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                  Kính gửi:  

                                     - Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

                                      - Bệnh viện Sản – Nhi; 

                                      - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

                                      - Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh;  

                                      - Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

                - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 22/BYT-DP ngày 03/01/2019 của Bộ Y tế về việc tổ 

chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong tiêm chủng thường xuyên. Để công tác 

tiêm chủng tiếp tục được triển khai một cách an toàn, hiệu quả. Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với Bệnh viện tuyến tỉnh: 

-  Tổ chức các lớp tập huấn, tập huấn lại về cấp cứu, xử trí các trường hợp phản 

ứng nặng sau tiêm chủng cho cán bộ làm công tác điều trị; 

- Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị vật tư, cơ số thuốc để cấp cứu và điều trị 

kịp thời theo quy định. Theo dõi giám sát chặt chẽ các trường hợp phản ứng sau tiêm 

chủng. Đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng cần khẩn trương tiến hành 

xử trí, điều tra xác minh nguyên nhân và báo cáo Sở Y tế theo quy định tại Nghị định 

104/2016/NĐ-CP, đồng thời báo cáo về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Thành lập 02 đội cấp cứu lưu động hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu. 

2. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: chỉ đạo, theo dõi rà soát lại nhân lực tuyến cơ 

sở để triển khai hiệu quả và giám sát chặt chẽ công tác tiêm chủng tại địa phương;  

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ 

sở tiêm chủng trong việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng; 

- Giám sát, theo dõi chặt chẽ các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Đối với 

các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng cần khẩn trương phối hợp với bệnh viện 

tiến hành xử trí, điều tra, xác minh nguyên nhân và báo cáo theo quy định. 

3. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh: 

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 

thông tin và truyền thanh cơ sở để các bà mẹ, người chăm sóc trẻ hiểu được lợi ích 

của việc tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ, những phản ứng có thể xảy ra sau tiêm 

chủng, cách theo dõi trẻ tại nhà và phối hợp tốt với cơ sở y tế đảm bảo tiêm chủng 

được an toàn, hiệu quả;  



- Tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi cho trẻ em 

trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng để cho người dân hiểu và đưa trẻ đi tiêm chủng, 

chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ và cộng đồng. 

4. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

- Đối với hệ điều trị: thực hiện công tác tổ chức như Bệnh viện tuyến tỉnh. 

- Đối với hệ dự phòng: chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tốt 

công tác an toàn tiêm chủng, thực  hiện nghiêm túc qui trình về tiêm chủng, cụ thể: 

+ Tổ chức các lớp tập huấn, tập huấn lại về thực hành tiêm chủng, khám sàng 

lọc cho cán bộ làm công tác tiêm chủng đầy đủ nội dung theo Quyết định 2301/QĐ-

BYT ngày 12/6/2015 của Bộ Y tế về việc khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ 

em; 

+ Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát các điểm tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện 

tiêm đúng chỉ định, liều tiêm, kỹ thuật tiêm của từng loại vắc xin; 

+ Theo dõi chặt chẽ đối tượng tiêm chủng 30 phút sau tiêm tại Trạm y tế; 

Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết các dấu hiệu nặng cần theo dõi trong ít nhất 48 giờ sau 

tiêm tại nhà cho cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi 

có phản ứng xảy ra; 

+ Phối hợp chặt chẽ với hệ điều trị để xử trí, điều tra, xác minh nguyên nhân và 

báo cáo theo quy định các phản ứng nặng sau tiêm chủng khi có xảy ra; 

+Thực hiện bảo quản, vận chuyển, phân phối vắc xin bảo đảm chất lượng và chỉ 

đạo, hướng dẫn Trạm y tế triển khai sử dụng vắc xin theo quy định; 

+ Nghiêm túc thực hiện đúng qui định theo Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 

16/11/2018 của Bộ Y tế; 

+ Xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh thực hiện tiêm vắc xin trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng định kỳ hàng tháng gửi về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Thực hiện 

tiêm bổ  sung, tiêm vét, không để sót đố i tượng, lưu ý các địa bàn di biến động dân 

cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống. Đảm bảo tất cả các trẻ em 

được tiêm vắc xin đủ mũi, đạt tỷ lệ tiêm chủng ít nhất 95% quy mô xã, phường. 

5. Đề nghị Phòng Y tế huyện, thị, thành phố: 

Tham mưu với Ủy ban nhân dân địa phương chỉ đạo ban ngành đoàn thể kết 

hợp, hỗ trợ ngành y tế về việc tổ  chức rà soát, thống kê các đố i tượng chưa được 

tiêm vắc xin DPT-VGB - Hib hoặc tiêm chưa đầy đủ ở tấ t cả  các xã, phường, thị 

trấn.  

6. Các điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm túc việc thông tin báo cáo trên hệ 

thống phần mềm tiêm chủng theo quy định. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị y tế nêu trên tổ chức tốt việc phối hợp 

chặt chẽ với TTYTDP tỉnh và các Trung tâm y tế thực hiện đúng các quy định./. 

 

Nơi nhận: 

  - Như trên; 
  - BGĐ SYT; 

  - Lưu: VT, NVY. 
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Phan Vân Điền Phương 
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