
 

 

Kính gửi :  

- Bệnh viện Sản - Nhi An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

 

 Hiện tại, tất cả bệnh viện công lập có khoa sản trong toàn tỉnh đã thực 

hiện tốt việc tiêm một số vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng 

(TCMR) như viêm gan B sơ sinh và uốn ván cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên, đối 

với các vắc xin còn lại trong TCMR như lao (BCG), sởi, bại liệt (OPV), DPT-

VGB-Hib, hiện nay chỉ có bệnh viện Bệnh viện Sản - Nhi An Giang tổ chức 

thực hiện. 

Nhằm giúp các trẻ đang có những bệnh lý nền bị tạm hoãn tiêm chủng tại 

các cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện được khám và tiêm chủng một cách đầy 

đủ nhất có thể ; thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ 

Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ 

em, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các bệnh viện có Khoa Sản tổ chức triển khai điểm tiêm chủng tại đơn 

vị, đặc biệt là TCMR dành cho trẻ em để tiếp nhận các trường hợp tạm hoãn 

tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện; 

- Tổ chức phòng tiêm chủng cho trẻ đảm bảo các điều kiện theo Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y 

tế. 

- Phân công y, bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng, phối hợp 

với các bác sĩ chuyên khoa (nếu cần); điều dưỡng thực hiện việc tiêm chủng và 

hỗ trợ công tác khám. Các cán bộ này không nhất thiết phải túc trực tại điểm 

tiêm nhưng phải luôn sẵn có để tiếp nhận, khám và tiêm chủng cho các trường 

hợp tạm hoãn tiêm chủng từ các cơ sở tiêm chủng ngoài bệnh viện chuyển đến. 

2. Đối với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, thị xã, thành phố: 

- Sử dụng điểm tiêm chủng dịch vụ sẵn có của TTYT để tiếp nhận, khám 

và tiêm chủng các trường hợp tạm hoãn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng 

ngoài bệnh viện. 
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- Y, bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng phối hợp với các bác sĩ 

chuyên khoa tại khối điều trị (nếu cần). 

- Vắc xin TCMR được bảo quản tại kho vắc xin của TTYT huyện. Kho 

chỉ xuất vắc xin khi có trẻ đến, không cần phải có cơ số vắc xin sẵn tại điểm 

tiêm chủng này. 

3. Giao cho TTYT dự phòng tỉnh hướng dẫn triển khai cho các đơn vị. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện, 

trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với TTYT 

dự phòng tỉnh (BS. Lê Thị Thanh Phương – Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh 

truyền nhiễm – TTYT dự phòng tỉnh, điện thoại: 0919.569.793)./. 

 

 

 

Nơi nhận :      
   - Như trên (để thực hiện); 

   - BGĐ - SYT; 

   - TTYTDP An Giang; 

   - Lưu: VT, NVY. 
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