
 UBND TỈNH TIỀN GIANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

    Số: 2384 /BC- SYT                      Tiền Giang, ngày 13 tháng 07 năm 2016 
 

BÁO CÁO 

Công tác y tế tháng 7 năm 2016 

(từ ngày 01/06/2016 đến 10/07/2016) 

 

I. NHÂN LỰC Y TẾ 

* Trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh: 08, Chi cục thuộc Sở Y tế: 02 

(Trung tâm Giám định Pháp Y Tâm thần giải thể theo QĐ số 1661/QĐ-

UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh) 

* Tổng số Bệnh viện trong toàn tỉnh : 11, trong đó:  

+ BV đa khoa tuyến tỉnh : 03 

+ BV chuyên khoa : 05 

+ BV huyện : 03 

* Trung tâm y tế huyện            : 11 

* Phòng khám Trung tâm Y tế          : 07 

* Phòng khám Quân Dân Y  : 01 (trực thuộc Sở Y tế) 

* Phòng khám trực thuộc TTYT : 14 

(thêm Phòng khám đa khoa Tân Hương trực thuộc TTYT huyện Châu 

Thành theo Quyết định số 1036/QĐ-SYT ngày 07/12/2011 của Sở Y tế Tiền 

Giang) 

* Trạm y tế xã                                    : 173 

* Số giường bệnh : 4.558 

- Giường bệnh viện (công lập) : 2.585 

- Giường ngoại trú : 40  

- Giường bệnh viện (tư nhân) : 30  (BV Anh Đức)  

- Giường y tế tư nhân : 380 

- Giường bệnh phòng khám TTYT    : 432 

- Giường bệnh PK trực thuộc TTYT : 246 

- Giường bệnh Trạm Y tế xã              : 845 

* Số giường bệnh /10.000 dân: 21,6; đạt  100,4 % so với chỉ tiêu (21,5)  

[không tính giường trạm y tế].                        

* Số bác sĩ /10.000 dân: 5,5, đạt 91,6 % so với chỉ tiêu (6). 
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* Số dược sĩ đại học/vạn dân: 0,47, đạt 78,3% so với chỉ tiêu (0,6).  

* Số trạm y tế có bác sĩ : 162/173,  tỷ lệ  93,6%, đạt  98,5% so với chỉ tiêu 

(95%). 

* 100% trạm y tế có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh.  

* 100% số ấp có nhân viên y tế hoạt động. Tổng số nhân viên y tế ấp: 

1.299 người/1.025 ấp. 

II. CUNG ỨNG DỊCH VỤ Y TẾ  

1.Y tế dự phòng 

1.1. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

1.1.1. Phòng chống Sốt rét (theo ICD 10: B50-B54) 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

Số bệnh nhân SR Người - 0 1 - 5 

Số bệnh nhân SR nội địa Người - 0 0 - 0 

Số bệnh nhân SR ngoại lai Người - 0 1 - 5 

Số bệnh nhân SR tử vong Người - 0 0 - 0 

Số lam phát hiện SR Lam 15,000 1.406 8.617 57,44 11.180 

Số lượt điều trị SR Lượt 300 26 200 66,66 189 

-  Trong tháng không ghi nhận cas mắc sốt rét mới. Giảm 4 cas mắc.cùng 

kỳ năm trước, không có tử vong do mắc Sốt rét. 

1.1.2. Phòng chống bệnh Lao  (A15-A16) 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

Số BN nghi Lao thử đàm Người 13.922 1.419 9.303 66,82 8.264 

thu dung điều trị 
Người 1.228 90 754 61,40 658 

-  có thu 

dung điều trị 
Người 526 63 397 75,47 395 

TS Lao phát hiện có điều 

trị 
Người 1.754 153 1.151 65,62 1.053 

TS BN điều trị lành 93% Người 1.632 149 1.050 64,33 908 

hoá 93% 
Người 971 95 630 64,88 584 

nghi  
T.bản 24.012 3.196 21.139 88,03 19.068 

- Số bệnh nhân ghi lao thử đàm trong tháng có 1.419 người; cộng dồn 9.303 

người ( tăng 12,57% so cùng kỳ). 

1.1.3. Phòng chống bệnh Phong  
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Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 

2015 
1/Khám phát hiện 

bệnh da và phong: 

-Tổng số khám nhóm 

-Các phương pháp khác 

 

 

 

Người 

// 

 

 

35.000 

120.000 

 

 

 

 

10.318 

17.975 

 

 

 

17.558 

98.475 

 

 

50,16 

82,06 

 

 

36.436 

87.246 

2/Quản lý bệnh phong: 

-Bệnh phong mới 

-Số BN được chăm sóc 

tàn tật 

 

// 

// 

 

10 

275 

 

0 

111 

 

4 

274 

 

40,00 

99,63 

 

4 

273 

3/Truyền thông giáo 

dục sức khỏe: 

- TTGD kiến thức cơ 

bản phong cho học sinh 

cấp II. 

-TTGD nhiễm khuẫn 

LQTD 

 

 

Học 

sinh 

 

Cuộc 

 

 

 

20.000 

 

 

20 

 

 

6.770 

 

 

8 

 

 

29.065 

 

 

15 

 

 

145,32 

 

 

75,00 

 

 

33.847 

 

 

40 

 

- Công tác phòng chống bệnh phong: Thực hiện nghiệm thu công tác khám 

nhóm tại các huyện: Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước, Gò Công Đông, Gò 

Công Tây. Tổ Da liễu các huyện thực hiện khám tiếp xúc, khám giám sát, khám 

lồng ghép vào mạng lưới y tế đa khoa… nhầm tầm soát phát hiện bệnh nhân 

phong được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

- Trong tháng không ghi nhân cas mắc bệnh phong mới. Số cộng dồn tương 

đương 04 cas so với cùng kỳ năm 2015. Lưu hành độ bệnh phong 0,07/10.000; 

tỷ lệ phát hiện bệnh phong mới: 0,23/100.000, vẫn giữ vững Tiêu chuẩn loại trừ 

bệnh Phong trên quy mô toàn tỉnh. 

1.1.4. Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

- Số bệnh phát hiện mới ngƣời 170 20 115 67,64 151 

+ Động kinh  người 55 13 48 87,27 62 

+ Tâm thần phân liệt người 45 4 32 71,11 38 

+ Tâm thần khác người 70 3 35 50,00 51 

- Số bệnh nhân quản lý điều 

trị 
ngƣời 5.825 2.812 17.152 294,45 5.632 

+ Động kinh  người 1.908 1.206 7.253 380,13 1.849 

+ Tâm thần phân liệt người 
 

2.374 1.250 7.669 
323,04 2.311 

+ Tâm thần khác người 1.543 356 2.230 144,52 1.472 

- Trong tháng số bệnh phát hiện mới 20 người; nâng tổng số đến thời 

điểm báo cáo là 115 người ( giảm 23,84% so với cùng kỳ năm 2015). Số bệnh 

nhân quản lý điều trị  17.152 người (so với cùng kỳ tăng 204%). 
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1.1.5. Phòng chống Sốt xuất huyết  (A90)  

 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

Số ca mắc SXHD  Người - 125 1.334 - 467 

Số ca mắc SXHD >15 tuổi Người - 33 389 - 208 

Số ca mắc SXHD độ nặng Người - 4 78 - 24 

Số ca SXHD tử vong Người - 0 0 - 0 

Số ca mắc SXHD/100.000 dân 

(↓18,0% so TB 05 năm 06-10) 
Người 344.0 7.0 75.0 21.8 26.2 

Tỷ lệ chết/mắc  % < 0.09 0 0 0 0 

Tỷ lệ chết/mắc SXHD độ nặng  % < 1.0 0 0 0 0 

- Ghi nhận 125 người mắc SXHD trong tháng; cộng dồn 1.334 người mắc ( 

so với cộng dồn cùng kỳ tăng 185%). Không có trường hợp tử vong do mắc 

SXHD. 

 1.1.6. Phòngchống HIV/AIDS (B20-B24) 

Nội dung ĐVT Tháng 7 Cộng dồn 
Cùng kỳ 

2015 

TS cas mới nhiễm HIV Người 20 149 119 

Lũy tích cas nhiễm HIV Người  4.355 4.085 

TS cas PNCT bị nhiễm HIV Người 1 4 3 

TS cas mới AIDS Người 2 29 42 

Lũy tích cas AIDS Người  1.648 1.594 

Tử vong do AIDS Người 2 21 18 

Lũy tích tử vong do AIDS Người  903 857 

TS ca nhiễm HIV quản lý 

được tư vấn 
Lần 20 149 112 

TS người được tư vấn 

HIV/AIDS trước xét nghiệm 
Người 1.533 3.529 1.972 

- Tính đến thời điểm báo cáo toàn tỉnh có 4.355 người nhiễm HIV; 1.648 

người chuyển sang AIDS và 903 người tử vong do AIDS. 

1.1.7. Chương trình tiêm chủng mở rộng  

Nội dung ĐVT Kế hoạch 
7 

Cộng dồn 

Cộng 

dồn/Kế 

hoạch 

(%)  

Cộng dồn 

cùng kỳ 

Trẻ < 1 tuổi đạt miễn dịch cơ bản Trẻ 25,046 2.396 13.488 53,85 15.482 

VAT2+ thai phụ Người 24,935 2.141 12.333 49,46 16.317 

VAT2+ nữ 15-35 tuổi Người 14,334 619 7.329 51,13 9.440 

Trẻ sinh ra được phòng uốn ván Trẻ 25,046 2.107 13.363 53,35 15.420 



BM 08/SYT-QT 7.5.1/KHTC 

 

 

5 

Tiêm ngừa viêm gan siêu vi B cho 

trẻ < 24 giờ 
Trẻ 18,263 

1.857 
10.636 58,23 11.369 

Tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản 

B mũi 1 và mũi 2/trẻ 
Trẻ 28,361 

2.473 
25.917 91,38 18.390 

Tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản 

B mũi 3/trẻ 
Trẻ 53,537 

20.926 
25.667 47,94 25.547 

Tiêm nhắc vắc xin DPT cho trẻ 18 

tháng tuổi 
Trẻ 26,551 

2.539 
11.387 42,88 15.537 

Tiêm nhắc vắc xin sởi cho trẻ 18 

tháng tuổi 
Trẻ 26,551 

2.390 
11.050 41,61 15.767 

- Công tác thực hiện tiêm chủng trong tháng  và cộng dồn 7 tháng đều đạt 

tỷ lệ theo tiến độ, không để sai sót trong thực hiện tiêm chủng. 

1.1.8. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng (cập nhật từ TT CS 

SKSS tỉnh) 

Nội dung 

 

ĐVT KH 

 

Tháng 7 
Cộng 

dồn 

% 

so 

KH 

Cùng 

kỳ 

2015 

Tổng số trẻ < 2 tuổi Trẻ - 45.016 45.016 - 45.924 

Số trẻ < 2 tuổi SDD cân nặng/tuổi Trẻ - 2.168 2.168 - 2.375 

Tỷ lệ SDD trẻ < 2 tuổi % - 4,8 4,8 - 5,2 

- Tổng số trẻ < 2 tuổi suy dinh dưỡng 4,8% (giảm 7% so với cùng kỳ). 

 1.1.9. Chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm   

Nội dung ĐVT 
KH 

2015 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

TS vụ ngộ độc thực phẩm Vụ - 2 6 - 2 

Số mắc NĐTP Người 
<6/10

5
 

dân 
89 236 - 395 

Trong đó, số vụ ngộ độc > 50 

người 
Vụ - 1 2 - 1 

Số tử vong do ngộ độc thực 

phẩm 
Người - 0 0 - 0 

TS lượt cơ sở SX, CB, KDTP 

được kiểm tra 
Lượt 8.000 722 6.842 85,52 7.769 

TS lượt cơ sở đạt tiêu chuẩn 

VSATTP 
Lượt 6.500 680 6.488 99,81 7.256 

Số cơ sở được tập huấn (tuyến 

tỉnh+ huyện) 
Cơ sở ≥85% 153 875  950 

TS người được tập huấn 

ATVSTP 
Người ≥95% 361 2.149  2.807 

Số cơ sở khám SKĐK (tuyến 

tỉnh+ huyện) 
Cơ sở  119 903  880 

TS người được khám SKĐK Người  328 2.224  1.759 

Số cơ sở được cấp GCN đủ 

Đk VSATTP (tỉnh+huyện) 
Cơ sở 110 26 211 191,81 43 
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- Trong tháng xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm: 

+ 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Túi xách Simone VN huyện 

Châu Thành vào ngày 02/6/2016 (do Công ty TNHH SX TM DV Đại Hàn Kim 

phụ trách bếp ăn) với 69 người mắc, không rõ nguyên nhân. 

+ 01 vụ ngộ độc tại Công ty TNHH Dệt Len ECO WAY huyện Cai Lậy vào 

ngày 15/6/2016 (do Công ty TNHH MTV SACN Phúc Lộc cung cấp suất ăn) 

với 20 người mắc, nguyên nhân do ô nhiễm vi sinh vật. 

1.2. Các Chương trình Y tế khác 

1.2.1. Quản lý bệnh truyền nhiễm     (*) 

Bệnh 

Trong tháng Cộng dồn 

Cộng dồn 

cùng kỳ năm 

2015 

So sánh cộng 

dồn cùng kỳ 

(%) (> 0: 

tăng; < 0: 

giảm; ≈: 

tƣơng đƣơng) 

Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết 

Tả 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Thương hàn 0 0 5 0 7 0 -28,6 ≈ 

Lỵ trực trùng 0 0 0 0 1 0 -100 ≈ 

Lỵ amibe 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Tiêu chảy 459 0 2.745 0 2.278 0 20,5 ≈ 

Viêm não virus 0 0 7 0 5 0 40,0 ≈ 

Viêm gan virus 8 0 35 0 10 0 250,0 ≈ 

Dại 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Viêm màng não do mô 

cầu 
0 0 0 0 0 0 

≈ ≈ 

Thuỷ đậu 6 0 155 0 171 0 -9,4 ≈ 

Bạch hầu 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Ho gà 0 0 1 0 0 0 100,0 ≈ 

Uốn ván sơ sinh 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Uốn ván không phải sơ 

sinh 
1 0 16 0 4 0 300,0 

≈ 

LMC nghi bại liệt 0 0 0 0 2 0 
-

100,0 

≈ 

Sởi 0 0 1 0 6 0 -83,3 ≈ 

Quai bị 10 0 108 0 117 0 -7,7 ≈ 

Rubella 0 0 20 0 2 0 
18 

Cas 

≈ 

Cúm 0 0 4 0 22 0 -81,8 ≈ 

Cúm A(H5N1) 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Bệnh do virút Adeno 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Dịch hạch 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Than 0 0 0 0 0 0 ≈ ≈ 

Xoắn khuẩn vàng da 0 0 0 0 1 0 -100 ≈ 
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Tay chân miệng 107 0 604 0 709 1 -14,8 -100 

Bệnh do liên cầu lợn ở 

người 
0 0 0 0 4 0 -100 

≈ 

1.2.2. Phòng chống rối loạn do thiếu Iode 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

TS khám và điều trị Người * 1.212 3.096 * 4.487 

TS người mắc bướu cổ Người * 73 271 * 288 

Tỉ lệ mắc % * 6,0 8,7 * 6,4 

+TS người điều trị bướu cổ đơn 

thuần 
Người * 51 230 * 181 

+TS người điều trị Basedow 
Người * 22 93 * 107 

Số trẻ 8-10 tuổi mắc bướu cổ 
Trẻ * 0 1 * 0 

- giảm 31,%

giảm 6%. 

1.2.3. Phòng chống mù lòa 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 
Cộng dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 
Số người mổ đục thuỷ 

tinh thể   

người 

 

3.500 492 2.036 58,17 2.812 

Số người được mổ quặm người 10 0 2 20,0 4 

- Chương trình phòng chống mù lòa vẫn giữ vững tiến độ và được người 

dân đồng tình ủng hộ. So với cùng kỳ năm 2015: Số người mổ đục thủy tinh thể 

giảm 27,59%; số người được mổ quặm giảm 50%. 

- Trong tháng tổ chức các buổi nói chuyện dưới cờ về tật khúc xạ và các 

bệnh về mắt cho học sinh 8 trường cấp I, II tại Thành phố Mỹ Tho: 3 Trường 

THCH, 5 trường Tiểu học. 

- Hoàn thành truyền thông nhóm kết hợp khám thu dung các bệnh về mắt 

cho người trên 50 tuổi tại 6 xã của huyện Tân Phú Đông. 

+ Tổng số khám: 361 người. 

+ Đục thủy tinh thể: 61 người. 

+ Mộng:  4 người. 

- Hoàn thành truyền thông nhóm kết hợp khám thu dung các bệnh về mắt 

cho người trên 50 tuổi tại 19 xã của huyện Chợ Gạo. 

+ Tổng số khám: 891 người. 

+ Đục thủy tinh thể: 156 người. 
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+ Mộng:  3 người. 

- Tiếp tục t

 

1.2.4.  Phòng chống nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục (STIs) (A55-

A56) 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 

 2015 
Khám phát hiện bệnh STIs: 

-VDRL+TPHA 

-HIV 

-Tiết chất 

 

“ 

“ 

“ 

 

2.500 

500 

2.500 

 

475 

40 

620 

 

2.569 

318 

3.005 

 

102,76 

63,60 

120,20 

 

2.410 

358 

2.499 

- Khám, phát hiện 01 cas giang mai, 4 cas bệnh lậu và 78 bệnh lây truyền 

qua đường tình dục khác. 

- Tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS được 40 cas (âm tính). 

- Trong tháng khám và điều trị được 5.461 bệnh da các loại, trong đó: 

+ Dị ứng:  21,3% 

+ Chàm:  16,7% 

+ Các bệnh nấm nông:  14,3% 

+ Các bệnh do vi khuẩn:  8,5%. 

2. Khám chữa bệnh 

2.1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh 

Nội dung ĐVT KH 2016 Tháng 7 
Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng kỳ 

2015 

TS lần khám bệnh Lần 4.003.000 405.918 3.023.327 75,52 3.049.158 

TS người điều trị NT Người 151.371 19.240 132.234 87,35 121.316 

TS ngày điều trị NT Ngày 868.380 88.752 617.915 71,15 590.785 

Số BN tử vong Người * 35 205 * 211 

- Công suất sử dụng giƣờng bệnh bình quân trong tháng 7 năm 2016 

đạt 94 %. Trong đó: 

+ Các Bệnh Viện Đa khoa tuyến tỉnh (bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh, 

bệnh viện đa khoa khu vực cai lậy, Bv đa khoa khu vực Gò Công): 105%. 

+ 5 BV chuyên khoa (BV Mắt, BV Phụ Sản, BV Y học Cổ Truyền, BV Lao 

và Bệnh Phổi, BV Tâm Thần): 82,49%. 

+ Các BV tuyến huyện (BV Đa khoa Cái Bè, BV Mỹ Phước Tây, BV Đa 

khoa Gò Công Đông): 73,10%. 

+ Các phòng khám thuộc Trung tâm Y tế: 57,84%. 
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* Các công tác khác:  

- Tập huấn về phần mềm quản lý hành nghề y do Bộ Y tế tổ chức tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Triển khai và hướng dẫn thực hiện xây dựng danh mục kỹ thuật theo 

Thông tư 43 và danh mục dung chung về giá viện phí theo Thông tư 37. 

- Thẩm định lại một số đơn vị vượt quỹ, vượt trần BHYT năm 2015. 

- Kiểm tra công tác Tiêm chủng mở rộng tại thị xã Gò Công. 

- Họp với BHYT giải quyết các khó khăn cho các đơn vị KCB BHYT. 

- Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm 

theo Thông tư 54/2015/TT-BYT. 

 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT về xã hội hóa công tác YHCT, xây 

dựng 100% TYT xã ( theo phân vùng TCQGYTX) có phòng chẩn trị YHCT và vườn 

thuốc mẫu đạt tiêu chuẩn. 

-

 

-

 

2. 3. Công tác giám định y khoa  

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 
Tháng 7 Cộng dồn 

% so 

KH 

Cùng kỳ 

2015 

  240 37 187 77,91 249 

1. Thương binh  - 0 1  0 

  - 0 0  0 

CĐHH/Dioxin 

 100 10 29 29,00 38 

  - 0 4  0 

  30 6 44 146,66 44 

  - 0 0  1 

7. Hưu   100 13 75 75,00 132 

  - 0 1  1 

  - 2 6  8 

  - 5 13  11 

  36 1 14  14 

  7.000 937 5.229 74,70 7.034 

  7.240 974 5.416 74,80 7.283 
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- Trong tháng có 974 đối tượng đến khám sức khỏe và khám giám định, tỷ 

lệ cộng dồn đạt 74,80% so với kế hoạch đề ra và giảm 25,63% so với 7 tháng 

cùng kỳ năm 2015. 

2. 4. Công tác giám định pháp y 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 
Tháng 7 Cộng dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 
  GĐ Tử thi Người 300 28 190 63,33 172 

GĐ thương tích Người 300 29 174 58,00 213 

GĐ xâm hại tình dục Người 100 01 31 31,00 35 

Tổng cộng Người 700 58 395 56,42 420 

3. Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

3.1. Chăm sóc sức khỏe sinh sản  

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

Phá thai ngoại khoa người - 75 612  714 

Phá thai nội khoa   - 169 1405  1.452 

Phá thai do vỡ kế hoạch người - 0 0  0 

Tai biến do phá thai người - 0 0  0 

Tổng số lần khám phụ khoa lần - 15.711 110.630  100.484 

Tổng số ngƣời khám phụ khoa ngƣời 165.500 14.231 96.156 58,10 90.044 

Tổng số ngƣời điều trị ngƣời 90.000 5.934 42.292 46,99 42.669 

Tổng số người có thai người - 11.573 69.252  16.340 

Tổng số lần khám thai lần - 8.781 67.469  68.360 

TS phụ nữ đẻ tiêm VAT mũi 2 người - 1.607 12.625  10.334 

Tổng số đẻ kỹ thuật ngƣời - 1.618 12.677  10.351 

* Đẻ thường người - 1.408 8.707  6.855 

* Giác hút người - 8 119  132 

* Mổ đẻ người - 506 1.057  3.171 

Tổng số đẻ quản lý " - 1.618 12.656  10.343 

Đẻ lần 3 trở lên người - 151 1.184  926 

Tai biến sản khoa cas -- 9 64  45 

* Băng huyết sau sanh cas - 5 32  35 

* Sản giật cas - 0 1  6 

* Nhiễm trùng hậu sản cas - 4 25  2 

* Vỡ tử cung cas - 0 0  2 

* UVSS cas - 0 0  0 

Tử vong mẹ người - 0 0  

2 

(Ngoại 

viện) 

Tổng số sơ sinh đẻ KT trẻ - 1.629 12.721  10.391 

Sanh đôi   - 11 52  40 

Tổng số sơ sinh sống trẻ - 1.622 12.676  10.352 

Sơ sinh < 2500 gr trẻ  60 340  269 
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Sơ sinh chết lưu trẻ - 6 47  26 

Sơ sinh chết ngay khi đẻ trẻ - 1 6  13 

Sơ sinh chết ngày đầu trẻ - 0 2  3 

Sơ sinh chết 7 ngày  trẻ - 1 10  16 

Sơ sinh chết 28 ngày trẻ - 2 12  17 

Sơ sinh chết chu sinh trẻ - 7 53  42 

Chết dưới 1 tuổi trẻ - 4 21  23 

Chết dưới 5 tuổi trẻ - 6 31  31 

       

- Công tác Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tiếp tục duy trì hoạt động chỉ đạo 

tuyến, giúp các xã hoạt động tốt theo hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ 

CSSKSS do Bộ Y tế ban hành. 

3.2. Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

Stt Nội dung ĐVT 
Kế 

hoạch 
Tháng 7 

Cộng 

dồn 

% 

KH 

Cùng 

kỳ 2015 

1 Triệt sản Cas 100 10 56 56,00 76 

2 Vòng Cas 10.600 1.161 4.751 44,82 6.905 

3 Thuốc cấy Que 330 8 21 6,36 42 

4 Thuốc tiêm Người 4.140 20 5.153 124,46 5.239 

5 Thuốc uống Người 63.180 286 72.730 115,11 70.323 

6 Bao cao su Người 44.750 110 44.130 98,61 43.874 

Cộng  123.100 1.595 126.841 103,03 126.459 

- – So với 

cùng kỳ năm 2015 tăng 0,3%. 

4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng 

- Trong tháng thực hiện công tác thanh tra hành chính: Công bố lết 

luận thanh tra về việc thu, chi nguồn ngân sách, viện phí, các dịch vụ, khám 

bệnh, chữa bệnh và thực hiện các quy định về Bảo hiểm Y tế tại Trung tâm y tế 

huyện Châu Thành. Kết quả xử lý trách nhiệm về hành chính: Giám đốc trung 

tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức họp kiểm điểm đối với cá nhân bà Đặng 

Thị Bích Thủy – Trưởng Phòng Tài chính kế toán TTYT Châu Thành. 

- Tổng số cuộc kiểm tra chuyên ngành: 02 cuộc 

+ Tổng số cơ sở được kiểm tra: 158 cơ sở 

+ Tổng số vi phạm: Không 

+ Tổng số quyết định xử phạt: Không 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: 
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+ Tiếp nhận và xử lý đơn thư : 02 đơn ( tổng số đơn đã nhận trong kỳ: 02 

đơn, đơn tồn kỳ trước chuyển sang: 00 đơn. Trong đó: 

++ Tố cáo: 01 đơn. 

++ Khiếu nại: 01  

++ Các đơn thư thuộc thầm quền giải quyết của Sở Y tế: 00 đơn 

++ Các đơn thư thuộc thẩm quyền các đơn vị trực thuộc: 01 đơn 

++ Tổng số đơn thư không đủ điều kiện xử lý: 01 đơn (đơn nặc danh, đơn 

gửi đi nhiều nơi, mạo danh, không ghi địa chỉ...). 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo: 

+ Những thiếu sót chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Không thực hiện đề xuất 

xử lý đơn; không thành lập tổ xác minh nội dung đơn; việc lưu trữ hồ sơ khiếu 

tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thực hiện ghi bút lục; trả lời cho đương sự 

chưa kịp thời; nội dung tiếp công dân được ghi nhận không thực hiện phân loại, 

không đề xuất hướng giải quyết, chưa bố trí địa điểm tiếp công dân là phòng 

riêng biệt còn lồng ghép chung với phòng chức năng khác. 

+ Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm: Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu 

vực Cai Lậy tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chỉ đạo thực hiện khắc phục, chấn chỉnh 

các thiếu sót; đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về công 

tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Các 

trường hợp bệnh nhân khen một số bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện phải 

được xác minh và có hình thức biểu dương, khen thưởng cụ thể, rõ ràng. 

III. DƢỢC, VACCINE, TRANG THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

1. Công tác Dƣợc 

- Tiếp tục đánh giá HSDT các gói thầu mua thuốc năm 2016. Thực hiện 

báo cáo đánh giá HSĐXKT, trình thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Thông báo ngày mở HSĐXTC các gói thầu. 

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua VTTH, HCXN, SPCĐ 

invitro của các đơn vị năm 2016. Trình thẩm định và trình phê duyệt KH đấu 

thầu. Thông báo và phát hành mời thầu. 

- Cùng đoàn thanh tra thực hiện thanh tra các cơ sở sản xuất mỹ phẩm 

trên địa bàn tỉnh của Cục Quản lý Dược. 

- Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết 

quả kiểm tra cho Cục Quản lý Y Dược cổ truyền. 

- Triển khai các Văn bản của Cục Quản dược cho các đơn vị. 

- Thẩm định, trình cấp 44 CCHND; 32 GCNĐĐKKDT; 43 GCN GPP; 01 

GCN GDP các HS nộp tháng 5,6/2016. 
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- Triển khai Thông tư số 09/2016; Thông tư số 10/2016, Thông tư số 

11/2016 quy định về đấu thầu thuốc cho các đơn vị trực thuộc. 

- Xây dựng danh mục dùng chung về thuốc, VTTH của SYT cho các đơn 

vị sử dụng. 

2. Công tác kiểm nghiệm 

Nội dung ĐVT 
KH 

2016 

Tháng 

7 

(ƣớc 

thực 

hiện) 

Cộng 

dồn 

% so 

KH 

TH cùng 

kỳ 2015 

Mẫu thuốc và mỹ 

phẩm 

Mẫu 720 60 405 56,25 428 

3. Trang thiết bị- Xây dựng cơ bản 

- Thông báo kết quả và ký hợp đồng thực hiện các gói thầu Dự án BV ĐK 

KV Gò Công, TTYT Gò Công Đông. 

- Thẩm định giá, duyệt và lập kế hoạch đấu thầu thiết bị BV ĐK KV Cai 

Lậy. 

- Tiếp tục giám sát các công trình đang thi công. 

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế khối Hội trường-ký túc xá-khu phụ trợ 

Trường Cao Đẳng Y tế. 

V. Thông tin Y tế - Công tác khác 

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông Giáo dục sức khỏe nhất là các 

vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe. 

- Duy trì tuyên tuyền trên các phương tiện thong tin đại chúng và truyền 

thong trực tiếp tại cộng đồng giúp người dân có hành vi đúng trong việc phòng 

chống bệnh Sốt xuất huyết, Cúm A H5N1, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

- Thực hiện tuyên truyền phát htanh trên hệ thống loa,đài của xã, phường, 

thị trấn trong các đợt tiêm chủng mở rộng. 

- Thực hiện phóng sự truyền hình về phòng, chống sốt xuất huyết, phóng sự 

các dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 

- Tiếp tục thực hiện triển khai phần mềm quản lý bệnh viện cho các bệnh 

viện trogn toàn tỉnh, thừ nghiệm phần mềm quản lý y tế dự phòng. 

VI. Quản lý – Quản trị Y tế 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cấp 

Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó phòng Phòng Y tế cấp 

huyện. 

- Tập huấn công tác thi đua- khen thưởng năm 2016 và hướng dẫn lập hồ sơ 

xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú năm 2017. 

- Báo cáo kế hoạch biên chế Sở Y tế năm 2017. 
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- Xin ý kiến của UBND tỉnh về xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy  

Sở Y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV của 

Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

- Tham mưu lập hồ sơ phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ 

trang” cho gia đình BS Hàng Nhật Tâm góp ý và gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh. 

- Báo cáo đăng ký thi nâng ngạch viên chức từ hạng II lên hạng I gửi Bộ Y 

tế. 

- Lập đề án tổ chức lại Trung tâm Pháp y tỉnh theo Thông tư số 

42/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế. 

- Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh 

về nâng cao chất lượng cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. 

* Dự án xử lý chất thải bệnh viện do WB tài trợ 

- Thực hiện giám sát các lò đốt rác tại các đơn vị để đánh giá hiệu quả hoạt 

động của tất cả các lò đốt rác. 

NHẬN XÉT 

- Công tác hoạt động khám chữa bệnh: Tình hình khám chữa bệnh tại các 

tuyến tương đối ổn định, tình trạng quá tải cục bộ vẫn còn tại một số đơn vị 

tuyến tỉnh, những bệnh viện chuyên khoa. 

+ Trong tháng có 405.918 lần khám chữa bệnh; cộng dồn 3.023.327 lần 

(giảm 0,8% so với cùng kỳ); TS người điều trị nội trú trng tháng 19.240 người; 

cộng dồn 132.234 ( so cùng kỳ tăng 8,9%); TS ngày điều trị trong tháng 88.752 

ngày; cộng dồn 617.915 ngày (tăng 4,5% so cùng kỳ). 

+ Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh: 94% so với cùng kỳ 

năm 2015 tương đương (năm 2015: 94%). 

- Công tác phòng chống dịch bệnh được thường xuyên quan tâm và theo dõi 

chặt chẽ. Trong đó: 

+ 10 bệnh giảm: Thương hàn -28,6%; Lỵ trực tràng -100%; Thủy đậu -

9,4%; Sởi -83,3%; Quai bị -7,7%; LMC nghi bại liệt -100%; Cúm thong thường 

-81,8%; Xoắn khuẩn vàng da -100%; Tay chân miệng -14,8%; Bệnh do Liên cầu 

lợn ở người -100%. 

+ 6 bệnh tăng: Tiêu chảy +20,5%; Viêm não virus +40%; Viêm gan virus 

+250%; Ho gà +100%; Uốn ván không phải sơ sinh +300%. 

+ Những bệnh khác tương đương hoặc không xảy ra cas mắc. 

- Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm: Trong tháng xảy ra 02 vụ ngộ độc 

thực phẩm tại huyện Cai Lậy và Châu Thành, với tổng số người mắc: 89 người; 

không xảy ra tử vong. 
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- Các chương trình mục tiêu Y tế nhìn chung thực hiện đạt tiến độ kế hoạch 

đề ra. 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8  NĂM 2016 

 

A. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Công tác Y tế dự phòng 

- Tăng cường giám sát bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tả, cúm 

A/H5N1, cúm A/H7N9, Ebola, Zika, Chikungunya và sốt rét ngoại lai tại các 

tuyến.  

- Thực hiện giám sát trọng điểm bệnh sốt xuất huyết Dengue, Zika và 

Chikungunya tại TTYT huyện Chợ Gạo. 

- Tổ chức lớp tập huấn "Phòng và xử trí sốc phản vệ" cho cán bộ tiêm 

chủng và “An toàn tiêm chủng” có cấp giấy chứng nhận cho các cán bộ mới 

tham gia tiêm chủng và đã tham gia tập huấn trên 3 năm. 

-

 

- Tổ chức họp giao ban hoạt động y tế dự phòng định kỳ và sơ kết 6 tháng 

hoạt động y tế dự phòng và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. 

2. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tiếp tục thẩm định các cơ sở để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội thi VSATTP lần VII” năm 2016. 

- Thực hiện thanh kiểm tra, hậu kiểm về VSATTP. 

- Tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. 

3. Công tác Quản lý Môi trƣờng Y tế, nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng 

- Tiếp tục giám sát chất lượng nước mặt, nước sinh hoạt, hỗ trợ kịp thời hóa 

chất khử trùng nước sinh hoạt cho các địa phương có nhu cầu. 

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện các tiêu chí về vệ sinh 

môi trường để đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã và thực hiện tốt phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”. 

B. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

1. Công tác Y học hiện đại 

- Giám sát theo kế hoạch các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác quản lý 

và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành. 

- Thực hiện và hoàn chỉnh Danh mục mã dùng chung theo Thông tư 37. 



BM 08/SYT-QT 7.5.1/KHTC 

 

 

16 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện tăng tỷ lệ BHYT toàn dân tại 

các huyện, thị, thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai và nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình giai 

đoạn 2016-2020. 

- Xây dựng kế hoạch kinh phí về An toàn thực phẩm tham mưu UBND tỉnh 

cấp cho BCĐ. 

- Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai KH 6 tháng cuối năm về 

giám sát công tác khám sức khỏe người cao tuổi tại các huyện, thị thành. 

2. Công tác Y dƣợc Cổ truyền 

- oàn thiện mạng lưới YHCT tuyến cơ sở theo Chỉ thị số 06-

CT/TW, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã  giai đoạn đến 2020 (ban hành kèm theo 

QĐ số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế), đào tạo định 

hướng YHCT cho y tế cơ sở. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/CT-BYT về xã hội hóa công tác YHCT, xây 

dựng 100% TYT xã ( theo phân vùng TCQGYTX) có phòng chẩn trị YHCT và 

vườn thuốc mẫu đạt tiêu chuẩn. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hành nghề y dược học cổ 

truyền trên địa bàn tỉnh. 

C. THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM KHÁC 

* Công tác Quản lý Dƣợc 

- Mở Hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu mua thuốc năm 2016; báo cáo kết 

quả lựa chọn nhà thầu; trình phê duyệt và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu mua VTTH, HCXN, 

SPCĐ invitro năm 2016. 

- Triển khai Thông tư số 03/2016-TT-BYT quy định về hoạt động kinh 

doanh dược liệu cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai các văn bản của Cục Quản lý dược cho các đơn vị trực thuộc. 

*  Công tác Trang thiết bị và Công trình Y tế 

-

GCĐ. 

-

 

-  

- - -

 

* Công tác Tổ chức Cán bộ 
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- Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Y tế theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. 

- Tiếp đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ ngành Y 

tế. 

- Lấy ý kiến CCVC và họp hội đồng cấp cơ sở tặng danh hiệu Thầy thuốc 

nhân dân, Thầy thuốc ưu tú. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ phong tặng danh hiệu “Anh hung lực lượng vũ trang” 

cho BS Hàng Nhật Tâm gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. 

- Điều chỉnh, bổ sung Quy chế phối hợp Phòng khám đa khoa Quân – Dân 

y tỉnh. 

* Công tác Công nghệ thông tin, công tác tuyên truyền pháp luật, pháp 

chế: 

- liên kết VNPT Tiền Giang thực hiện triển khai phần mềm quản lý 

bệnh viện cho các bệnh viện trong toàn tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát và khắc phục những thiếu sót trong công tác triển khai 

phần mềm trong quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong toàn tỉnh. 

*  Công tác Thanh tra 

- Thanh tra về thu, chi nguồn kinh phí ngân sách và thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ chuyên môn tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. 

- Lập kế hoạch kiểm tra hành nghề Y dược tư nhân đợt II về thực hiện các 

quy định pháp luật, quy chế chuyên môn của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang. 

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về An toàn Vệ sinh thực 

phẩm. 

*  Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 

- Tăng cường hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, cung ứng 

đầy đủ phương pháp tránh thai miễn phí cho người dân. 

- Duy trì thực hiện truyền thông trên hệ thống phát thanh của huyện, xã, 

phường, thị trấn, tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể truyền thông 

lồng ghép tại địa bàn. 

- Thực hiện rà soát số trẻ sinh và phụ nữ mang thai hàng tháng đảm bảo yêu 

cầu quản lý số liệu đồng nhất ở địa phương. Từng bước rà soát đối chiếu đối 

tượng không thường trú trên đia bàn. 

- Thực hiện giám sát công tác Dân số-KHHGĐ các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

*  Hoạt động thông tin giáo dục truyền thông và can thiệp giảm tác hại 

HIV AIDS 
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- Triển khai hoạt động tháng cao điểm dự phòng lây truyền mẹ sang con 

và triển khai thực hiện tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. 

- Thực hiện lắp đặt thay thế thùng đựng Bao cao su – bơm kim tiêm cho 

các xã/phường bị mất và lắp mới cho các xã/phường mới được công nhận 

xã/phường trọng điểm năm 2016. 

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể giám sát hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS tại các Công ty, xí nghiệp; giám sát phong trào toàn dân phòng 

chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, giám sát hoạt động phòng chống 

HIV/AIDS tại các cơ sở dịch vụ lưu trú. 

- Hỗ trợ Viện Pasteur TP HCM triển khai chương trình ngoại kiểm HIV 

vòng 2 năm 2016 tại tỉnh Tiền Giang. 

* Công tác phòng chống mù lòa 

- Tăng cường công tác tuyến, phát hiện người mù do đục thủy tinh thể và 

các bệnh khác để chuyển về bệnh viện Mắt phẫu thuật theo lịch đăng ký của các 

huyện. 

- Tổ chức khám truyền thong nhóm kết hợp khám thu dung các bệnh về 

mắt cho người trên 50 tuổi tại 13 xã của huyện Tân Phước. 

* Công tác phòng chống bệnh tâm thần 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh tâm thần trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để giúp gia đình bệnh nhân phát hiện sớm người thân của mình mắc 

bệnh để đưa đến cơ sở y tế điều trị. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản ở 

cộng đồng. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp mới phát bệnh, 

tránh để mãn tính, tàn phế, gây nguy hại cho cộng đồng.  

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về công tác chỉ đạo, quản lý, giám 

sát, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng.  

- Cung cấp đầy đủ thuốc thiết yếu, hướng dẫn sử dụng an toàn, hợp lý các 

thuốc chống loạn thần tại xã, phường và gia đình. Phục hồi chức năng tâm lý xã 

hội bằng liệu pháp nhóm, gia đình, dựa vào cộng đồng. 

* Công tác phòng chống bệnh phong, phòng chống STIs và bệnh da 

 - 

 

-

STIs

 

- Khám phát hiện bệnh nhân Phong tại các cơ sở y tế chuyên khoa, lồng 

ghép vào mạng lưới y tế đa khoa. Khám tiếp xúc 100% bệnh nhân Phong mới 

phát hiện, đang điều trị, đang giám sát đúng quy định.  

* Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe: 



BM 08/SYT-QT 7.5.1/KHTC 

 

 

19 

- Duy trì truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền 

thông trực tiếp tại cộng động giúp người dân có hành vi đúng trong việc phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

- Thực hiện tuyên truyền lưu động về thuốc lá trên các tuyến đừng chính 

trong tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh họat động truyền thông GDSK nhất là các vùng sâu, 

vùng xa; nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe. 

  

- 

 

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu thuốc tân dược, đông dược và mỹ phẩm trên 

thị trường để kiểm nghiệm, qua đó quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm lưu hành 

và đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch trên địa bàn huyện Cái Bè. 

* Dự án FHF (Quỹ Fred Hollows tài trợ): Đào tạo 01 bác sĩ Mắt sơ bộ cho 

huyện Tân Phước 

- Thực hiện 10 buổi truyền thong trên đài phát thanh và truyền hình các 

bệnh về mắt cho trẻ em. 

- Hỗ trợ kinh phí khám tầm soát các bệnh lý nhãn nhi tại 10 huyện, thị xã 

và thành phố Mỹ Tho phẫu thuật lé, sụp mi miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi. 

- Tổ chức nói chuyện về tật khú xạ học đường và các bệnh về mắt trẻ em 

cho học sinh các trường trung học cơ sở các huyện thụ hưỡng dự án. 

*  

- Triển khai Thông tư Lên Bộ 58 về quản lý chất thải Y tế và triển khai các 

mô hình xử lý rác thải trong bệnh viện. 

- Tiếp tục thực hiện giám sát công tác xử lý chất thải y tế tại các dơn vị trực 

thuộc Sở Y tế./. 

 

          

Nơi nhận:                                                                                  
- Ban Tuyên giáo TU; 

- Ban nghiên cứu VP TU; 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                      

- UBND tỉnh (Khối Văn xã); 

- Sở KH &ĐT (Văn xã); 

- Cục Thống kê; 

- BHXH; 

-  

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các Phòng Y tế;       

- Lưu: VT, KHTC. 
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