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Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; 

- Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Bệnh Viện Tim mạch An Giang; 

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

 

Thực hiện công văn số 24/DA-VTM ngày 18 tháng 4 năm 2019của Viện Tim 

mạch về việc triển khai hoạt động“Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp”; 

Nhằm triển khai hoạt động sàng lọc phát hiện sớm bệnh nhân Tăng huyết áp 

(THA) của Chương trìnhMục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020 và hưởng 

ứng ngày Tăng huyết áp thế giới (17/5). Sở Y tế đề nghị các Bệnh viện, Trung tâm 

Y tế tuyến tỉnh, TTYT huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là TTYT huyện) triển khai 

các hoạt động sau: 

1. Các đơn vị y tế trong tỉnh: treo băng rôn tại đơn vị với thông điệp “Hãy 

nhớ số đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình” từ ngày 15/5 – 22/5/2019. 

2. Trung tâm y tế dự phòng:Hướng dẫn các TTYT huyện thực hiện tuần lễ 

truyền thông hưởng ứng ngày Tăng huyết áp thế giới; tổ chức điểm đo huyết áp 

miễn phí tại đơn vị; giám sátcác hoạt động của tuyến huyện; tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện cho Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y) và Viện Tim mạch TW. 

3. Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe: chủ động phối hợp với các 

cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền về cách nhận biết, các biện pháp 

phòng ngừa bệnh THA để hưởng ứng “Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp”. 

4. Các Bệnh viện tuyến tỉnh, TTYT huyện: Triển khai các hoạt động sau: 

4.1.  Tuần truyền thông: 09-15/5/2019, vận động người dân đi đo huyết áp; 



Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin: phát thông điệp tại đơn vị, viết 

bài đăng báo, phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa phát thanh xã… 

4.2. Ngày phát động: ngày 15/5/2019. 

4.3. Tuần hành động:thời gian từ 15/5 - 22/5/2019. 

- Tổ chức điểm đo huyết áp miễn phí để đo cho người bệnh, người nhà bệnh 

nhân đến khám tại khoa khám bệnh của các Bệnh viện tuyến tỉnh, TTYT huyện, 

TYT xã; 

- TTYT huyện chỉ đạo các xã treo băng rôn tại Trạm Y tế, thực hiện việc đo 

huyết áp miễn phí và tuyên truyền về các yếu tố nguy cơ gây bệnh và cách phòng 

bệnhTHA tại TYT xã; 

- Người có bệnh THA sau khi phát hiện sẽ được hướng dẫn khám, chẩn đoán 

và điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và được quản lý tại Trạm Y tế; 

- Các hướng dẫn tổ chức sàng lọc và biểu mẫu sàng lọc, tư vấn sau sàng lọc 

(phụ lục 1, 2, 3 đính kèm) 

4. Kinh phí: 

- Treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ truyền thông tại các TTYT huyện và các xã 

từ nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ cho hoạt động phòng chống THA năm 2019 

do TTYTDP quản lý và cấp kinh phí 

+ Tuyến huyện: 01 cái/huyện (300.000đ/huyện). 

+ Tuyến xã: 01 cái/xã (150.000đ/xã). 

- Các hoạt động khác đề nghị các đơn vị chi trong hoạt động phí của đơn vị. 

5. Báo cáo:Các đơn vị y tế tuyến tỉnh,TTYT huyện gửi kết quả thực hiện (phụ 

lục 4) về Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh trước ngày 28/05/2019 để báo cáo Sở Y tế 

và Ban quản lý Dự án phòng chống Tim mạch. 

Đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nêu 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ;  

- Lưu: VT, NVY. 
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