ miễn 
dịch của con người để chống lại bệnh. Miễn dịch liệu 
pháp đối với ung thư tụy tạng đang được nghiên cứu là 
phương cách dùng vắc-xin kích hoạt hệ miễn dịch để 
tiêu diệt ung thư.

6. PHÒNG NGỪA ĐƯỢC KHÔNG?
Mặc dầu chưa biết rõ nguyên nhân gây bệnh nhưng 

vẫn có thể phòng ngừa được bằng cách tránh những 
yếu tố nguy cơ như:

- Nếu bạn đang hút thuốc thì bỏ thuốc đi.
- Nếu bạn ăn quá nhiều chất béo thì kiêng mỡ và ăn 

nhiều rau xanh.
- Tập luyện thể lực thường xuyên giúp phòng ngừa 

đái đường và béo phì, đó là 2 yếu tố nguy cơ gây ung 
thư./.

    (Theo WebMD. 6 /2018)
BS Nguyễn Văn Thông

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ UNG THƯ TỤY TẠNG



NGÀNH Y TẾ THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC... (Tiếp theo trang 1)

3LƯỚT NET Y KHOA

Bangladesh, Philippines, Sri Lanka, Madagascar 
và Cộng hòa dân chủ Tanzania. Ở các quốc gia 
chấp thuận chỉ định tiêm trong da cho PEP, các nhà 
sản xuất vắc-xin nên được yêu cầu nêu rõ rằng 
vắc-xin của họ có thể được sử dụng trong da. Việc 
cung cấp vắc-xin thích hợp cần đào tạo nhân viên 
đầy đủ để đảm bảo lưu trữ, pha và tiêm đúng cách.

 Trong bài báo mới được công bố của WHO về 
vắc-xin dại (Weekly Epidemilogical Record, 2018, 
93:201-220), WHO đề nghị một lịch trình PEP trong 
một tuần, tiêm trong da 0,1ml tại 2 vị trí vào ngày 
0, 3 và 7. Nếu bệnh nhân đã được chủng ngừa 
bệnh dại, lịch này có thể  giảm xuống  tiêm trong da 
0,1ml tại 1 vị trí vào ngày 0 và 3.

Trong phần sửa đổi bổ sung này, việc giảm lịch 
trình tiêm trong da của PEP xuống còn một tuần 
làm cải thiện hơn nữa hiệu quả chi phí, giảm số 
lượt đến phòng khám và cải thiện sự tuân thủ của 
bệnh nhân. Bất kỳ chế độ PEP do WHO khuyến cáo 
nào cũng có thể được sử dụng cho những người 
có phơi nhiễm loại II và loại III. Trong phơi nhiễm 
loại III, globulin miễn dịch bệnh dại nên được chỉ 
định phối hợp với vắc-xin; việc rửa kỹ bằng nước 
và xà phòng  tất cả vết thương và trầy xước do cắn 
cần được thực hiện ngay lập tức.

Một sự thay đổi về đường tiêm hoặc chế phẩm 
vắc-xin trong liệu trình PEP có thể chấp nhận được 
nếu sự thay đổi đó là không thể tránh được để 
hoàn thành liệu trình.

Khi áp dụng lịch tiêm chủng trong da, các quốc 
gia có thể giảm thiểu tình trạng thiếu vắc-xin, cải 
thiện khả năng chi trả điều trị và cung cấp việc tiếp 
cận công bằng hơn đối với dự phòng sau phơi 
nhiễm bệnh dại. Với những nỗ lực đã được tiến 
hành để giảm gánh nặng bệnh dại toàn cầu và loại 
trừ tử vong bệnh dại do chó trên toàn thế giới vào 
năm 2030, việc áp dụng lịch tiêm chủng trong da có 
thể giúp thực hiện mục tiêu này thành hiện thực./.

      Bs Châu Văn Thức (lược dịch theoWHO)- 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI KHUYẾN CÁO 
DỰ PHÒNG SAU PHƠI NHIỄM BỆNH DẠI 

BẰNG ĐƯỜNG TIÊM TRONG DA
Bệnh dại tiếp tục giết chết 59.000 người mỗi 

năm, phần lớn trong số này xảy ra ở châu Phi và 
châu Á. Bệnh này có thể phòng ngừa bằng cách 
chỉ định sớm dự phòng sau phơi nhiễm (post-expo-
sure prophylaxis - PEP) sau khi tiếp xúc, tuy nhiên 
nhiều người trong số những người bị ảnh hưởng 
bởi bệnh dại đang phải đối mặt với tình trạng thiếu 
vắc-xin hoặc giá cả phải chăng để điều trị. Nhiều 
quốc gia vẫn sử dụng lịch tiêm chủng PEP tiêm 
bắp, cần 4-5 lọ vắc-xin để hoàn thành một liệu trình 
đầy đủ. Chi phí này có thể lên tới 100 đô la Mỹ 
ở các quốc gia lưu hành bệnh dại. Trong khi thu 
nhập trung bình hàng ngày là 1-2 đô la Mỹ cho mỗi 
người trong các cộng đồng này, điều này có thể 
gây ra gánh nặng tài chính lớn đối với bệnh nhân.

WHO thúc đẩy việc chỉ định tiêm trong da các 
vắc-xin dại nuôi cấy tế bào tiên tiến (với hiệu lực 
>2,5IU mỗi liều tiêm bắp) cho PEP. Chỉ định tiêm 
trong da mang lại độ an toàn và hiệu lực tương 
đương với tiêm bắp. Tiêm chủng trong da làm giảm 
thể tích vắc xin được sử dụng đến 60-80%, ít tốn 
kém hơn và có tiềm năng giảm thiểu tình trạng 
thiếu vắc-xin. Nó chỉ yêu cầu 1-2 lọ thuốc chủng 
ngừa để đạt một liệu trình đầy đủ của PEP.

Mô hình hiệu quả về chi phí cho thấy khi so sánh 
với lịch tiêm chủng tiêm bắp, lịch trình tiêm trong da 
có hiệu quả về chi phí và liều dùng trong tất cả các 
địa điểm, ngay cả khi số lượng bệnh nhân mới bị 
cắn  thấp dưới 5 người mỗi tháng.

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện chứng 
minh hiệu quả của việc chỉ định tiêm trong da và lịch 
trình PEP tiêm trong da đã được tiến hành thành 
công ở nhiều nước trên khắp châu Á và châu Phi. 
Các nước này bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Nepal, 

những đề tài nghiên cứu có giá trị đã được áp dụng 
vào thực tiễn mang lại lợi ích thiết thực trong phục 
vụ điều trị bệnh nhân, trong công tác dự phòng 
và giảng dạy sinh viên, trong đó có nhiều đề tài 
hướng về cộng đồng, góp phần trong việc chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. BS Nguyễn Nam 
Hùng - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Sau thành 
công của 6 kỳ hội nghị, hội nghị lần này tiếp tục 
hướng đến mục tiêu thông báo, tổng kết, đánh 
giá các kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, những thành tựu mới trong 

công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, 
đào tạo nguồn nhân lực, khám chữa bệnh và y 
tế dự phòng, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên 
ngành y tế tỉnh có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh 
nghiệm về các kết quả nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật. Hội nghị cũng là cầu nối giữa các thầy, các 
nhà khoa học, các cán bộ công chức ngành y 
tế Thừa Thiên Huế trong việc trao đổi thông tin, 
nhằm thúc đẩy vai trò của khoa học - kỹ thuật, 
góp phần vào sự nghiệp phát triển sự nghiệp của 
ngành y tế tỉnh./.

     Đăng Tâm



chống ung thư cổ tử cung, ung thư vú...
Trong suốt thời gian các lớp tập huấn, các giảng viên 

đã cùng các học viên là bà mẹ đang mang thai, các bà 
mẹ đang nuôi con dưới 5 tuổi tham gia thảo luận sôi nổi 
những kinh nghiệm, vấn đề thực tế về phương pháp thực 
hành dinh dưỡng cho con nhỏ và bà mẹ, cách thức phát 
hiện và phòng ngừa bệnh tật cho mẹ và con trẻ./.

Ngọc Thạch

TẬP HUẤN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN,  
 ĐIỀU TRỊ CẮT CƠN NGHIỆN

Ngày 12/9/2018 Bệnh viện Tâm thần Huế phối hợp 
với Trung tâm Y tế huyện A Lưới tổ chức tập huấn chẩn 
đoán và điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại huyện A Lưới 
năm 2018.

Tham dự khai mạc tập huấn có ThS.Bs. Dương Quang 
Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo UBND huyện A 
Lưới, Trung tâm Y tế và 32 bác sĩ công tác tại Trung tâm 
Y tế huyện A Lưới.

Tại buổi tập huấn, BSCKI. Nguyễn Ngọc Thượt - Bệnh 
viện Tâm thần Huế trình bày các nội dung: Xác định tình 
trạng nghiện theo quy định tại Thông tư 17/2015/TTLT-BYT-
BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 của liên Bộ Y 
tế, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Công an về 
Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình 
trạng nghiện ma túy; Chẩn đoán và điều trị các rối loạn tâm 
thần do sử dụng ma túy nhóm Opiats và ma túy tổng hợp 
chất dạng Amphetamine; Lập hồ sơ bệnh án điều trị cắt cơn 
nghiện ma túy, đánh giá kết quả sau cai nghiện; Kỹ thuật 
xét nghiệm nước tiểu tìm chất ma túy bằng test thử nhanh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được lãnh đạo Sở Y 
tế và Bệnh viện Tâm thần Huế trả lời một số vướng mắc 
liên quan đến công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng./.

Tuyết Minh – TTYT A Lưới

BỆNH VIỆN PHONG VÀ DA LIỄU: HỘI THI 
ĐIỀU DƯỠNG GIỎI LẦN THỨ I NĂM 2018
Ngày 15/9/2018, Bệnh viện Phong - Da liễu tỉnh Thừa 

Thiên Huế tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi lần thứ 1, năm 
2018. Tham gia Hội thi là các điều dưỡng viên đang làm 
việc tại các khoa/phòng của bệnh viện. Nội dung thi gồm 
3 phần: thi lý thuyết trắc nghiệm với 20 câu hỏi; thi thực 
hành: thí sinh thực hiện các kỹ năng thực hành của điều 
dưỡng trong việc thực hiện các kỹ thuật và chăm sóc 
người bệnh và phần thi ứng xử tình huống.

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 
các thí sinh xuất sắc. Hội thi đã góp phần tạo phong trào 
thi đua học tập, ý thức không ngừng rèn luyện nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và 
giao tiếp ứng xử trong đội ngũ điều dưỡng nói riêng và 
toàn thể viên chức trong bệnh viện nói chung, đồng thời 
qua đó  giúp cho lãnh đạo bệnh viện đánh giá đúng năng 
lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng 
công tác bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ 
năng nghề nghiệp cho đội ngũ điều dưỡng tham gia công 
tác chăm sóc người bệnh trong thời gian đến./. 

Nguyễn Thành Nhân – BV Phong và Da liễu

4 TIN HOẠT ĐỘNG

* Chịu trách nhiệm xuất bản: PGSTS Nguyễn Đình Sơn * 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: 02/2018/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông TT-Huế cấp ngày 
25/01/2018. Chế bản và in tại Công ty TNHH MTV In & TM Thiên Hải - 278 Đặng Tất, TP. Huế.                 

TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
THĂM VÀ LÀM VIỆC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH  
Ngày 06/9/2018, Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã đến thăm và  làm việc với Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh. Tham dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch 
có Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế; Phòng Khoa 
giáo-Văn xã UBND tỉnh; Ban giám đốc và các trưởng phó 
khoa và phòng chức năng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

PGS.TS Nguyễn Đình Sơn - Phó giám đốc phụ trách 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã báo cáo tình hình 
hoạt động của Trung tâm từ tháng 5 đến nay với 18 Khoa 
phòng chức năng, 166 viên chức. Ban giám đốc đơn vị 
đã chỉ đạo sắp xếp bố trí nhân sự cho phù hợp với các 
khoa phòng; Các Chi bộ của Đảng bộ bộ phận thực hiện 
công tác cán bộ: quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, 
bổ nhiệm cán bộ; Đơn vị đã được công nhận đơn vị hạng 
1; Hoàn thiện hồ sơ  3 phòng khám và đăng ký mới phòng 
tiêm chủng dịch vụ (công bố lại 3 phòng khám, 2 phòng 
tiêm chủng dịch vụ và 3 cơ sở An toàn sinh học); Tổ chức 
sơ kết công tác phòng chống dịch, kiểm tra giám sát bệnh 
sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp, các dịch 
bệnh nguy hiểm và mới nổi; thực hiện các hoạt động 
chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; ...

Sau phần trao đổi với cán bộ viên chức đơn vị. Phát 
biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Dung đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác tuyển 
dụng, tiêu chuẩn bổ nhiệm, phụ cấp hành nghề, việc thực 
hiện Thông tư 26/2018 TT-BTC,... Đồng chí đánh giá cao 
tinh thần trách nhiệm cũng như những nỗ lực, phấn đấu 
của Ban giám đốc Trung tâm, tập thể cán bộ, nhân viên 
đơn vị trong thời gian qua. Đặc biệt là đảm bảo thực hiện 
tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh góp phần chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe nhân dân  trên địa bàn tỉnh ta ngày 
càng tốt hơn./                                                                VK

TRUNG TÂM KSBT: TẬP HUẤN  
TRUYỀN THÔNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

BÀ MẸ VÀ TRẺ EM TẠI CỘNG ĐỒNG
Thực hiện Chương trình “Phát triển y tế cơ sở, nâng cao 

chất lượng chăm sóc sức khoẻ người dân nông thôn” thuộc 
CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, từ ngày 6 
đến 13 tháng 9 năm 2018, Khoa Truyền thông giáo dục sức 
khoẻ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với 
Trung tâm Y tế các huyện A Lưới, Nam Đông và Phú Lộc tổ 
chức các lớp tập huấn “Truyền thông về chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ - trẻ em tại cộng đồng” cho các xã A Ngo, Thượng 
Quảng, Thượng Nhật, Lộc Trì và Vinh Mỹ. Đối tượng tham 
dự các lớp tập huấn khoảng 500 người, là các bà mẹ có 
thai và đang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi ở các xã.

Tại lớp tập huấn các giảng viên của Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh đã truyền đạt và hướng dẫn những nội 
dung thiết thực, bổ ích như: chăm sóc sức khoẻ và dinh 
dưỡng cho các bà mẹ đang mang thai, việc nuôi con bằng 
sữa mẹ, cho trẻ ăn bổ sung đúng cách, tầm soát phòng 


