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THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG
TẠI TỈNH LAI CHÂU

BS. Trần Thị Liên
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Việt Nam. Tỉnh được chia tách và

thành lập từ ngày 01/01/2004. Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Đông Bắc
giáp các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Điện Biên với
261,2km đường biên giới Việt -Trung. Diện tích tự nhiên 9.065,132 km2 gồm 07 huyện/thị,
103 xã, phường. Số xã khó khăn theo Quyết định 30a của Chính phủ là 97 xã, 1.122 thôn,
bản với dân số 404.071 người thuộc 20 dân tộc. Dân dộc Thái chiếm 32,5%, H.Mông 22,9%,
Dao 11,8%, Hà nhì 5,1%, các dân tộc khác chiếm 12,3% dân số. Đối tượng tiêm chủng hàng
năm của tỉnh:

- Trẻ dưới 1 tuổi: 10.574 cháu
- Phụ nữ có thai: 10.604 chị
- Phụ nữ 15- 35 tuổi: 29.400 chị
- Số xã tiêm chủng thường xuyên: 95 xã, số xã tiêm chủng định kỳ: 8 xã.

II. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG
1. Thời gian triển khai

- Triển khai tiêm chủng 1 tháng /lần vào những ngày cố định trong tháng.
- Những xã có đường giao thông bị chia cắt bởi sông, suối vào mùa mưa thực hiện tiêm

chủng định kỳ vào 4 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm.

2. Nhân lực tiêm chủng
- Cán bộ trạm y tế xã thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Y tế

dự phòng tỉnh về chuyên môn, kỹ thuật và cùng với chính quyền các ban ngành, đoàn
thể tham gia tuyên truyền vận động các đối tượng đến tiêm chủng.

- Tại các xã biên giới có sự tham gia phối hợp của lực lượng quân y biên phòng như
các xã Ka Lăng, Thum Lũm, Pa Vể Sử của huyện Mường Tè; các xã Dào San, Huổi
Luông, huyện Phong Thổ.

3. Bảo quản vắc xin
- Vắc xin được bảo quản tại Trung tâm Y tế dự phòng  tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện.

Tại các trạm y tế xã có điện, thực hiện bảo quản vắc xin trong tủ lạnh. Đối với những
xã vùng sâu không có điện thực hiện bảo quản vắc xin trong hòm lạnh.

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ trạm y tế đến các điểm tiêm ngoài trạm chủ yếu bằng
đường bộ, xe máy do cán bộ y tế tại trạm y tế đảm nhiệm.

4. Hình thức tổ chức tiêm chủng
- Tại thị xã, thị trấn tổ chức buổi tiêm chủng cố định hàng tháng tại trạm y tế xã vào

những ngày nhất định.
- Tại các xã thành lập các đội tiêm chủng lưu động đến các điểm tiêm chủng ngoài trạm

tiêm chủng cho các đối tượng.
- Triển khai tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh được thực hiện tại bệnh

viện đa khoa tỉnh, huyện và các phòng khám đa khoa khu vực, một số xã thuận lợi.
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III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG
1. Kết quả tiêm chủng vắc xin cho trẻ em và phụ nữ

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi, giai đoạn 1989-2010

Giai đoạn trước năm 1997, tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin chỉ đạt dưới 90%. Kể từ năm
1997, với những nỗ lực mở rộng phạm vi triển khai chương trình, xóa thôn bản trắng về tiêm
chủng mở rộng, từ năm 1997, tỉnh Lai Châu liên tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1
tuổi hàng năm đạt cao trên 90%. Cùng với đó, tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai
và nữ tuổi sinh đẻ cũng tăng lên tương ứng trên 80% và trên 90%. Đã có trên 300 .000 trẻ và
trên 500.000 chị phụ nữ được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh miễn phí kể từ khi triển khai
Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Lai Châu đến năm 2010.

Biểu đồ 2. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn v án cho phụ nữ, giai đoạn 1993-2010

Hoạt động tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh bắt đầu được thực hiện
từ năm 2009. Mặc dù tỷ lệ đạt được chưa cao song có chiều hướng tăng dần qua các năm.
Trong 10 tháng năm 2012, tỷ lệ này đạt 22,7% so với 11,2% của cả năm 2009. Trên 95% trẻ
sinh tại bệnh viện tỉnh, huyện được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng  24 giờ sau sinh.
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi, giai đoạn 1989-2010
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1997, với những nỗ lực mở rộng phạm vi triển khai chương trình, xóa thôn bản trắng về tiêm
chủng mở rộng, từ năm 1997, tỉnh Lai Châu liên tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1
tuổi hàng năm đạt cao trên 90%. Cùng với đó, tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai
và nữ tuổi sinh đẻ cũng tăng lên tương ứng trên 80% và trên 90%. Đã có trên 300 .000 trẻ và
trên 500.000 chị phụ nữ được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh miễn phí kể từ khi triển khai
Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Lai Châu đến năm 2010.

Biểu đồ 2. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn v án cho phụ nữ, giai đoạn 1993-2010

Hoạt động tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh bắt đầu được thực hiện
từ năm 2009. Mặc dù tỷ lệ đạt được chưa cao song có chiều hướng tăng dần qua các năm.
Trong 10 tháng năm 2012, tỷ lệ này đạt 22,7% so với 11,2% của cả năm 2009. Trên 95% trẻ
sinh tại bệnh viện tỉnh, huyện được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng  24 giờ sau sinh.
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Từ năm 2006-2009, vắc xin viêm não Nhật Bản được triển khai tại 3-5 huyện. Đến
năm 2010, tất cả 7/7 huyện/thị của tỉnh Lai Châu được triển khai vắc xin này. Tỷ lệ tiêm vắc
xin viêm não Nhật Bản hàng năm luôn đạt từ 92 - 94%.

2. Giám sát các bệnh trong TCMR
- Giữ vững mục tiêu Thanh toán bệnh bại liệt : Song song với duy trì tỷ lệ cao uống vắc

xin OPV trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi, Trung tâm Y tế Dự phòng
tỉnh Lai Châu đã triển khai các hoạt động sau:
+ Chỉ đạo các Trung tâm y tế huyện/thị tăng cường công tác giám sát liệt mềm

cấp/bại liệt, phát hiện điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp trẻ em <15
tuổi có dấu hiệu giảm vận động.

+ Tổ chức các chiến dịch uống bổ sung vắc xin OPV cho trẻ < 5 tuổi. Năm 2005
triển khai uống vắc xin OPV cho 41.207 / 44.169 cháu đạt tỷ lệ 93,3%; năm 2006
triển khai uống vắc xin OPV cho 45.834 / 48.415 cháu đạt tỷ lệ 94,6%; năm 2011
triển khai tại các huyện giáp biên giới và các một số huyện nguy cơ cao cao cho
22.244 / 23.036 cháu đạt tỷ lệ 96,5%.

+ Liên tục trong vòng hơn 20 năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu không phát
hiện ca bại liệt hoang dại.

- Giữ vững thành quả Loại trừ uốn ván sơ sinh:
+ Phối hợp với các Ban ngành đoàn thể để tăng cường công tác tuyên truyền và

vận động các bà mẹ có thai đi tiêm phòng vắc xin uốn ván đầy đủ, đến sinh tại
các cơ sở y tế.

+ Duy trì công tác giám sát các trường hợp CSS để phát hiện các trường hợp uốn
ván sơ sinh (UVSS), tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin uốn ván cho phụ nữ có
thai tại các xã có ca UVSS.

Biểu đồ 3. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai và số ca mắc UVSS,
tỉnh Lai Châu giai đoạn 1992-2010
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Song song với tăng dần tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai, số ca
mắc và tử vong do UVSS có xu hướng giảm dần qua các năm.

- Hướng tới mục tiêu Loại trừ bệnh sởi:
+ Từ năm 2005-2006, trên địa bàn tỉnh dịch sởi quay trở lại và xảy ra tại nhiều xã

của hai huyện Sìn Hồ, Phong Thổ với trên 300 trường hợp mắc. Với sự hỗ trợ
của Dự án TCMR về vắc xin và kinh phí, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã triển
khai 03 đợt tiêm phòng bổ sung, mở rộng chống dịch cho 88.480 / 92.057 đối
tượng từ 1-25 tuổi tại xã có dịch và các xã lân cận, đạt tỷ lệ 96,1%. Cùng với 16
tỉnh miền núi phía Bắc khác, năm 2007 Lai Châu đã tổ chức chiến dịch tiêm bổ
sung vắc xin sởi tiêm cho 173.720 / 180.019 đối tượng 1 -20 tuổi đạt tỷ lệ 96,5%.
Trong chiến dịch toàn quốc tiêm chủng bổ sung vắc xin sởi năm 2010, đã có
47.133 / 49.213 đối tượng từ 1 -5 tuổi đạt 95,8%.

+ Công tác giám sát sởi được duy trì thường xuyên tại các tuyến. Trên 90% các ca
sốt phát ban nghi sởi được điều tra, lấy mẫu và gửi xét nghiệm, đạt các tiêu chí
giám sát sởi của Chương trình (80% ca được điều tra và lấy mẫu).

Bảng 1. Kết quả giám sát sốt phát ban nghi sởi, tỉnh Lai Châu, 2009-10 tháng/2012

Năm Số ca
nghi sởi

Số phiếu
điều tra

Số ca được
lấy mẫu

Số ca sởi
xác định

Số ca
rubella

2009 43 43 36 (83,7%) 5 10

2010 98 98 83 (84,7%) 0 52

2011 143 143 141 (97,9%) 0 68

10 tháng/ 2012 108 108 86 (80%) 0 56

+ Liên tục từ năm 2007 đến nay, không xảy ra dịch sởi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt từ
năm 2010 – 2012, không ghi nhận ca bệnh sởi.

Biểu đồ 4. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin sởi và tỷ lệ mắc sởi,
tỉnh Lai Châu giai đoạn 1980-2010
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Song song với tăng dần tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai, số ca
mắc và tử vong do UVSS có xu hướng giảm dần qua các năm.

- Hướng tới mục tiêu Loại trừ bệnh sởi:
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của hai huyện Sìn Hồ, Phong Thổ với trên 300 trường hợp mắc. Với sự hỗ trợ
của Dự án TCMR về vắc xin và kinh phí, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã triển
khai 03 đợt tiêm phòng bổ sung, mở rộng chống dịch cho 88.480 / 92.057 đối
tượng từ 1-25 tuổi tại xã có dịch và các xã lân cận, đạt tỷ lệ 96,1%. Cùng với 16
tỉnh miền núi phía Bắc khác, năm 2007 Lai Châu đã tổ chức chiến dịch tiêm bổ
sung vắc xin sởi tiêm cho 173.720 / 180.019 đối tượng 1 -20 tuổi đạt tỷ lệ 96,5%.
Trong chiến dịch toàn quốc tiêm chủng bổ sung vắc xin sởi năm 2010, đã có
47.133 / 49.213 đối tượng từ 1 -5 tuổi đạt 95,8%.
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Bảng 1. Kết quả giám sát sốt phát ban nghi sởi, tỉnh Lai Châu, 2009-10 tháng/2012
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3. Giám sát phản ứng sau TCMR

Từ năm 2004 - đến nay trên địa trên địa bàn tỉnh không xảy ra các trường hợp phản
ứng nặng sau tiêm chủng. Các trường hợp phản ứng nhẹ được báo cáo theo quy định của
Chương trình TCMR.

IV. BÀN LUẬN

Do đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội, đến trước năm 1995 tỉnh còn 6 xã (Ka Lăng; Thu
Lũm, Pa Ủ, Mù Cả, Tà Tổng, Mường Tè ) của huyện Mường Tè và 2 xã ( Pu Sam Cáp, Nậm
Ban) của huyện Sìn Hồ là những xã biên giới, vùng sâu , rất xa Trung tâm huyện, đi lại khó
khăn trong mùa mưa, đi bộ 2 - 3 ngày mới đến trung tâm xã. Việc bảo quản lạnh vắc xin
đảm bảo chất lượng mũi tiêm là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ tiêm chủng. Đây là khó
khăn lớn cho việc triển khai TCMR cho con em các dân tộc vùng biên giới này. Đó cũng là

một thách thức đối với ngành Y tế nói chung và của Chương trình TCMR nói riêng.
Nhận thức được mục tiêu và tầm quan trọng của phòng bệnh bằng vắc xin, các cấp uỷ

đảng và chính quyền tỉnh Lai Châu đã trực tiếp chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với Quân Y bộ

đội biên phòng đóng trên địa bàn các xã b iên giới triển khai TCMR ở tất cả các xã, phường
trong toàn tỉnh, đưa dịch vụ tiêm chủng đến với tất cả đồng bào các dân tộc. Sau nhiều nỗ
lực, với sự quyết tâm của ngành Y tế triển khai TCMR ở tất cả các xã, phường trong toàn
tỉnh, sự hỗ trợ của Chương trình TCMR, n ăm 1995, tỉnh Lai Châu đã triển khai TCMR ở
100% xã, phường, xoá xã "trắng" về TCMR cuối cùng trong cả nước . Hình thức tiêm chủng
cũng được thay thế dần từ tiêm chủng định kỳ sang tiêm chủng thường xuyên hàng tháng.
Chất lượng công tác TCMR ngày càng được nâng cao, tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên các
loại vắc xin qua nhiều năm luôn được duy trì trên 90%, tổ chức thành công và đạt kết quả
cao trên 95% trong các chiến dịch "Những ngày tiêm chủng toàn quốc", "Những ngày tiêm
chủng khu vực" cho uống vắc xin OPV; chiến dịch triển khai tiêm vắc xin sởi mũi 2 cho trẻ 9

tháng đến 10 tuổi.
Công tác TCMR tại địa phương đã đạt được những kết quả đáng khích lệ . Hiệu quả

của công tác TCMR được thể hiện rõ ở t ỷ lệ mắc 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em
có giảm mạnh đồng thời với việc nâng dần tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. Một số
bệnh đã khô ng xuất hiện từ nhiều năm nay (như bại liệt, b ạch hầu). Thành quả trên đây
của TCMR Lai Châu đã góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng
bào dân tộc tỉnh Lai Châu nói riêng và thành công chung của mục tiêu Chương trình TCMR
Quốc gia trong những năm qua.

Đến nay, sau 25 năm triển khai mục tiêu Quốc gia TCMR, cùng với sự phát triển đi lên
của xã hội thì công tác TCMR ngày càng được xã hội hoá cao, sự nhận thức về lợi ích của
TCMR của đa số đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Chương trình TCMR đã thực sự trở
thành một hoạt động đi vào nề nếp, đem lại quyền lợi, hạnh phúc cho con em các dân tộc
tỉnh Lai Châu.
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V. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sự

ủng hộ của chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể.
- Công tác tiêm chủng được triển khai từ nhiều năm nay và đã đi vào nề nếp, nhân dân

đã quen thuộc với công tác tiêm chủng, tự giác đưa con em đi tiêm phòng.
- Trên 70% số xã có điện lưới quốc gia, các xã được cung cấp tủ bảo quản vắc xin

thuận tiện cho triển khai tiêm chủng, đảm bảo chất lượng vắc xin.
- Chương trình Tiêm chủng mở rộng cung cấp đầy đủ, kịp thời vắc xin, vật tư.

2. Khó khăn
- Giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn từ huyện đến các xã, đặc biệt là về mùa mưa.

Kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ đói nghèo chung cho toàn tỉnh trên 35%. Trình độ văn
hóa không đồng đều, dân trí thấp, còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Dân cư ở rải
rác không tập trung, mật độ dân số trung bình của tỉnh là 50 người/km 2, đường giao
thông đi lại từ bản đến trạm y tế quá xa nên việc đưa trẻ về trạm y tế xã để tiêm chủng
gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng
bào các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung và công tác TCMR trên địa bàn tỉnh nói riêng.

- Còn trên 20% số xã chưa có điện do đó ảnh hưởng đến việc bảo quản vắc xin để triển
khai tiêm chủng. Hệ thống dây truyền lạnh trang bị cho các huyện đã lâu, một số đã
hỏng, quá cũ thường xuyên phải sửa chữa.

- Tỷ lệ đẻ tại nhà cao > 70% khó khăn cho triển khai tiêm chủng vắc xin viêm gan B sơ
sinh trong vòng 24 giờ.

- Tập quán ngủ nương rẫy, đẻ tại nhà gây khó khăn cho việc quản lý đối tượng tiêm
chủng và thực hiện tiêm chủng đúng lịch.

- Cán bộ làm công tác TCMR tại các tuyến huyện, xã thường xuyên thay đổi .
- Kinh phí chương trình hạn hẹp, thông tư 147 chưa đề cập rõ mức chi cho vận chuyển

vắc xin, vật tư từ cụm xã đến các bản.
- Chất lượng TCMR tại một số xã, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa cao do triển khai tiêm

chủng định kỳ.

VI. KIẾN NGHỊ
Với Chương trình TCMR:
- Cấp thêm số lượng vắc xin DPT, vắc xin DPT-Viêm gan B-Hib, viêm não Nhật Bản do

tỉnh Lai Châu cũng như các tỉnh miền núi khác có tỷ lệ hao phí cao, do đặc thù địa bàn
rộng, triển khai tiêm chủng ngoài trạm nhiều.

- Nâng mức bồi dưỡng công tiêm cho các tỉnh miền núi nói chung.
- Có chế độ hỗ trợ vận chuyển vắc xin, vật tư đến các xã, bản để triển khai tiêm chủng

đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.
- Cung cấp bổ sung tủ lạnh, tủ đá phích vắc xin, nhiệt kế cho những huyện có tủ bị

hỏng, còn thiếu, huyện chuẩn bị chia tách năm 2013.
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BỆNH UỐN VÁN SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ
TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG, GIAI ĐOẠN 2002–2011

Đỗ Mạnh Hùng và cs., Viện Pasteur Nha Trang

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận đạt mục tiêu loại trừ uốn

ván sơ sinh (LT UVSS) vào năm 2005. Theo WHO, bệnh UVSS vẫn còn là vấn đề y tế công
cộng của nhiều nước trên thế giới. Trong khu vực Tây Thái Bình Dương còn 5 nước chưa
đạt mục tiêu LTUVSS là Trung Quốc, Lào, Campuchia, Philippine và Papua Ne w Guinea.

Tại Khu vực Miền Trung, hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng bệnh uốn ván cho phụ
nữ được triển khai từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Hàng năm đối tượng được tiêm
vắc xin phòng uốn ván (UV) là phụ nữ có thai (PNCT) và nữ tuổi sinh đẻ (NTSĐ) từ 15-35
tuổi. Mặc dù tỷ lệ tiêm vắc xin UV cho phụ nữ đạt cao ≥ 90% trong suốt giai đoạn từ năm
2002-2011 nhưng bệnh UVSS vẫn xảy ra ở một số tỉnh. Thông qua phân tích các trường hợp
mắc và chết do UVSS từ 2002 -2011, báo cáo sẽ đánh giá tình hình bệnh UVSS, từ đó đưa ra
một số khuyến nghị nhằm duy trì hiệu quả LTUVSS tại Khu vực Miền Trung.

II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Đánh giá hiệu quả thực hiện hoạt động Loại trừ uốn ván sơ sinh tại khu vực Miền

Trung sử dụng số liệu thứ cấp từ báo cáo hàng tháng tỷ lệ tiêm chủng, báo cáo các bệnh
trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng của các tỉnh thuộc khu vực giai đoạn 2002-2011;
phân tích số liệu sơ cấp từ phiếu điều tra 38 ca bệnh uốn ván sơ sinh.

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
1. Tình hình mắc và chết do UVSS

Bảng 1. Số ca mắc UVSS theo tỉnh, giai đoạn 2002-2011

Tỉnh
Số ca mắc UVSS theo năm

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cộng
Quảng Bình 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
QuảngTrị 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
T-T-Huế 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Đà Nẵng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Quảng Ngãi 0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 9
Bình Định 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Phú Yên 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Khánh Hoà 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ninh Thuận 2 2 1 1 0 1 2 0 1 0 10
Bình Thuận 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
Cộng mắc 6 7 4 4 2 6 3 1 2 3 38
Số chết 3 5 2 3 1 4 2 0 1 2 23
Số mắc/chết 21/13 17/10
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T-T-Huế 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Đà Nẵng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quảng Nam 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Quảng Ngãi 0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 9
Bình Định 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Phú Yên 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Khánh Hoà 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ninh Thuận 2 2 1 1 0 1 2 0 1 0 10
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Cộng mắc 6 7 4 4 2 6 3 1 2 3 38
Số chết 3 5 2 3 1 4 2 0 1 2 23
Số mắc/chết 21/13 17/10
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Trong giai đoạn từ 2002 – 2011, tỷ lệ mắc UVSS có xu hướng giảm dần qua các
năm. Năm có tỷ lệ mắc UVSS cao nhất là năm 2002, 2003 và năm 2007 (0,03/1000 trẻ đẻ
sống). Năm có tỷ lệ mắc thấp nhất là năm 2009 (0,005/1000 trẻ đẻ sống).

Biểu đồ 1. Xu hướng mắc, chết UVSS tại kh u vực Miền Trung giai đoạn 2002–2011

Giai đoạn sau Loại trừ UVSS (năm 2006-2011) tỷ lệ mắc trung bình 0,013/1.000 trẻ
đẻ sống giảm so với giai đoạn trước Loại trừ 0,025/1.000 trẻ đẻ sống (năm 2002-2005). So
sánh 2 giai đoạn này thì tỷ lệ mắc UVSS giảm 48%.

Biểu đồ 2. So sánh tỷ lệ mắc UVSS tại khu vực Miền Trung qua các giai đoạn
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Hình 1. Phân bố ca mắc UVSS theo tỉnh, khu vực Miền Trung giai đoạn 2002–2011

Ghi nhận 38 ca mắc, 23 ca tử vong do UVSS tại các tỉnh Miền Trung trong giai đoạn
từ 2002-2011. Số mắc tập trung ở các tỉnh: Ninh Thuận (10 ca); Quảng Ngãi (9 ca); Bình
Thuận (5 ca). Khoảng 2/3 số mắc xảy ra ở các huyện miền núi.

Biểu đồ 3. Số mắc, chết UVSS tại khu vực Miền Trung qua các năm, giai đoạn 2002-2011

Mặc dù số mắc do UVSS giảm dần từ năm 2002 -2011, tuy nhiên tỷ lệ chết/mắc trong
khoảng thời gian nói trên giảm không đáng kể. Tỷ lệ chết/mắc do UVSS ở giai đoạn 2002-
2005 là 61,9% và tỷ lệ chết/mắc do UVSS ở giai đoạn 2006-2011 là 58,8%.
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2. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ
Từ năm 2002-2004, tỷ lệ tiêm vắc xin UV2(+) cho phụ nữ có thai và nữ tuổi sinh đẻ

luôn đạt ở mức cao (≥90%). Liên tục từ năm 2003 đến nay, tỷ lệ trẻ được bảo vệ phòng
UVSS luôn duy trì đạt trên 90%. Các chỉ số này đạt yêu cầu chỉ tiêu hàng năm của Chương
trình TCMR.

Biểu đồ 4. Kết quả tiêm chủng vắc xin UV2(+) cho phụ nữ và tỷ lệ trẻ được bảo vệ phòng
UVSS, Miền Trung, 2002-2011.

Tỷ lệ trung bình được tiêm 2 mũi vắc xin uốn ván cho các nhóm đối tượng (Bao gồm
PNCT, NTSĐ 15 – 35 tuổi và trẻ được BVVSS) thuộc giai đoạn sau khi đạt mục tiêu
LTUVSS (năm 2006- 2011) đều đạt cao hơn so với giai đoạn trước Loại t rừ (2002 – 2005).

Biểu đồ 5. So sánh tỷ lệ UV2+ phụ nữ có thai, nữ tuổi sinh đẻ và trẻ được bảo vệ phòng
UVSS giai đoạn trước và sau khi đạt mục tiêu LTUVSS tại khu vực Miền Trung.
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3. Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS tại khu vực Miền Trung

Bảng 2. Một số yếu tố nguy cơ mắc và chết do UVSS khu vực Miền Trung, 2002-2011

TT Yếu tố nguy cơ Các chỉ số 2002- 2005 2006- 2011

1 Số mắc/chết UVSS
Mắc UVSS 21 17

Số chết UVSS 13 10

2 Dân tộc
Kinh 12 4

Ít người 9 13

3 Giới
Nam 11 10

Nữ 10 7

4 Khám thai
Có 12 3

Không 9 14

5 Tiêm chủng vắc xin
uốn ván

Không 15 (71.4) 16 (94,1)

2 liều mang thai 3 (14,3) 1 (5,9)

≥ 3liều 3 (14,3) 0 (0,0)

6 Nơi đẻ
Đẻ tại nhà 18 ( 85.7) 15 ( 88,2)

Đẻ tại cơ sở y tế

7 Người đỡ không phải
CBYT

Mụ vườn, tự đỡ 17 (80.9) 14 (82,4)

Cán bộ y tế

8 Dụng cụ cắt rốn
Không sạch 16 (76,2) 14 (82,4)

Sạch

9 Kiến thức của CBYT
đỡ đẻ Đạt yêu cầu 31,3% -

Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS tại khu vực Miền Trung được phân tích trong
nghiên cứu này bao gồm: Mắc UVSS là người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, giới tính
của trẻ sinh, việc khám thai của các bà mẹ qua đó có thể tiến hành tiêm chủng vắc xin; tiề n
sử tiêm vắc xin uốn ván của bà mẹ, nơi đẻ (tại cở sở y tế, bệnh viện hay ở nhà); người đỡ
đẻ; dụng cụ cắt rốn đảm bảo vô trùng và kiến thức của CBYT.

Biểu đồ 6. Tỷ lệ ca UVSS là người dân tộc thiểu số qua các giai đoạn tại
khu vực Miền Trung, 2002-2011
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Bảng 2. Một số yếu tố nguy cơ mắc và chết do UVSS khu vực Miền Trung, 2002-2011

TT Yếu tố nguy cơ Các chỉ số 2002- 2005 2006- 2011

1 Số mắc/chết UVSS
Mắc UVSS 21 17

Số chết UVSS 13 10

2 Dân tộc
Kinh 12 4

Ít người 9 13

3 Giới
Nam 11 10

Nữ 10 7

4 Khám thai
Có 12 3

Không 9 14

5 Tiêm chủng vắc xin
uốn ván

Không 15 (71.4) 16 (94,1)

2 liều mang thai 3 (14,3) 1 (5,9)

≥ 3liều 3 (14,3) 0 (0,0)

6 Nơi đẻ
Đẻ tại nhà 18 ( 85.7) 15 ( 88,2)

Đẻ tại cơ sở y tế

7 Người đỡ không phải
CBYT

Mụ vườn, tự đỡ 17 (80.9) 14 (82,4)

Cán bộ y tế

8 Dụng cụ cắt rốn
Không sạch 16 (76,2) 14 (82,4)

Sạch

9 Kiến thức của CBYT
đỡ đẻ Đạt yêu cầu 31,3% -

Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS tại khu vực Miền Trung được phân tích trong
nghiên cứu này bao gồm: Mắc UVSS là người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi, giới tính
của trẻ sinh, việc khám thai của các bà mẹ qua đó có thể tiến hành tiêm chủng vắc xin; tiề n
sử tiêm vắc xin uốn ván của bà mẹ, nơi đẻ (tại cở sở y tế, bệnh viện hay ở nhà); người đỡ
đẻ; dụng cụ cắt rốn đảm bảo vô trùng và kiến thức của CBYT.

Biểu đồ 6. Tỷ lệ ca UVSS là người dân tộc thiểu số qua các giai đoạn tại
khu vực Miền Trung, 2002-2011

76,5%
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Tỷ lệ mắc UVSS là người dân tộc chiếm 57,9%. Riêng giai đoạn 2002 -2005, có 9/21
ca mắc UVSS là người dân tộc thiểu số (42,9%). Đến giai đoạn 2006-2011, tỷ lệ này tăng
lên 76,5%.

Biểu đồ 7. Phân bố ca UVSS theo giới tính tại khu vực Miền Trung, năm 2002-2011

Tỷ lệ mắc UVSS là trẻ nam chiếm 55,3%. Trong giai đoạn 2002-2005, có 21 trường
hợp mắc UVSS, giới tính nam mắc nhiều hơn nữ và có  11 ca (52,4%). Đến giai đoạn 2006 -
2011, số ca mắc UVSS là trẻ nam tăng lên 58.8%.

Biểu đồ 8. Tiền sử khám thai của bà mẹ trong quá trình mang thai,
khu vực Miền Trung, năm 2002-2011

Tỷ lệ mắc UVSS ở trẻ có mẹ không khám thai là 60,5%. Trong giai đoạn 2002 -2005, số
các bà mẹ có con mắc UVSS không đi khám thai là 9 (42,9%); Đến giai đoạn 2006-2011, số
bà mẹ có con mắc UVSS không đi khám thai tăng lên 82,4%.

Biểu đồ 9. Tiền sử tiêm chủng VX UV của bà mẹ trong quá trình mang thai,
khu vực Miền Trung, năm 2002-2011
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Tỷ lệ mắc UVSS là người dân tộc chiếm 57,9%. Riêng giai đoạn 2002 -2005, có 9/21
ca mắc UVSS là người dân tộc thiểu số (42,9%). Đến giai đoạn 2006-2011, tỷ lệ này tăng
lên 76,5%.

Biểu đồ 7. Phân bố ca UVSS theo giới tính tại khu vực Miền Trung, năm 2002-2011
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Tỷ lệ mắc UVSS ở trẻ có mẹ không khám thai là 60,5%. Trong giai đoạn 2002 -2005, số
các bà mẹ có con mắc UVSS không đi khám thai là 9 (42,9%); Đến giai đoạn 2006-2011, số
bà mẹ có con mắc UVSS không đi khám thai tăng lên 82,4%.
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Tỷ lệ mắc UVSS là người dân tộc chiếm 57,9%. Riêng giai đoạn 2002 -2005, có 9/21
ca mắc UVSS là người dân tộc thiểu số (42,9%). Đến giai đoạn 2006-2011, tỷ lệ này tăng
lên 76,5%.

Biểu đồ 7. Phân bố ca UVSS theo giới tính tại khu vực Miền Trung, năm 2002-2011

Tỷ lệ mắc UVSS là trẻ nam chiếm 55,3%. Trong giai đoạn 2002-2005, có 21 trường
hợp mắc UVSS, giới tính nam mắc nhiều hơn nữ và có  11 ca (52,4%). Đến giai đoạn 2006 -
2011, số ca mắc UVSS là trẻ nam tăng lên 58.8%.

Biểu đồ 8. Tiền sử khám thai của bà mẹ trong quá trình mang thai,
khu vực Miền Trung, năm 2002-2011

Tỷ lệ mắc UVSS ở trẻ có mẹ không khám thai là 60,5%. Trong giai đoạn 2002 -2005, số
các bà mẹ có con mắc UVSS không đi khám thai là 9 (42,9%); Đến giai đoạn 2006-2011, số
bà mẹ có con mắc UVSS không đi khám thai tăng lên 82,4%.
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Tỷ lệ mắc trẻ mắc UVSS có mẹ không tiêm vắc xin uốn ván là 81,6%. Trong giai
đoạn 2002-2005, số các bà mẹ có con mắc UVSS không tiêm vắc xin phòng uốn ván là
71,4%; Đến giai đoạn 2006-2011, số bà mẹ có con mắc UVSS không tiêm vắc xin tăng lên
94,1%.

Biểu đồ 10. Tiền sử sinh của trẻ mắc UVSS, khu vực Miền Trung, năm 2005

Trong thời gian từ 2002-2011, nguy cơ mắc các trường hợp UVSS như: Đẻ tại nhà;
không do cán bộ y tế đỡ; dụng cụ cắt rốn không sạch đều ở tỷ lệ cao từ 76,2% – 88,2%.

Biểu đồ 11. Tỷ lệ kiến thức của cán bộ y tế, nữ hộ sinh đạt yêu cầu,
khu vực Miền Trung, năm 2005

Đánh giá kiến thức của cán bộ y tế vào năm 2005, tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức đạt
yêu cầu chỉ 31,3%.

IV. KẾT LUẬN
So sánh giai đoạn 2002-2005 (Trước thời điểm LTUVSS) với giai đoạn 2006-2011

(Sau LTUVSS):
- Tỷ lệ mắc UVSS/1000 trẻ đẻ sống giảm 48%;  Tỷ lệ chết/mắc do UVSS giảm không

đáng kể (5%);
- Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS:

+ Mắc UVSS ở  người dân tộc tăng từ  42,9%  lên 76,5%.
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Tỷ lệ mắc trẻ mắc UVSS có mẹ không tiêm vắc xin uốn ván là 81,6%. Trong giai
đoạn 2002-2005, số các bà mẹ có con mắc UVSS không tiêm vắc xin phòng uốn ván là
71,4%; Đến giai đoạn 2006-2011, số bà mẹ có con mắc UVSS không tiêm vắc xin tăng lên
94,1%.

Biểu đồ 10. Tiền sử sinh của trẻ mắc UVSS, khu vực Miền Trung, năm 2005

Trong thời gian từ 2002-2011, nguy cơ mắc các trường hợp UVSS như: Đẻ tại nhà;
không do cán bộ y tế đỡ; dụng cụ cắt rốn không sạch đều ở tỷ lệ cao từ 76,2% – 88,2%.

Biểu đồ 11. Tỷ lệ kiến thức của cán bộ y tế, nữ hộ sinh đạt yêu cầu,
khu vực Miền Trung, năm 2005

Đánh giá kiến thức của cán bộ y tế vào năm 2005, tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức đạt
yêu cầu chỉ 31,3%.

IV. KẾT LUẬN
So sánh giai đoạn 2002-2005 (Trước thời điểm LTUVSS) với giai đoạn 2006-2011

(Sau LTUVSS):
- Tỷ lệ mắc UVSS/1000 trẻ đẻ sống giảm 48%;  Tỷ lệ chết/mắc do UVSS giảm không

đáng kể (5%);
- Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS:

+ Mắc UVSS ở  người dân tộc tăng từ  42,9%  lên 76,5%.

Không đạt
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Tỷ lệ mắc trẻ mắc UVSS có mẹ không tiêm vắc xin uốn ván là 81,6%. Trong giai
đoạn 2002-2005, số các bà mẹ có con mắc UVSS không tiêm vắc xin phòng uốn ván là
71,4%; Đến giai đoạn 2006-2011, số bà mẹ có con mắc UVSS không tiêm vắc xin tăng lên
94,1%.

Biểu đồ 10. Tiền sử sinh của trẻ mắc UVSS, khu vực Miền Trung, năm 2005

Trong thời gian từ 2002-2011, nguy cơ mắc các trường hợp UVSS như: Đẻ tại nhà;
không do cán bộ y tế đỡ; dụng cụ cắt rốn không sạch đều ở tỷ lệ cao từ 76,2% – 88,2%.

Biểu đồ 11. Tỷ lệ kiến thức của cán bộ y tế, nữ hộ sinh đạt yêu cầu,
khu vực Miền Trung, năm 2005

Đánh giá kiến thức của cán bộ y tế vào năm 2005, tỷ lệ cán bộ y tế có kiến thức đạt
yêu cầu chỉ 31,3%.

IV. KẾT LUẬN
So sánh giai đoạn 2002-2005 (Trước thời điểm LTUVSS) với giai đoạn 2006-2011

(Sau LTUVSS):
- Tỷ lệ mắc UVSS/1000 trẻ đẻ sống giảm 48%;  Tỷ lệ chết/mắc do UVSS giảm không

đáng kể (5%);
- Một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS:

+ Mắc UVSS ở  người dân tộc tăng từ  42,9%  lên 76,5%.
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+ Mắc UVSS ở trẻ nam tăng từ 52,4% lên 58,8%.
+ Mắc UVSS ở trẻ có mẹ không khám thai tăng từ 42,9% lên 82,4%;
+ Mắc UVSS ở bà mẹ không tiêm chủng vắc xin uốn ván tăng từ 71,4% lên 94,1%;
+ Bà mẹ đẻ tại nhà luôn ở mức cao: 85,7 - 88,2%;
+ Mụ vườn đỡ đẻ tăng từ 80,9% lên 82,4%;
+ Cắt rốn không sạch tăng từ 76,2%  lên 82,4%;
+ Kiến thức của cán bộ y tế (năm 2005) đạt yêu cầu 31,3%.

V. KIẾN NGHỊ
- Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng vắc xin UV2(+) cho phụ nữ (bao gồm PNCT và nữ 15 -35

tuổi), đặc biệt lưu ý tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng xa, khó
khăn, những nơi đã từng xảy ra ca bệnh trước đây (Còn gọi là vùng nguy cơ cao về
UVSS).

- Cải thiện điều kiện đẻ sạch, vận động PNCT đến sinh tại các cơ sở y tế. Cung cấp đầy
đủ và kịp thời gói đẻ sạch cho những PNCT có khả năng khó tiếp cận được đến với
các cơ sở y tế, hoặc đẻ tại nhà.

- Tập huấn lại, tập huấn mới cho cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng và nữ hộ sinh ở
các tuyến.

- Thực hiện đầy đủ những đáp ứng khi có ca mắc/chết do UVSS (Tiêm chủng vắc xin,
đảm bảo đẻ sạch, tuyên truyền,...)

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Phát huy vai trò của cộng đồng cùng
tham gia các hoạt động trong chương trình LTUVSS nhằm duy trì những kết quả đã
đạt được vào năm 2005 và giảm thiểu các yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS tại Miền
Trung.
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+ Mắc UVSS ở trẻ nam tăng từ 52,4% lên 58,8%.
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khăn, những nơi đã từng xảy ra ca bệnh trước đây (Còn gọi là vùng nguy cơ cao về
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- Cải thiện điều kiện đẻ sạch, vận động PNCT đến sinh tại các cơ sở y tế. Cung cấp đầy
đủ và kịp thời gói đẻ sạch cho những PNCT có khả năng khó tiếp cận được đến với
các cơ sở y tế, hoặc đẻ tại nhà.

- Tập huấn lại, tập huấn mới cho cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng và nữ hộ sinh ở
các tuyến.

- Thực hiện đầy đủ những đáp ứng khi có ca mắc/chết do UVSS (Tiêm chủng vắc xin,
đảm bảo đẻ sạch, tuyên truyền,...)

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Phát huy vai trò của cộng đồng cùng
tham gia các hoạt động trong chương trình LTUVSS nhằm duy trì những kết quả đã
đạt được vào năm 2005 và giảm thiểu các yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS tại Miền
Trung.
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+ Mắc UVSS ở trẻ nam tăng từ 52,4% lên 58,8%.
+ Mắc UVSS ở trẻ có mẹ không khám thai tăng từ 42,9% lên 82,4%;
+ Mắc UVSS ở bà mẹ không tiêm chủng vắc xin uốn ván tăng từ 71,4% lên 94,1%;
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+ Kiến thức của cán bộ y tế (năm 2005) đạt yêu cầu 31,3%.
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tuổi), đặc biệt lưu ý tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng xa, khó
khăn, những nơi đã từng xảy ra ca bệnh trước đây (Còn gọi là vùng nguy cơ cao về
UVSS).

- Cải thiện điều kiện đẻ sạch, vận động PNCT đến sinh tại các cơ sở y tế. Cung cấp đầy
đủ và kịp thời gói đẻ sạch cho những PNCT có khả năng khó tiếp cận được đến với
các cơ sở y tế, hoặc đẻ tại nhà.

- Tập huấn lại, tập huấn mới cho cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng và nữ hộ sinh ở
các tuyến.
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- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Phát huy vai trò của cộng đồng cùng
tham gia các hoạt động trong chương trình LTUVSS nhằm duy trì những kết quả đã
đạt được vào năm 2005 và giảm thiểu các yếu tố nguy cơ mắc bệnh UVSS tại Miền
Trung.
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TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ THÀNH QUẢ
THANH TOÁN BỆNH BẠI LIỆT NĂM 2012 TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

BSCKI. Đặng Khánh Linh
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Sóc Trăng

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Việt Nam, trường hợp cuối cùng được xác định là do vi rút bại liệt hoang dại

được phát hiện vào tháng 01/1997 tại tỉnh Phú Yên. Ngày 29/10/ 2000, Việt Nam chính thức
tuyên bố thanh toán bệnh bại liệt. Cho đến nay Việt Nam không có trường hợp bại liệt hoang
dại nào. Mặc dù vậy, bệnh bại liệt vẫn còn lưu hành tại một số nước trên thế giới và có nguy
cơ xâm nhập vào Việt Nam. Do vậy, chiến lược b ảo vệ thành quả này vẫn cần được duy trì
trong suốt thời gian qua và trong những năm tới cho tới khi căn bệnh nguy hiểm này được
thanh toán trên toàn cầu.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Chiến lược duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt
- Duy trì tỉ lệ trẻ dưới 1 t uổi được uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt (OPV) hàng năm đạt

>90%.
- Nâng cao chất lượng giám sát liệt mềm cấp/bại liệt. Tiếp tục tăng cường giám sát

tích cực ca liệt mềm cấp (LMC).
- Triển khai 2 vòng chiến dịch uống vắc xin OPV bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi tại các

vùng nguy cơ cao.
- Chủ động và sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có vi rút bại liệt hoang dại xâm nhập bao

gồm giám sát dịch và cho uống vắc xin OPV để chống dịch khẩn cấp.

2. Các hoạt động bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt đã triển khai trong các
năm qua

2.1. Công tác chỉ đạo tuyến
Được thực hiện theo hệ thống dọc từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đến Viện

Pasteur TP HCM, Sở Y tế cùng UBND tỉnh, Trung tâm YTDP tỉnh, Trung tâm Y tế huyện,
Trạm Y tế xã, cộng tác viên y tế.

2.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện
Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt là một trong những chỉ tiêu ưu tiên được đặt ra

trong kế hoạch hoạt động tiêm chủng mở rộng (TCMR) hàng năm của tỉnh. Đồng thời, tỉnh
cũng bố trí một phần kinh phí TCMR hàng năm để duy trì hoạt động này.

2.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác TCMR các tuyến
 Tuyến tỉnh

Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm gồm 14 người: 03 bác sĩ,
01 cử nhân YTCC, 01 cử nhân sinh học, 01 kỹ sư, 08 y sỹ và hộ sinh trung học. Trong đó
nhóm tiêm chủng gồm 04 cán bộ: 01 chuyên trách TCMR, 01 cán bộ phụ trách giám sát
bệnh truyền nhiễm, 01 cán bộ quản lý dây chuyền lạnh, vắc xin, vật tư tiêm chủng; 01 cán bộ
phụ trách thống kê báo cáo số liệu. Các cán bộ làm công tác TCMR tuyến tỉnh đã tham dự
các hội thảo, khóa tập huấn do tuyến trên tổ chức cũng như được đào tạo tại chỗ trong quá
trình công tác về quản lý tiêm chủng và giám sát bệnh.
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 Tuyến cơ sở
- Tổ chức lớp tập huấn quản lý tiêm chủng dành cho tuyến huyện.
- Tập huấn chiến dịch uống vắc xin bại liệt bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi.
- Lồng ghép vào các cuộc hội nghị sơ kết, tổng kết các chương trình YTDP.
- Cấp chứng chỉ cho các cán bộ tham gia công tác TCMR tuyến xã/phường.

2.4. Hoạt động giám sát bệnh trong TCMR
 Thiết lập hệ thống giám sát tại các tuyến
- Do các trường hợp liệt mềm cấp thường đến các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh nên

hoạt động giám sát liệt mềm cấp/bại liệt cũng được chú trọng tại các đơn vị này.
- Tại tuyến tỉnh, cán bộ giám sát bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm YTDP thực hiện tìm

kiếm tích cực hàng tuần tại khoa nhi, phòng khám nhi, khoa hồi sức tích cực chống
độc nhi, khoa nhiễm, phòng khám nhiễm, khoa sản, khoa ngoại của Bệnh viện đa
khoa tỉnh.

- Tại tuyến huyện, mỗi Trung tâm Y tế huyện phân công 01 y sĩ phụ trách tìm kiếm tích
cực hàng tuần tại bệnh viện đa khoa cùng cấp.

- Ngoài ra, các cán bộ tiêm chủng thuộc Trung tâm YTDP tỉnh thực hiện giám sát hỗ
trợ tuyến huyện mỗi quý một lần.

 Tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm YTDP và Bệnh viện đa khoa tỉnh
- Lựa chọn thời gian thích hợp để tìm kiếm tích cực tại bệnh viện: 01 buổi chiều mỗi

tuần từ thứ tư đến thứ sáu. Đây là thời gian ít bệnh nhân, nhân viên bệnh viện rảnh
có thể trao đổi, hỗ trợ cán bộ giám sát.

- Tạo mối thân thiện giữa 02 bên. Ưu tiên cán bộ làm giám sát bệnh có người thân làm
việc tại Bệnh viện đa khoa.

- Thống nhất các bước phối hợp giữa Bệnh viện và Trung tâm khi phát hiện ca LMC:
+ Điều dưỡng của khoa phòng: Thông báo bằng điện thoại cho cán bộ phụ trách

giám sát bệnh của Trung tâm YTDP.
+ Nhân viên Trung tâm YTDP: Tiến hành điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm ngay hoặc

điều dưỡng bệnh viện lấy và lưu trữ mẫu bệnh phẩm.
+ Trường hợp bệnh nhân đã về nhà thì thông báo cho Trung tâm Y tế huyện để

điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng.
+ Danh sách ca bệnh được ghi lên bảng tại khoa KSBTN & VXSP đồng thời đánh

dấu sẵn ngày phải điều tra sau 60 ngày để nhắc nhở cán bộ giám sát.

2.5. Hậu cần
 Vắc xin: Nhận từ Viện Pasteur TPHCM.

 Kinh phí hoạt động: Chi từ nguồn kinh phí Dự án TCMR theo qui định.

 Cung cấp dụng cụ, biểu mẫu phục vụ giám sát bệnh
- Trung tâm YTDP nhận từ Viện Pasteur TPHCM. Sau đó gửi một số dụng cụ lấy mẫu

tại bệnh viện để đảm bảo luôn có đầy đủ dụng cụ khi có bệnh nhân. Cán bộ giám sát
luôn mang theo gói dụng cụ lấy bệnh phẩm khi đi giám sát tích cực tại bệnh viện:
dụng cụ lấy mẫu, gel bơm hậu môn, gel sát trùng tại chỗ, kẹo, bong bóng…

- Biễu mẫu điều tra, báo cáo: Trung tâm YTDP chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí
TCMR để in biểu mẫu, cung cấp cho bệnh viện và các huyện.
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+ Danh sách ca bệnh được ghi lên bảng tại khoa KSBTN & VXSP đồng thời đánh

dấu sẵn ngày phải điều tra sau 60 ngày để nhắc nhở cán bộ giám sát.

2.5. Hậu cần
 Vắc xin: Nhận từ Viện Pasteur TPHCM.

 Kinh phí hoạt động: Chi từ nguồn kinh phí Dự án TCMR theo qui định.

 Cung cấp dụng cụ, biểu mẫu phục vụ giám sát bệnh
- Trung tâm YTDP nhận từ Viện Pasteur TPHCM. Sau đó gửi một số dụng cụ lấy mẫu

tại bệnh viện để đảm bảo luôn có đầy đủ dụng cụ khi có bệnh nhân. Cán bộ giám sát
luôn mang theo gói dụng cụ lấy bệnh phẩm khi đi giám sát tích cực tại bệnh viện:
dụng cụ lấy mẫu, gel bơm hậu môn, gel sát trùng tại chỗ, kẹo, bong bóng…

- Biễu mẫu điều tra, báo cáo: Trung tâm YTDP chủ động sử dụng từ nguồn kinh phí
TCMR để in biểu mẫu, cung cấp cho bệnh viện và các huyện.
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III. KẾT QUẢ
1. Kết quả uống vắc xin OPV trong tiêm chủng thường xuyên

Biểu đồ 1. Kết quả cho trẻ dưới 1 t uổi uống đủ 3 liều vắc xin OPV của tỉnh Sóc Trăng,
giai đoạn 2001-2011

Trong giai đoạn từ năm 2001- 2011, tỉnh Sóc Trăng liên tục duy trì tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi
uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt trong tiêm chủng thường xuyên trên 90% và đạt chỉ tiêu. Trong
giai đoạn này đã có trên 630.000 lượt trẻ được uống vắc xin OPV.

Bảng 1. Kết quả trẻ dưới 1 tuổi được uống đủ 3 liều vắc xin OPV  theo huyện,
giai đoạn 2001-2011

Nhóm huyện

Số huyện

Năm
2001

Năm
2002

Năm
2003

Năm
2004

Năm
2005

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

Đạt tỷ lệ OPV3
≥ 90% 7 5 7 9 9 9 9 9 9 9 9

Đạt tỷ lệ OPV3
< 90% 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 2

Cộng 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11

Tuy nhiên, phân tích kết quả tiêm chủng trên phạm vi huyện vẫn còn một số huyện
có có tỷ lệ OPV3 đạt dưới 90% trong các năm 2001-2003 và 2009-2011.
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2. Kết quả tìm kiếm tích cực ca bệnh LMC
Dân số trung bình hàng năm của tỉnh Sóc Trăng khoảng 1.300.000 dân. Với chỉ tiêu phát

hiện ca LMC đạt ≥ 1/100.000 trẻ dưới 15 tuổi, mỗi năm cả tỉnh cần phát hiện ít nhất 7 ca
LMC. Kết quả giám sát ca LMC của Sóc Trăng được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 2. Kết quả giám sát ca LMC theo huyện, giai đoạn 2004-2012

STT Huyện
Số ca LMC được phát hiện

Năm
2004

Năm
2005

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

Năm
2011

Năm
2012

01 TP SócTrăng 2 1 1 2

02 Kế Sách 2 1 1 2 2

03 Mỹ Xuyên 3 2 1 1 1 2 1 2

04 Mỹ Tú 4 2 2 1 1 1 1

05 Long Phú 2 1 2 1 1 1

06 Cù Lao Dung 1

07 Vĩnh Châu 2 2 3 3 1 3 4

08 Thạnh Trị 1 1 1 1

09 Ngã Năm 1 1

10 Châu Thành 1

11 Trần Đề 2

Toàn tỉnh 14 7 8 2 11 7 1 9 16

Hầu hết các năm trong giai đoạn từ 2004-2012, tỉnh Sóc Trăng đạt chỉ tiêu phát hiện
và điều tra ca LMC, trừ năm 2007 và năm 2010 không đạt chỉ tiêu. Theo kết quả giám sát
tích cực của Viện Pasteur TPHCM cho thấy năm 2010, Sóc Trăng không bỏ sót trường hợp
LMC.

Trong số 75 ca được phát hiện trong 9 năm qua, chỉ số lấy mẫu bệnh phẩm luôn đạt
yêu cầu:
- Số ca lấy đủ 2 mẫu phân đúng qui định: 73 ca (97%).
- Số ca có đủ 2 mẫu phân đạt yêu cầu: 71 ca (94%). Trong đó: 70 ca âm tính với vi rút

bại liệt và 01 trường hợp dương tính với vi rút vắc xin.

IV. THỰC HIỆN ĐÁP ỨNG VỚI TRƯỜNG HỢP LMC DO VI RÚT VẮC XIN NĂM 2012
1. Phát hiện trường hợp LMC do vi rút bại liệt

Ngày 13/02/2012, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh nhận được thông báo về trường
hợp LMC tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trung tâm Y tế Dự phòng đã tiến hành điều tra ca
bệnh với các thông tin như sau:
- Bệnh nhi nữ: Lâm Thị Na Lil
- Sinh ngày 22/08/2010.
- Dân tộc: Khmer.
- Địa chỉ: Khóm Biển Trên A- phường Vĩnh Phước - TX Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng.
- Dấu hiệu: Liệt mềm chân trái. Ngày bị liệt: 13/02/2012.
- Chẩn đoán của Bệnh viện: Liệt mềm cấp nghi bại liệt (ngày 14/02/2012).
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- Bệnh nhân đã được lấy 02 mẫu phân gửi đến Phòng thí nghiệm vi rút đường ruột,
Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm: phát hiện vi rút týp 2 vắc xin Bại
liệt biến chủng (0,66% Nucleotid).

2. Công tác chỉ đạo
1.1. Thực hiện điều tra ca bệnh

Ngày 23-25/4/2012, Dự án Tiêm chủng mở rộng đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia Xác
nhận Thanh toán Bại liệt, Ban giám sát Bại liệt Quốc gia, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Văn
phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm
Y tế huyện Vĩnh Châu tổ chức đoàn điều tra ca bệnh và cộng đồng tại tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn điều tra cũng đã tiến hành lấy mẫu bệnh p hẩm của 15 trường hợp đã tiếp xúc
hoặc xung quanh nơi ở của ca bệnh (người thân trong gia đình, trẻ dưới 15 tuổi). Các mẫu
này được phòng thí nghiệm Vi rút đường ruột Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh nuôi cấy và
phân lập. Kết quả không phát hiện trường hợp liệt mềm cấp khác liên quan với bệnh nhân
Lâm Thị Nalil.

Kết quả điều tra cũng cho thấy tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi uống vắc xin OPV3 năm 2011 tại
5/10 ấp thuộc phường Vĩnh Phước và 2/10 xã thuộc thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng đạt
thấp dưới 90%, đặc biệt ở vùng đồn g bào dân tộc.
1.2. Họp xây dựng kế hoạch đáp ứng nhanh

Ngày 07/05/2012, Ban điều hành Dự án TCMR, Viện Pasteur TP . Hồ Chí Minh tổ chức
cuộc họp với nội dung “Tăng cường giám sát LMC, chuẩn bị tổ chức chiến dịch OPV” với sự
tham gia của Trung tâm YTDP tỉnh Sóc Trăng và 4 tỉnh liền kề với Sóc Trăng: Trà Vinh, Bạc
Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ và cán bộ của Tổ chức Y tế Thế giới. Hội thảo đã nhất trí đưa ra
kế hoạch đáp ứng nhanh bằng vắc xin tại 79 huyện của 19 tỉnh/TP, trong đó huyện Vĩnh
Châu tổ chức ngay 2 vòng chiến dịch uống vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi và các huyện
khác của tỉnh Sóc Trăng tổ chức chiến dịch trong tháng 9-10/2012.

Hình 1. Bản đồ triển khai chiến dịch của các huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng

1.3. Công văn chỉ đạo
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã ra 03 công văn chỉ đạo tăng cường giám sát

LMC/bại liệt và đáp ứng nhanh với trường hợp LMC:
+ Công văn số 500/VSDTTƯ-TCQG ngày 03/05/2012.
+ Công văn số 549/VSDTTƯ-TCQG ngày 14/05/2012.
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+ Công văn số 556/VSDTTƯ-TCQG ngày 14/05/2012.
- 01 công văn của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh: số 739/Pas-KSDB ngày 02/05/2012

về việc tăng cường giám sát tích cực lồng ghép LMC/SPB/UVSS-CSS.
- 02 công văn chỉ đạo của Sở Y tế Sóc Trăng:

+ Công văn số 282/SYT-NVY ngày 08/05/2012 gửi các đơn vị trực thuộc về việc chỉ
đạo các hoạt động xử lý ca LMC.

+ Số 281/SYT-NVY ngày 08/05/2012 gửi Chủ tịch UBND Thị xã Vĩnh Châu về việc
chỉ đạo triển khai các hoạt động xử lý ca LMC.

+ Và các công văn tiếp theo hướng dẫn triển khai chiến dịch.

3. Tổ chức chiến dịch OPV cho trẻ dưới 5 tuổi tại thị xã Vĩnh Châu thực hiện đáp ứng
nhanh

3.1. Dân số: 1.650.000 dân.
Số trẻ dưới 5 tuổi: 18.004 trẻ .

3.2. Thời gian triển khai
- Vòng 1: 15 – 16/06/2012.
- Vòng 2: 20 – 23/07/2012.
- Thời gian uống vét: Trong các đợt tiêm chủng thường xuyên từ tháng 08 đến nay và

cùng với 2 vòng chiến dịch của toàn tỉnh và khu vực.
3.3. Tổng kinh phí: 219.090.000 đồng
Trong đó:
- Trung ương cấp: 81.000.000 đồng
- Dự án TCMR 2012: 26.200.000 đồng
- Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu: 111.890.000 đồng

3.4. Tổng số liều vắc xin sử dụng: 40.920 liều do Dự án TCMR cấp.
3.5. Kết quả

Bảng 3. Kết quả triển khai 2 vòng chiến dịch uống bổ sung vắc xin OPV cho trẻ dưới 5
tuổi tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, năm 2012

STT Tên xã Số trẻ
điều tra

Số trẻ được uống vắc xin OPV

Vòng 1 Tỷ lệ Vòng 2 Tỷ lệ

01 Lai Hòa 2.521 2.521 100% 2.368 93,9%
02 Vĩnh Tân 1.519 1.519 100% 1.359 89,4%
03 Vĩnh Phước 2.406 2.406 100% 2.333 97,0%
04 Phường 1 1.784 1.784 100% 1.682 94,2%
05 Phường2 2.921 2.921 100% 2.739 93,4%
06 Vĩnh Hải 2.689 2.689 100% 2.475 92,0%
07 Lạc Hòa 1.517 1.517 100% 1.490 98,2%
08 Khánh Hòa 1.003 1.003 100% 992 98,9%
09 Hòa Đông 890 890 100% 827 92,9%
10 Vĩnh Hiệp 754 754 100% 720 95,4%

Toàn huyện 18.004 18.004 100% 16.985 94,3%

Hầu hết số trẻ sót chưa uống liều 2 vắc xin OPV trong vòng 2 là do đi vắng hoặc đã
đi khỏi địa phương. Ngày 15/11/2012, Viện VSDTTƯ phối hợp Viện Pasteur TP. Hồ Chí
Minh cùng địa phương tổ chức đánh giá 2 cụm ngẫu nhiên, mỗi cụm 20 trẻ tại phường Vĩnh
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Phước, thị xã Vĩnh Châu, kết quả 40/40 trẻ dưới 5 tuổi được uống đủ 2 liều OPV bổ sung,
đạt 100%.

4. Chiến dịch OPV cho trẻ dưới 5 tuổi tại 10 huyện còn lại của tỉnh Sóc Trăng
4.1. Thời gian thực hiện

Vòng 1: Từ ngày 19 – 22/10/2012.
Vòng 2: Từ ngày 16 – 19/11/2012.

4.2. Kết quả

Bảng 4. Kết quả triển khai 2 vòng chiến dịch uống bổ sung vắc xin OPV cho trẻ dưới 5
tuổi tại 10 huyện còn lại của tỉnh Sóc Trăng, năm 2012

STT Tên huyện Số điều
tra

Số trẻ được uống vắc xin OPV
Vòng 1 Tỷ lệ Vòng 2 Tỷ lệ

01 TP SócTrăng 11.589 10.950 94,5% 11.192 96,6%
02 Kế sách 14.252 13.983 98,1% 13.869 97,3%
03 Mỹ Xuyên 13.065 12.707 97,3% 12.581 96,3%
04 Mỹ Tú 9.453 9.378 99,2% 9.375 99,2%
05 Long Phú 9.727 9.404 96,7% 9.438 97,0%
06 Cù Lao Dung 5.709 5.440 95,3% 5.241 91,8%
07 Thạnh Trị 8.862 8.222 92,8% 8.141 91,9%
08 Ngã Năm 7.259 7.241 99,8% 7.225 99,5%
09 Châu Thành 9.216 8.927 96,9% 9.029 98,0%
10 Trần Đề 11.615 11.577 99,7% 11.483 98,9%

Cộng 101.292 97.829 97,1% 97.574 96,9%

Chiến dịch đã hoàn thành toàn tỉnh đạt tỉ lệ 96%, tỷ lệ này chưa đạt so với tỷ lệ đã
đưa ra là 100%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chiến dịch địa phương đã gặp một số
khó khăn như sau:
- Ở vòng 1: Ngày thực hiện chiến dịch trùng vào ngày tết Dolta của đồng bào dân tộc

Khơ Me nên việc đi lại vắng nhà gây khó khăn cho việc quản lý đối tượng đến điểm
uống không tập trung.

- Ở vòng 2: Do thời tiết mưa bão nên việc trẻ đến điểm uống còn thưa thớt, có những
địa phương không cho trẻ ra đường gây ảnh hưởng đế n kết quả của chiến dịch.

4.3. Số liều vắc xin đã sử dụng: 235.700 liều
4.4. Kinh phí: Tổng kinh phí: 2.493.858.200 đồng

Trong đó:
- WHO hỗ trợ:                  214.800.0 00 đồng
- Kinh phí Trung ương:    470.859.000 đồng
- Kinh phí địa phương: 1.808.199.200 đồng

V. KẾT LUẬN
1. Thuận lợi
- Sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của ngành Y tế từ Trung ương đến địa phương, của

Chương trình TCMR, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.
- Sự quan tâm tích cực của các lãnh đạo chính quyền và ban ngành đoàn thể các cấp.
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- Sự hỗ trợ nhiệt tình, tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.
- Sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế: WHO, UNICEF, JICA…

2. Khó khăn
Mặc dù công tác TCMR đã được triển khai rộng khắp tại tất cả các xã/phường trong

nhiều năm qua song nhận thức của một bộ phận nhỏ người dân vẫn cần được tăng cường,
đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa. Nhân lực cán bộ TCMR tại tuyến cơ sở cần được
đào tạo nâng cao năng lực để quản lý và triển khai tốt công tác TCMR, nâng cao tỷ lệ tiêm
chủng vắc xin trong tiêm chủng thường xuyên và chiến dịch. Tỷ lệ di biến động dân cư gia
tăng trong những năm gần đây đã ảnh hưởng đến việc quản lý đối tượng tiêm chủng.

Một số khó khăn trong triển khai công tác giám sát liệt mềm cấp/bại liệt:
- Các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện: Chưa được cập nhật kiến thức thường xuyên về

hoạt động bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt.
- Thiếu sự hỗ trợ tích cực của một số bệnh viện tuyến huyện.
- Chưa thống nhất trong việc sử dụng phần mềm báo cáo tại các phòng khám bệnh

viện tuyến huyện.
- Chẩn đoán ICD10 không có mã bệnh yếu chi, đau chi gây khó khăn cho việc tìm

kiếm tích cực tại những bệnh chỉ sử dụng phần mềm thay cho sổ A1.

3. Bài học kinh nghiệm
Mặc dù bệnh bại liệt đã được thanh toán trong khu vực Tây Thái Bình Dương từ năm

2000. Tuy nhiên, từ năm 2004 đến nay vi rút polio hoang dại vẫn tiếp tục lưu hành ở một số
quốc gia châu Á, châu Phi và dịch bại liệt hoang dại đã quay trở lại ở một số quốc gia đã
từng thanh toán. Tỷ lệ tiêm chủng thấp là yếu tố nguy cơ để vi rút bại liệt hoang dại xâm
nhập, đe dọa phá vỡ thành quả Thanh toán bệnh bại liệt .

Chính vì vậy, mỗi cán bộ y tế, ngành y tế các cấp không được chủ quan, lơ là mà cần
phải luôn nâng cao cảnh giác với sự xâm nhập của vi rút bại liệt, chủ động và tăng cường
hơn nữa chất lượng các hoạt động duy trì thành quả thanh toán bại liệt.

V. KIẾN NGHỊ
- Tăng cường truyền thông về công tác TCMR nói chung và duy trì thành quả thanh

toán bệnh bại liệt.
- Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng

xa.
- Tăng cường sự chỉ đạo thực hiện từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đối với

các cơ sở khám chữa bệnh trong việc tham gia giám sát các bệnh truyền nhiễm.
- Dành một phần kinh phí cho việc đào tạo, cập nhật thường xuyên kiến thức về giám

sát bệnh trong TCMR cho các bác sĩ và điều dưỡng tại các cơ sở khám chữa bệnh.
- Duy trì việc sử dụng sổ A1 tại các phòng khám của bệnh viện. Bổ sung việc mã hóa

chẩn đoán bệnh trong ICD 10 (hoặc phần mềm quản lý bệnh án tại bệnh viện phải
ghi rõ triệu chứng).

- Có chính sách đãi ngộ cho cán bộ tiêm chủng các tuyến nói chung và cán bộ chuyên
trách giám sát bệnh nói riêng.
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI VẮC XIN VIÊM GAN B CHO TRẺ
TRONG 24 GIỜ ĐẦU SAU SINH TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

ThS. BS. Bùi Huy Nhanh
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) tại tỉnh Hải Dương được triển khai thí điểm
từ năm 1985 ở các huyện Tứ Lộc, Cẩm Bình, Nam Thanh (cũ). Đến năm 1987, chương trình
được triển khai trong toàn tỉnh. Giai đoạn này chủ yếu tiêm chủng vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi
để phòng 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bao gồm lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi
và tiêm vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai. Năm 1997, thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Y tế, chương trình TCMR tỉnh Hải Dương đã triển khai thêm các vắc xin
Viêm não Nhật Bản B, Viêm gan B (VGB) và tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ tuổi sinh đẻ (từ
15 đến 35 tuổi) tại 5 huyện có nguy cơ cao. Năm 2010, triển khai tiêm vắc xin phối hợp DPT –
VGB – Hib phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm g an B, viêm phổi viêm màng não
do vi khuẩn Hib.

Hải Dương là một tỉnh đồng bằng, điều kiện giao thông thuận tiện, khoảng cách từ
trung tâm xã đến các thôn, xóm không quá xa, người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế.
Mỗi xã chỉ có một điểm tiêm chủng tạ i Trạm y tế và buổi tiêm chủng được tổ chức vào ngày
25 hàng tháng.

Vắc xin viêm gan B tiêm cho trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh được triển khai từ năm
2003, trung bình các năm toàn tỉnh đạt trên 65%. Nhưng từ năm 2007, sau khi xảy ra một số
trường hợp phản ứng sau tiêm chủng nghiêm trọng sau tiêm vắc xin VGB sơ sinh tại các địa
phương khác, hoạt động tiêm vắc xin VGB liều sơ sinh tại tỉnh Hải Dương đã bị ảnh hưởng
đáng kể. Nhiều cha mẹ trẻ và cán bộ y tế e ngại tiêm vắc xin viêm gan B, đặc biệt là tiêm
sớm sau sinh. Năm 2008, tỷ lệ tiêm vắc xin VGB sơ sinh giảm xuống rất thấp 2,1% .

Từ tháng 3/2010, được sự hỗ trợ của Văn phòng TCMR Quốc gia, Văn phòng TCMR
miền Bắc và Chương trình Áp dụng Công nghệ thích hợp trong Y tế (PATH), hoạt động tiêm
vắc xin VGB sơ sinh được đẩy mạnh. Chiến lược triển khai tiêm tập trung vào đẩy mạnh
tiêm VGB liều sơ si nh trong vòng 24 giờ tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực,
nơi có khoa sản/ phòng sinh. Các hình thức triển khai VGB sơ sinh đã được thực hiện, điều
chỉnh, xây dựng để có thể trở thành một trong các mô hình triển khai VGB sơ sinh hiệu quả.

II. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI TIÊM VGB SƠ SINH TẠI CÁC BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM ĐA
KHOA KHU VỰC

1. Mô hình

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, Sở Y tế đã có chỉ đạo tới Bệnh viện đa khoa (BVĐK)
các tuyến, căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, bố trí phù hợp công việc để triển
khai tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả.
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1.1. Phân công cán bộ
- Trung bình khoảng 6 giờ đầu sau khi trẻ được sinh ra, bác sĩ khám và ra chỉ định

tiêm vắc xin VGB cho trẻ vào bệnh án.
- Cán bộ phụ trách chung là điều dưỡng trưởng của các khoa.
- Cán bộ trực tiếp tiêm là toàn bộ các điều dưỡng, nữ hộ sinh khoa sản đã được tập

huấn và cấp Giấ y chứng nhận tham gia lớp tập huấn “Các quy định về An toàn tiêm
chủng”.

1.2. Hình thức triển khai
- Tổ chức tiêm chủng vào giờ nhất định, 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều.
- Địa điểm tiêm: Mỗi Bệnh viện bố trí một khu vực riêng để tiêm cho trẻ đảm bả o đầy

đủ trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác tiêm chủng (theo quyết định 23/2008/BYT-
QĐ ngày 7/7/2008)

- Cán bộ tiêm chủng:
+ Các ngày trong tuần: Giao cho 02 cán bộ phụ trách tiêm cho trẻ đảm bảo có đủ

nhân lực thay thế khi vắng mặt. Những cán bộ này đồng thời phụ trách dự trù,
nhận vắc xin; vận hành, theo dõi tủ lạnh thường xuyên; ghi chép sổ sách, báo
cáo thống kê.

+ Ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ giao cho kíp trực thực hiện. Các trẻ đã tiêm/ chưa
tiêm được kíp trực bàn giao vào buổi sáng hàng ngày.

- Thông tin của mỗi trẻ sau khi tiêm vắc xin được ghi vào sổ tiêm chủng lưu tại phòng
tiêm. Mỗi trẻ được cấp một phiếu tiêm chủng và được cán bộ tiêm chủng hướng dẫn
theo dõi các dấu hiệu bất thường của trẻ sau tiêm.

1.3. Dự trù, cấp và bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng
- Dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng:

+ Các đơn vị triển khai tiêm vắc xin VGB cho trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh (trừ
tuyến xã/phường/thị trấn) dự trù số lượng vắc xin, vật tư tiêm chủng theo tháng.

+ BVĐK tỉnh; BVĐK tư nhân lĩnh vắc xin và vật tư t iêm chủng tại Trung tâm Y tế Dự
phòng (TTYTDP) tỉnh.

+ BVĐK tuyến huyện/thị xã/thành phố, phòng khám khu vực dự trù, lĩnh vắc xin và
vật tư tiêm chủng tại các Trung tâm Y tế (TTYT) huyện/thị xã/thành phố.

- Địa điểm bảo quản vắc xin VGB dùng để tiêm liều VGB s ơ sinh: Tại các đơn vị, vắc
xin VGB được cấp, bảo quản theo qui định của từng Bệnh viện:
+ Bảo quản tại khoa Dược và được cấp theo dự trù hàng ngày của khoa cùng các

thuốc khác. Hoặc
+ Bảo quản trực tiếp tại khoa/ phòng triển khai tiêm liều VGB sơ sinh

2. Tổ chức, triển khai

Ngay từ khi bắt đầu triển khai, Sở Y tế đã ra các văn bản chỉ đạo các đơn vị:
TTYTDP tỉnh; BVĐK tỉnh; BVĐK tư nhân; TTYT và BVĐK các huyện/thị xã /thành phố; Các
phòng khám đa khoa khu vực và tất cả các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn triển khai thực hiện
tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh . Sở Y tế cũng giao cho TTYTDP
tỉnh là đầu mối, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường tỷ lệ bao
phủ vắc xin VGB sơ sinh trong 24 giờ đầu sau khi sinh.
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1.1. Phân công cán bộ
- Trung bình khoảng 6 giờ đầu sau khi trẻ được sinh ra, bác sĩ khám và ra chỉ định

tiêm vắc xin VGB cho trẻ vào bệnh án.
- Cán bộ phụ trách chung là điều dưỡng trưởng của các khoa.
- Cán bộ trực tiếp tiêm là toàn bộ các điều dưỡng, nữ hộ sinh khoa sản đã được tập

huấn và cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn “Các quy định về An toàn tiêm
chủng”.

1.2. Hình thức triển khai
- Tổ chức tiêm chủng vào giờ nhất định, 2 lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều.
- Địa điểm tiêm: Mỗi Bệnh viện bố trí một khu vực riêng để tiêm cho trẻ đảm bả o đầy

đủ trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác tiêm chủng (theo quyết định 23/2008/BYT-
QĐ ngày 7/7/2008)

- Cán bộ tiêm chủng:
+ Các ngày trong tuần: Giao cho 02 cán bộ phụ trách tiêm cho trẻ đảm bảo có đủ

nhân lực thay thế khi vắng mặt. Những cán bộ này đồng thời phụ trách dự trù,
nhận vắc xin; vận hành, theo dõi tủ lạnh thường xuyên; ghi chép sổ sách, báo
cáo thống kê.

+ Ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ giao cho kíp trực thực hiện. Các trẻ đã tiêm/ chưa
tiêm được kíp trực bàn giao vào buổi sáng hàng ngày.

- Thông tin của mỗi trẻ sau khi tiêm vắc xin được ghi vào sổ tiêm chủng lưu tại phòng
tiêm. Mỗi trẻ được cấp một phiếu tiêm chủng và được cán bộ tiêm chủng hướng dẫn
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2.1. Tổ chức tập huấn

Nội dung tập huấn tập trung vào sự cần thiết và an toàn của tiêm vắc xin VGB trong
vòng 24 giờ sau sinh, kỹ năng tư vấn và lập kế hoạch triển khai tại từng cơ sở y tế.

2.2. Tổ chức tập huấn triển khai VGB sơ sinh tuyến tỉnh

Thành phần tham dự lớp tập huấn là:
- Sở Y tế (Lãnh đạo Sở Y tế; phòng Nghiệp vụ Y).
- TTYTDP tỉnh (Lãnh đạo Trung tâm; cán bộ khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm & vắc

xin sinh phẩm).
- BVĐK tỉnh (Lãnh đạo bệnh viện; Trưởng khoa Sản).
- BVĐK tư nhân: (Lãnh đạo bệnh viện; Trưởng khoa Sản)
- Lãnh đạo BVĐK và TTYT các huyện, thị xã, thành phố.

2.3. Tập huấn triển khai cho các bệnh viện, cơ sở y tế có sinh
- Cán bộ Phòng chỉ đạo tuyến và toàn bộ Bác sĩ, Nữ hộ sinh, điều dưỡng viên khoa

sản của BVĐK tỉnh.
- Bác sĩ, Nữ hộ sinh, điều dưỡng viên khoa sản c ủa BVĐK huyện, thị xã, thành phố và

các phòng khám đa khoa khu vực và BVĐK tư nhân.
- TTYTDP tỉnh cũng đã kết hợp với  Văn phòng TCMR Quốc gia, Tổ chức PATH đến

tất cả các đơn vị tuyến tỉnh, huyện/thị xã/thành phố để tập huấn cho cán bộ quản lý
vắc xin về sử dụng tủ lạnh, phích vắc xin bảo quản vắc xin nói chung, vắc xin VGB
nói riêng.

2.4. Tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ dự phòng

Cán bộ khoa Kiểm soát dịch thuộc Trung tâm Y tế 12 huyện, thị xã, thành phố và cán
bộ y tế xã thuộc 265 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, (ít nhất 03 cán bộ/ 1 trạm bao gồm
Trưởng trạm; nữ hộ sinh; điều dưỡng).

2.5. Trang bị tủ bảo quản vắc xin

Tất cả các đơn vị tuyến tỉnh, huyện/ thị xã/ thành phố triển khai vắc xin VGB sơ sinh đều
được trang bị và cung cấp đầy đủ vật tư tiêm chủng như tủ lạnh bảo quản vắc xin, phích vắc xin,
nhiệt kế, phiếu tiêm chủng, sổ sách, bơm kim tiêm tự khóa, hộp an toàn..

2.6. Tư vấn giáo dục sức khoẻ

Triển khai tư vấn giáo dục sức khoẻ về phòng lây truyền từ mẹ sang con vi rút VGB
và ý nghĩa của tiêm chủng vắc xin VGB sơ sinh tại tất cả các BVĐK, phòng khám đa khoa
khu vực và các Trạm y tế xã/phường, thị trấn. Sổ tay “Hỏi đáp về bệnh viêm gan B và tiêm
vắc xin viêm gan B trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng” đã được cấp cho tất cả các
cán bộ y tế để hỗ trợ họ đưa ra các thông điệp phù hợp, dễ nhớ .

2.7. Truyền thông
- TTYTDP tỉnh đã ký hợp đồng với Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thực hiện truyền

thông giáo dục sức khoẻ về phòng lây truyền từ mẹ sang con của bệnh viêm gan B
và vắc xin VGB phát 2 lần/tuần. (Nội dung do văn phòng TCMR Quốc gia và tổ chức
PATH biên soạn). Đồng thời, tuyên truyền trên Báo Hải Dương 2 số / 1 tháng .
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- 100% đài truyền thanh các xã/phường, thị trấn truyền thông giáo dục sức khoẻ trên
về phòng lây truyền từ mẹ sang con của bệnh VGB và vắc xin VGB sơ sinh 02
lần/tuần (Nội dung do các TTYT huyện, Trạm Y tế viết).

- Treo pano, áp phích tuyên truyền về bệnh VGB, lợi ích của tiêm chủng vắc xin VGB
sơ sinh tại các đơn vị triển khai tiêm chủng, các phòng tiêm và các nơi công cộng,
tập trung đông người.

- Cấp phát các sổ tay tuyên truyền về bệnh VGB cho các bà mẹ khi đến khám thai.

2.8. Công tác theo dõi, kiểm tra giám sát

Các TTYT, BVĐK các tuyến, phòng khám đa khoa khu vực đều được kiểm tra, giám
sát trước và trong khi triển khai tiêm chủng VGB sơ sinh như:
- Công tác chuẩn bị trước khi triển khai tiêm VGB sơ sinh (Cơ sở vật chất, trang thiết

bị, con người)
- Theo dõi tình trạng nhiệt độ các tủ lạnh bảo quản vắc xin.
- Triển khai tiêm chủng VGB sơ sinh theo qui định, hướng dẫn
- Theo dõi tỷ lệ VGB sơ sinh hàng tháng để xác định đơn vị cần tăng cường hỗ trợ. Từ

đó, khắc phục kịp thời những vấn đề khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai tại
các đơn vị.

III. KẾT QUẢ

Năm 2010 là năm bắt đầu thực hiện các hoạt động thúc đẩy triển khai tiêm chủng
VGB sơ sinh, tuy nhiên, việc cung cấp vắc xin từ nhà sản xuất bị gián đoạn nên không có
vắc xin VGB để triển khai tiêm liều sơ sinh trong hầu hết năm 2010. Từ tháng 12 năm 2010,
vắc xin VGB được cung cấp đầy đủ, liên tục. Tổng hợp t ừ tháng 12/2010 đến nay, đã tiêm
được 67.325 trẻ và không có tai biến sau tiêm chủng. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2012
đã tiêm được liều VGB sơ sin h trong vòng 24 giờ sau tiêm chủng cho 29.894 trẻ, đạt tỷ lệ
80,1% (Bảng 1). Để hoạt động tiêm vắc xin VGB sơ sinh đã đi vào nề nếp như hiện nay phải
kể đến sự tham gia tích cực của các cơ sở y tế có sinh.

Bảng 1. Kết quả tiêm VGB sơ sinh trong vòng 24 g iờ sau sinh ở Hải Dương,
từ năm 2008 đến tháng 10/2012

Chỉ số Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 10 tháng
năm 2012

Trẻ dưới 1 tuổi 27.407 29.119 29.894 32.102 37.045

Tiêm được 577 4.091 4.790 27.764 29.894

Bảng 1 cho thấy hiệu quả của các biện pháp can thiệp và mô hình triển khai vắc xin
VGB liều sơ sinh tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực là phù hợp với tỉnh Hải
Dương. Kết quả triển khai VGB sơ sinh giai đoạn 2011/ 2012 đã hoàn toàn kh ác biệt so với
những năm 2008-2009.
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Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm VGB sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh ở Hải Dương,
từ năm 2008 đến tháng10/2012

IV. KẾT LUẬN

1. Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo đúng đắn, sớm của Bộ Y tế, dự án TCMR.
- Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Y

tế Hải Dương.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ Y tế dự phòng và hệ điều trị.
- Có sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổ chức PATH, Văn phòng TCMR Quốc gia và khu vực

Miền Bắc.

2. Khó khăn

- Đây là loại vắc xin đầu tiên tại tỉnh Hải Dương được tri ển khai tiêm chủng ở hệ thống
Bệnh viện một cách bài bản.

- Sự hưởng ứng của nhân dân đối với tiêm VGB liều sơ sinh chưa cao vì các thông tin
về phản ứng sau tiêm chủng năm 2007.

- Sự phối hợp giữa TTYT và BVĐK ở một số nơi chưa nhịp nhàng.
- Chế độ hỗ trợ cho cán bộ thực hiện tiêm chủng rất thấp, đặc biệt là hỗ trợ đi lĩnh vắc

xin từ xã lên huyện.
- Nguồn kinh phí dành cho công tác truyền thông còn thấp.

- Trình độ chuyên môn của cán bộ tham gia tiêm chủng không đồng đều.
- Cán bộ thực hiện tiêm chủng ở bệnh viện hoàn toàn là cán bộ kiêm nhiệm.

2.1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008

Tỷ
 lệ

 %

Báo cáo tham luận Hội nghị Tiêm chủng mở rộng 29

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm VGB sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh ở Hải Dương,
từ năm 2008 đến tháng10/2012

IV. KẾT LUẬN

1. Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo đúng đắn, sớm của Bộ Y tế, dự án TCMR.
- Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Y

tế Hải Dương.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ Y tế dự phòng và hệ điều trị.
- Có sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổ chức PATH, Văn phòng TCMR Quốc gia và khu vực

Miền Bắc.

2. Khó khăn

- Đây là loại vắc xin đầu tiên tại tỉnh Hải Dương được tri ển khai tiêm chủng ở hệ thống
Bệnh viện một cách bài bản.

- Sự hưởng ứng của nhân dân đối với tiêm VGB liều sơ sinh chưa cao vì các thông tin
về phản ứng sau tiêm chủng năm 2007.

- Sự phối hợp giữa TTYT và BVĐK ở một số nơi chưa nhịp nhàng.
- Chế độ hỗ trợ cho cán bộ thực hiện tiêm chủng rất thấp, đặc biệt là hỗ trợ đi lĩnh vắc

xin từ xã lên huyện.
- Nguồn kinh phí dành cho công tác truyền thông còn thấp.

- Trình độ chuyên môn của cán bộ tham gia tiêm chủng không đồng đều.
- Cán bộ thực hiện tiêm chủng ở bệnh viện hoàn toàn là cán bộ kiêm nhiệm.

14.1 15.9

86.5

2009 2010 2011

Báo cáo tham luận Hội nghị Tiêm chủng mở rộng 29

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm VGB sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh ở Hải Dương,
từ năm 2008 đến tháng10/2012

IV. KẾT LUẬN

1. Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo đúng đắn, sớm của Bộ Y tế, dự án TCMR.
- Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Y

tế Hải Dương.

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa hệ Y tế dự phòng và hệ điều trị.
- Có sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổ chức PATH, Văn phòng TCMR Quốc gia và khu vực

Miền Bắc.

2. Khó khăn

- Đây là loại vắc xin đầu tiên tại tỉnh Hải Dương được tri ển khai tiêm chủng ở hệ thống
Bệnh viện một cách bài bản.

- Sự hưởng ứng của nhân dân đối với tiêm VGB liều sơ sinh chưa cao vì các thông tin
về phản ứng sau tiêm chủng năm 2007.

- Sự phối hợp giữa TTYT và BVĐK ở một số nơi chưa nhịp nhàng.
- Chế độ hỗ trợ cho cán bộ thực hiện tiêm chủng rất thấp, đặc biệt là hỗ trợ đi lĩnh vắc

xin từ xã lên huyện.
- Nguồn kinh phí dành cho công tác truyền thông còn thấp.

- Trình độ chuyên môn của cán bộ tham gia tiêm chủng không đồng đều.
- Cán bộ thực hiện tiêm chủng ở bệnh viện hoàn toàn là cán bộ kiêm nhiệm.

80.1

10 tháng 2012



Báo cáo tham luận Hội nghị Tiêm chủng mở rộng 30

3. Bài học kinh nghiệm
Qua thực tế triển khai và kết quả đạt được, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
- Mô hình tập trung triển khai vắc xin VGB trong vòng 24 giờ sau sinh tại các BVĐK,

phòng khám đa khoa có sinh là phù hợp với một tỉnh đồng bằng đông dân như Hải
Dương.

- Sự chỉ đạo đúng đắn, sớm, ngay từ khi bắt đầu triển khai và theo dõi sát sao của Bộ
Y tế, Dự án TCMR, lãnh đạo Sở Y tế.

- Phải có sự quan tâm thực hiện của Lãnh đạo các BVĐK & PK ĐKKV. Sự tham gia
hết sức tích cực của các bệnh viện các tuyến, các phòng khám đa khoa khu vực.

- Kết quả tiêm vắc xin VGB cho trẻ trong 24 giờ đầu sau sinh được đưa vào chỉ tiêu
thực hiện kế hoạch hàng năm của các đơn vị trực tiếp tham gia.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động rõ ràng, cụ thể.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia dự án hiểu rõ mục đích, sự cần thiết, tính an

toàn, hiệu quả khi tiêm vắc xin VGB là yếu tố quan trọng giúp cán bộ y tế an tâm khi
tham gia hoạt động này.

- Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi đơn vị, địa phương mà xây dựng cơ chế phối hợp
hoạt động của mình cho phù hợp.

- Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền giáo dục. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng
tới nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết của cộng đồng về lợi ích của tiêm vắc xin
VGB liều sơ sinh. Xây dựng tài liệu truyền thông đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

- Thực hiện thật tốt công tác tư vấn trước tiêm chủng.
- Phải tổ chức chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát (đặc biệt là giai đoạn đầu). Kết quả

giám sát được thông báo tới tất cả các đơn vị trong ngành.
- Thực hiện nghiêm túc Quyết định 23/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
- Củng cố, hoàn thiện dây chuyền lạnh nhằm đảm bảo chất lượng vắc xin trong quá

trình vận chuyển và bảo quản.
- Cung cấp kinh phí, vật tư, vắc xin VGB đầy đủ kịp thời.
- Tổ chức giám sát an toàn sau tiêm chủng.
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH VÀ TƯ VẤN
TRƯỚC TIÊM CHỦNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

BS. Nguyễn Thị Phước
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kiên Giang là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có biển, đồi núi, nhiều sông

rạch và giáp với biên giới Campuchia, gồm 15 huyện/thị/thành phố, 146 xã/phường, 932 khu
phố/ấp, 932 cộng tác viên, 652 tổ y tế, 146 điểm tiêm chủng cố định.

- Số trẻ dưới 1 tuổi: 31.112
- Phụ nữ có thai: 32.914
- Phụ nữ 15 tuổi: 13.172 ( VAT1,2 )
- Số phụ nữ 16 tuổi: 12.760 ( VAT3 )
- Số trẻ 12 tháng tuổi tiêm vắc xin VNNB1,2: 33.168
- Số trẻ 24 tháng tuổi tiêm vắc xin VNNB3: 31.020
- Số trẻ  tiêm vắc xin viêm gan B trong 24h đầu: 31.112
- Số trẻ 5 -10 tuổi tiêm vắc xin thương hàn (6 huyện): 79.634
- Số trẻ 16 tháng tuổi tiêm nhắc vắc xin DPT4 và vắc xin sởi mũi 2: 29.497

Kiên Giang cũng như các tỉnh khu vực phía Nam vẫn còn một số tồn tại trong công tác
tiêm chủng:
- Các bà mẹ tập trung mang con đi tiêm chủng vào đầu giờ sáng ngày tiêm chủng

hàng tháng nên có rất đông trẻ. Bình quân mỗi buổi tiêm chủng khoảng 100 đối
tượng/ buổi.

- Các bà mẹ không có thói quen ngồi đợi từ 20-30 phút sau khi tiêm xong để theo dõi
tình trạng sức khỏe của trẻ.

Được sự hổ trợ của Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Văn phòng TCMR phía Nam
thực hiện thí điểm “Quy trình chỉ định tiêm vắc xin và tư vấn trước tiêm chủng ” tại TP. Rạch
Giá vào tháng 10/2011 đến tháng 12/2011 đạt được hiệu quả cao và thực hiện đúng theo
Quyết Định 23 của Bộ Y tế trong công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Với những kết quả
trên, Kiên Giang nhân điển hình và triển khai tiếp tục cho 14 huyện/thị trong tỉnh.

II. NỘI DUNG TRIÊN KHAI
1. Thời gian
- Tập huấn bắt đầu từ 9/2011 đối tượng ban Giám Đốc TTYT, Trưởng Trạm Y tế gồm

14 huyện/ thị, 136 xã/phường.
- Triển khai thực hiện từ ngày 25/9 - 25/11/2011.

2. Nội dung
- Thu thập thông tin: số thôn, ấp, đối tượng tiêm chủng của xã, phường trong 3 tháng

thực hiện, số cán bộ tham gia/buổi tiêm chủng, số buổi tiêm chủng và bố trí thời gian,
đối tượng cho từng buổi tiêm chủng.

- Thảo luận nhóm cán bộ y tế tuyến xã, huyện của địa bàn triển khai.
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thực hiện, số cán bộ tham gia/buổi tiêm chủng, số buổi tiêm chủng và bố trí thời gian,
đối tượng cho từng buổi tiêm chủng.

- Thảo luận nhóm cán bộ y tế tuyến xã, huyện của địa bàn triển khai.
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- Phỏng vấn ngẫu nhiên mỗi huyện 15 bà mẹ đưa con đi tiêm trong buổi tiêm chủng
(phiếu phỏng vấn bà mẹ).

III. KẾT QUẢ
1. Thông tin
- Trung bình số khu phố, ấp/ phường, xã: 84
- Trung bình số đối tượng tiêm chủng: (trẻ dưới 1 tuổi) của 1 trạm y tế: 230
- Trung bình số cán bộ tham gia/của tiêm chủng: 5

Một số thay đổi trong tổ chức buổi tiêm chủng sau 3 tháng thực hiện Quy trình
chỉ định và tư vấn trước tiêm :
- Đối tượ ng trung bình/buổi tiêm chủng: 40
- Số buổi tiêm chủng trung bình/ tháng: 5 buổi/ 5 ngày.
- Hình thức bố trí buổi tiêm chủng: 100% các Trạm y tế bố trí theo khu phố đến từng

buổi tiêm chủng từ 2 -3 khu phố/ buổi, ngoài ra có Trạm y tế bố trí buổi tiêm vét hoặc
buổi tiêm riêng cho đối tượng tiêm sởi mũi 2, DPT 4 và uốn ván cho phụ nữ có thai.

2. Thảo luận nhóm các bộ y tế: Tùy theo từng lớp tập huấn chia thành từ 3 nhóm cán
bộ y tế thảo luận cùng với cán bộ tuyến huyện, tỉnh.

Chủ đề 1: Thực hiện quy trình
- Trung bình thời gian chỉ định và thời gian tiêm chủng cho trẻ từ 5-10 phút trong

những lần đầu và ngắn hơn nếu bà mẹ đã đưa con đi tiêm chủng nhiều lần.
- Số đối tượng trung bình cho 1 buổi tiêm chủng để cán bộ y tế t hực hiện đúng quy

trình là 35-40 đối tượng.
- Hầu như cán bộ y tế không gặp phải khó khăn nào, được sự ủng hộ nhiệt tình của

cộng đồng.
- Cần có sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm YTDP tỉnh về kéo dài số ngày tiêm chủng,

tùy thuộc số đối tượng của từng địa bàn các xã/ phường sẽ phân buổi tiêm chủng
theo từng khu phố, ấp.

Cán bộ y tế điều thấy tính cần thiết phải thực hiện chỉ định và tư vấn tiêm chủng
theo quy trình vì:
- Đối tượng/buổi tiêm chủng không quá đông.
- Cán bộ y tế thực hiện đúng theo quy trình sẽ cảm thấy yên tâm.
- Thực hiện tiêm chủng an toàn.
- Theo dõi được đối tượng sau tiêm chủng tại trạm y tế.
- Hướng dẫn các bà mẹ biết cách theo dõi con sau tiêm chủng để phát hiện kịp thời

phản ứng sau tiêm chủng.
Chủ đề 2: Khuyến nghị của cán bộ y tế nhằm nâng cao an toàn tiêm chủng
- Hàng năm nên tập huấn lại cho cán bộ tuyến xã, phường về an toàn tiêm chủng.
- Sổ tiêm chủng cá nhân đầy đủ cho đối tượng trẻ dưới 1 tuổi.
- Tờ rơi hướng dẫn về an toàn tiêm chủng cho bà mẹ.
- Tổ chức điểm tiêm chủng với số đối tượng đến tiêm chủng phù hợp khoảng 40

trẻ/buổi theo thôn, ấp địa bàn.

2.1. Tổng hợp kết quả phỏng vấn bà mẹ
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- Phỏng vấn ngẫu nhiên mỗi huyện 15 bà mẹ đưa con đi tiêm trong buổi tiêm chủng
(phiếu phỏng vấn bà mẹ).

III. KẾT QUẢ
1. Thông tin
- Trung bình số khu phố, ấp/ phường, xã: 84
- Trung bình số đối tượng tiêm chủng: (trẻ dưới 1 tuổi) của 1 trạm y tế: 230
- Trung bình số cán bộ tham gia/của tiêm chủng: 5

Một số thay đổi trong tổ chức buổi tiêm chủng sau 3 tháng thực hiện Quy trình
chỉ định và tư vấn trước tiêm :
- Đối tượ ng trung bình/buổi tiêm chủng: 40
- Số buổi tiêm chủng trung bình/ tháng: 5 buổi/ 5 ngày.
- Hình thức bố trí buổi tiêm chủng: 100% các Trạm y tế bố trí theo khu phố đến từng

buổi tiêm chủng từ 2-3 khu phố/ buổi, ngoài ra có Trạm y tế bố trí buổi tiêm vét hoặc
buổi tiêm riêng cho đối tượng tiêm sởi mũi 2, DPT 4 và uốn ván cho phụ nữ có thai.

2. Thảo luận nhóm các bộ y tế: Tùy theo từng lớp tập huấn chia thành từ 3 nhóm cán
bộ y tế thảo luận cùng với cán bộ tuyến huyện, tỉnh.

Chủ đề 1: Thực hiện quy trình
- Trung bình thời gian chỉ định và thời gian tiêm chủng cho trẻ từ 5-10 phút trong

những lần đầu và ngắn hơn nếu bà mẹ đã đưa con đi tiêm chủng nhiều lần.
- Số đối tượng trung bình cho 1 buổi tiêm chủng để cán bộ y tế t hực hiện đúng quy

trình là 35-40 đối tượng.
- Hầu như cán bộ y tế không gặp phải khó khăn nào, được sự ủng hộ nhiệt tình của

cộng đồng.
- Cần có sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm YTDP tỉnh về kéo dài số ngày tiêm chủng,

tùy thuộc số đối tượng của từng địa bàn các xã/ phường sẽ phân buổi tiêm chủng
theo từng khu phố, ấp.

Cán bộ y tế điều thấy tính cần thiết phải thực hiện chỉ định và tư vấn tiêm chủng
theo quy trình vì:
- Đối tượng/buổi tiêm chủng không quá đông.
- Cán bộ y tế thực hiện đúng theo quy trình sẽ cảm thấy yên tâm.
- Thực hiện tiêm chủng an toàn.
- Theo dõi được đối tượng sau tiêm chủng tại trạm y tế.
- Hướng dẫn các bà mẹ biết cách theo dõi con sau tiêm chủng để phát hiện kịp thời

phản ứng sau tiêm chủng.
Chủ đề 2: Khuyến nghị của cán bộ y tế nhằm nâng cao an toàn tiêm chủng
- Hàng năm nên tập huấn lại cho cán bộ tuyến xã, phường về an toàn tiêm chủng.
- Sổ tiêm chủng cá nhân đầy đủ cho đối tượng trẻ dưới 1 tuổi.
- Tờ rơi hướng dẫn về an toàn tiêm chủng cho bà mẹ.
- Tổ chức điểm tiêm chủng với số đối tượng đến tiêm chủng phù hợp khoảng 40

trẻ/buổi theo thôn, ấp địa bàn.

2.1. Tổng hợp kết quả phỏng vấn bà mẹ
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- Phỏng vấn ngẫu nhiên mỗi huyện 15 bà mẹ đưa con đi tiêm trong buổi tiêm chủng
(phiếu phỏng vấn bà mẹ).

III. KẾT QUẢ
1. Thông tin
- Trung bình số khu phố, ấp/ phường, xã: 84
- Trung bình số đối tượng tiêm chủng: (trẻ dưới 1 tuổi) của 1 trạm y tế: 230
- Trung bình số cán bộ tham gia/của tiêm chủng: 5

Một số thay đổi trong tổ chức buổi tiêm chủng sau 3 tháng thực hiện Quy trình
chỉ định và tư vấn trước tiêm :
- Đối tượ ng trung bình/buổi tiêm chủng: 40
- Số buổi tiêm chủng trung bình/ tháng: 5 buổi/ 5 ngày.
- Hình thức bố trí buổi tiêm chủng: 100% các Trạm y tế bố trí theo khu phố đến từng

buổi tiêm chủng từ 2-3 khu phố/ buổi, ngoài ra có Trạm y tế bố trí buổi tiêm vét hoặc
buổi tiêm riêng cho đối tượng tiêm sởi mũi 2, DPT 4 và uốn ván cho phụ nữ có thai.

2. Thảo luận nhóm các bộ y tế: Tùy theo từng lớp tập huấn chia thành từ 3 nhóm cán
bộ y tế thảo luận cùng với cán bộ tuyến huyện, tỉnh.

Chủ đề 1: Thực hiện quy trình
- Trung bình thời gian chỉ định và thời gian tiêm chủng cho trẻ từ 5-10 phút trong

những lần đầu và ngắn hơn nếu bà mẹ đã đưa con đi tiêm chủng nhiều lần.
- Số đối tượng trung bình cho 1 buổi tiêm chủng để cán bộ y tế t hực hiện đúng quy

trình là 35-40 đối tượng.
- Hầu như cán bộ y tế không gặp phải khó khăn nào, được sự ủng hộ nhiệt tình của

cộng đồng.
- Cần có sự chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm YTDP tỉnh về kéo dài số ngày tiêm chủng,

tùy thuộc số đối tượng của từng địa bàn các xã/ phường sẽ phân buổi tiêm chủng
theo từng khu phố, ấp.

Cán bộ y tế điều thấy tính cần thiết phải thực hiện chỉ định và tư vấn tiêm chủng
theo quy trình vì:
- Đối tượng/buổi tiêm chủng không quá đông.
- Cán bộ y tế thực hiện đúng theo quy trình sẽ cảm thấy yên tâm.
- Thực hiện tiêm chủng an toàn.
- Theo dõi được đối tượng sau tiêm chủng tại trạm y tế.
- Hướng dẫn các bà mẹ biết cách theo dõi con sau tiêm chủng để phát hiện kịp thời

phản ứng sau tiêm chủng.
Chủ đề 2: Khuyến nghị của cán bộ y tế nhằm nâng cao an toàn tiêm chủng
- Hàng năm nên tập huấn lại cho cán bộ tuyến xã, phường về an toàn tiêm chủng.
- Sổ tiêm chủng cá nhân đầy đủ cho đối tượng trẻ dưới 1 tuổi.
- Tờ rơi hướng dẫn về an toàn tiêm chủng cho bà mẹ.
- Tổ chức điểm tiêm chủng với số đối tượng đến tiêm chủng phù hợp khoảng 40

trẻ/buổi theo thôn, ấp địa bàn.

2.1. Tổng hợp kết quả phỏng vấn bà mẹ
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Bảng 1. Tóm tắt kết quả phỏng vấn bà mẹ (n=225)
STT Nội dung Số trả lời

1
Số lần đưa con đi tiêm chủng

1 lần 98
≥ 2 lần 127

2 Số bà mẹ giữ phiếu tiêm chủng 225
3 Số bà mẹ có con được chỉ định và tư vấn trước tiêm chủng 225

4

Những nội dung được tư vấn
Loại vắc xin 8
Thời gian theo dõi tại trạm y tế sau tiêm chủng 180
Thời gian theo dõi tại nhà 157
Cách chăm sóc sau tiêm 130
Nội dung khác 22

5

Thời gian tư vấn trong bao lâu
< 5 phút 0
5 - 10 phút 215
>10 phút 10

6 Số bà mẹ cho rằng việc chỉ định, tư vấn là cần thiết 225

7

Lý do cần thiết
Biết cách theo dõi cho con 180
Biết cách chăm sóc cho con 180
Biết cách chăm sóc và theo dõi 135
Biết vắc xin được tiêm chủng 125
Yên tâm sức khỏe của con 180
Biết lợi ích tiêm chủng 180
Biết sức khỏe của cháu có tiêm được được, tránh sốc thuốc 157

8

Số bà mẹ biết các biểu hiện có thể xảy ra sau tiêm chủng
Sốt nhẹ 180
Quấy khóc 135
Sưng đau tại chỗ tiêm 125
Biểu hiện khác (bú ít, nổi mẩn) 45

9

Số bà mẹ thấy cần phải theo dõi trẻ sau tiêm tại điểm tiêm chủng 195
Thời gian theo dõi < 30 phút 95
30 phút 130
>30 phút 0

10 Thực tế số bà mẹ cho con ở lại theo dõi sau tiêm chủng 195

11

Số bà mẹ thấy cần thiết phải theo dõi trẻ sau tiêm chủng tại nhà 195
< 24 giờ 0
24giờ 195
>24 giờ 30

12

Khi nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế
Sốt cao 180
Quấy khóc kéo dài 113
Bỏ bú 90
Tím tái, khó thở 90
Biểu hiện khác( không yên tâm, nổi mẩn, bất thường) 20

13 Số bà mẹ thấy buổi tiêm chủng được bố trí hợp lý 218

14
Số bà mẹ thấy buổi tiêm chủng được bố trí chưa hợp lý 0

Không hẹn giờ rõ ràng 7
Chờ đợi lâu, quá đông 7

15 Nhận xét và khuyến nghị của bà mẹ về tổ chức buổi tiêm chủng
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Bảng 1. Tóm tắt kết quả phỏng vấn bà mẹ (n=225)
STT Nội dung Số trả lời

1
Số lần đưa con đi tiêm chủng

1 lần 98
≥ 2 lần 127

2 Số bà mẹ giữ phiếu tiêm chủng 225
3 Số bà mẹ có con được chỉ định và tư vấn trước tiêm chủng 225

4

Những nội dung được tư vấn
Loại vắc xin 8
Thời gian theo dõi tại trạm y tế sau tiêm chủng 180
Thời gian theo dõi tại nhà 157
Cách chăm sóc sau tiêm 130
Nội dung khác 22

5

Thời gian tư vấn trong bao lâu
< 5 phút 0
5 - 10 phút 215
>10 phút 10

6 Số bà mẹ cho rằng việc chỉ định, tư vấn là cần thiết 225

7

Lý do cần thiết
Biết cách theo dõi cho con 180
Biết cách chăm sóc cho con 180
Biết cách chăm sóc và theo dõi 135
Biết vắc xin được tiêm chủng 125
Yên tâm sức khỏe của con 180
Biết lợi ích tiêm chủng 180
Biết sức khỏe của cháu có tiêm được được, tránh sốc thuốc 157

8

Số bà mẹ biết các biểu hiện có thể xảy ra sau tiêm chủng
Sốt nhẹ 180
Quấy khóc 135
Sưng đau tại chỗ tiêm 125
Biểu hiện khác (bú ít, nổi mẩn) 45

9

Số bà mẹ thấy cần phải theo dõi trẻ sau tiêm tại điểm tiêm chủng 195
Thời gian theo dõi < 30 phút 95
30 phút 130
>30 phút 0

10 Thực tế số bà mẹ cho con ở lại theo dõi sau tiêm chủng 195

11

Số bà mẹ thấy cần thiết phải theo dõi trẻ sau tiêm chủng tại nhà 195
< 24 giờ 0
24giờ 195
>24 giờ 30

12

Khi nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế
Sốt cao 180
Quấy khóc kéo dài 113
Bỏ bú 90
Tím tái, khó thở 90
Biểu hiện khác( không yên tâm, nổi mẩn, bất thường) 20

13 Số bà mẹ thấy buổi tiêm chủng được bố trí hợp lý 218

14
Số bà mẹ thấy buổi tiêm chủng được bố trí chưa hợp lý 0

Không hẹn giờ rõ ràng 7
Chờ đợi lâu, quá đông 7

15 Nhận xét và khuyến nghị của bà mẹ về tổ chức buổi tiêm chủng
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Bảng 1. Tóm tắt kết quả phỏng vấn bà mẹ (n=225)
STT Nội dung Số trả lời

1
Số lần đưa con đi tiêm chủng

1 lần 98
≥ 2 lần 127

2 Số bà mẹ giữ phiếu tiêm chủng 225
3 Số bà mẹ có con được chỉ định và tư vấn trước tiêm chủng 225

4

Những nội dung được tư vấn
Loại vắc xin 8
Thời gian theo dõi tại trạm y tế sau tiêm chủng 180
Thời gian theo dõi tại nhà 157
Cách chăm sóc sau tiêm 130
Nội dung khác 22

5

Thời gian tư vấn trong bao lâu
< 5 phút 0
5 - 10 phút 215
>10 phút 10

6 Số bà mẹ cho rằng việc chỉ định, tư vấn là cần thiết 225

7

Lý do cần thiết
Biết cách theo dõi cho con 180
Biết cách chăm sóc cho con 180
Biết cách chăm sóc và theo dõi 135
Biết vắc xin được tiêm chủng 125
Yên tâm sức khỏe của con 180
Biết lợi ích tiêm chủng 180
Biết sức khỏe của cháu có tiêm được được, tránh sốc thuốc 157

8

Số bà mẹ biết các biểu hiện có thể xảy ra sau tiêm chủng
Sốt nhẹ 180
Quấy khóc 135
Sưng đau tại chỗ tiêm 125
Biểu hiện khác (bú ít, nổi mẩn) 45

9

Số bà mẹ thấy cần phải theo dõi trẻ sau tiêm tại điểm tiêm chủng 195
Thời gian theo dõi < 30 phút 95
30 phút 130
>30 phút 0

10 Thực tế số bà mẹ cho con ở lại theo dõi sau tiêm chủng 195

11

Số bà mẹ thấy cần thiết phải theo dõi trẻ sau tiêm chủng tại nhà 195
< 24 giờ 0
24giờ 195
>24 giờ 30

12

Khi nào cần đưa trẻ đến cơ sở y tế
Sốt cao 180
Quấy khóc kéo dài 113
Bỏ bú 90
Tím tái, khó thở 90
Biểu hiện khác( không yên tâm, nổi mẩn, bất thường) 20

13 Số bà mẹ thấy buổi tiêm chủng được bố trí hợp lý 218

14
Số bà mẹ thấy buổi tiêm chủng được bố trí chưa hợp lý 0

Không hẹn giờ rõ ràng 7
Chờ đợi lâu, quá đông 7

15 Nhận xét và khuyến nghị của bà mẹ về tổ chức buổi tiêm chủng
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STT Nội dung Số trả lời
Không cần thay đổi gì 218
Thoải mái, yên tâm, vừa lòng 218
Tiếp tục duy trì 218
Cần thay đổi (lấy số, nộp sổ, ngồi đợi gọi tên; tổ chức buổi
tiêm chủng kéo dài hơn, chia thời gian hẹn giờ) 7

Qua kết quả thảo luận nhóm, nhóm cán bộ y tế và ý kiến thu thập từ bà mẹ nhận thấy:
- Hình thức, nội dung, áp phích “Quy trình chỉ định vắc xin tư vấn trước tiêm chủng” là

phù hợp, đầy đủ và dễ hiểu.
- Quy trình chỉ định vắc xin, tư vấn trước tiêm chủng là cần thiết cho cán bộ y tế thực

hiện trước tiêm chủng vì:

+ Đối tượng/buổi tiêm chủng không quá đông
+ Cán bộ y tế thực hiện theo đúng quy trình sẽ cảm thấy yên tâm.
+ Thực hiện tiêm chủng an toàn.

+ Theo dõi được đối tượng sau tiêm chủng tại trạm y tế.
+ Hướng dẫn các bà mẹ biết cách theo dõi con sau tiêm chủng để phát hiện kịp

thời phản ứng sau tiêm chủng.
- Quy trình chỉ định vắc xin, tư vấn trước tiêm chủng thực hiện thuận lợi:

+ Trung bình thời gian chỉ định và tư vấn tiêm chủng cho một đối tượng từ 5 -10
phút trong lần đầu và ngắn hơn nếu bà mẹ đã đưa con đi tiêm chủng nhiều lần.

+ Số đối tượng trung bình cho một buổi tiêm chủng để cán bộ y tế thực hiện đúng
quy trình là 35-40 đối tượng.

+ Hầu như cán bộ y tế không gặp phải khó khăn, được sự ủng hộ của cộng đồng.
+ Trung tâm YTDP tỉnh có công văn chỉ đạo về kéo dài số ngày tiêm chủng, tùy

thuộc số đối tượng của từng địa bàn các xã/ phường sẽ phân buổi tiêm chủng
theo từng khu phố ấp.

- Nhận thức của bà mẹ sau khi được tư vấn tiêm chủng được nâng cao:

+ 100% bà mẹ thấy việc chỉ định, tư vấn trước tiêm chủng là cần thiết.
+ Đa số bà mẹ yên tâm, thoải mái và hài lòng với cách tổ chực buổi tiêm chủng và

cách chỉ định, tư vấn trước tiêm chủng của cán bộ y tế (80%).
+ Hầu hết các bà mẹ biết các biểu hiện thông thường sau tiêm chủng như sốt nhẹ

(80%), quấy khóc (60%)…và đưa trẻ quay lại trạm y tế khám khi trẻ sốt cao
(80%), bỏ bú (40%), quấy khóc kéo dài (50%).

+ Các bà mẹ biết phải theo dõi trẻ sau tiêm chủng tại trạm y tế (93%) trong đó số
bà mẹ biết cần theo dõi ít nhất 30 phút tại trạm y tế là 80% và thực tế số bà mẹ ở
lại theo dõi là 93%.

+ 95% bà mẹ biết phải theo dõi trẻ sau tiêm chủng ít nhất 24 giờ tại nhà.

IV. KẾT LUẬN
Quy trình chỉ định và tư vấn trước tiêm chủng đem lại hiệu quả, chất lượng cao trong

công tác an toàn tiêm chủng, bên cạnh đó còn giúp cho cán bộ quản lý chương trình thực
hiện chính xác công tác thống kê báo cáo và giảm được t ỷ lệ bỏ sót đối tượng tiêm chủng.
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V. KHUYẾN NGHỊ
- Dự án TCMR hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tỉnh được triển khai và nhân rộng mô

hình chỉ định và tư vấn trước tiêm chủng ngày càng được hoàn thiện hơn.
- Hàng năm tập huấn lại cho cán bộ y tế tuyến xã, phườ ng về an toàn tiêm chủng theo

“Quy trình chỉ định vắc xin tư vấn trước tiêm chủng”.
- Cấp sổ tiêm chủng cá nhân đầy đủ cho đối tượng trẻ dưới 1 tuổi theo nhu cầu thực tế

của địa phương.
- Cấp tờ rơi hướng dẫn về an toàn tiêm chủng cho bà mẹ.
- Tổ chức điểm tiêm chủng với số đối tượng đến tiêm củng phù hợp khoảng 35 -40

trẻ/buổi (theo khu phố, ấp).
- TCMR khu vực và quốc gia thường xuyên giám sát hỗ trợ nhằm duy trì và nâng cao

chất lượng mô hình chỉ định vắc xin tư vấn trước tiêm chủng .
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐÁP ỨNG
PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG SAU TIÊM CHỦNG TẠI HÒA BÌNH

BS. Trần Thị Ái Hương
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiêm chủng mở rộng đã làm giảm đánh kể tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm trong

tiêm chủng ở trẻ em. Mỗi năm có hàng triệu trẻ em được tiêm chủng, do đó việc đảm bảo an
toàn tiêm chủng, hạn chế tối đa những phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra là rất cần
thiết. Lịch tiêm chủng cho trẻ em thường bắt đầu từ rất sớm, giai đoạn này trẻ rất dễ bị
nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh bẩm sinh kể cả tử vong do đó rất dễ bị quy do tiêm chủng.
Vì vậy việc phát hiện sớm, báo cáo nhanh ,điều tra và đưa ra kết luận những phản ứng bất
thường sau tiêm chủng góp phần đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời củng cố lòng tin
của cộng đồng về tiêm chủng mở rộng .

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ KẾT QU Ả

1. Thông tin chung về tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên 4.595 km2 với 9 huyện và 1 thành phố

thuộc tỉnh, 210 xã, phường. Dân số 812.000 người, gồm 7 dân tộc chính: Mường, Kinh,
Thái, Dao, Tày, Mông, Hoa, trong đó dân tộc Mường chiếm 63,3%, dân tộc Kinh chiếm
27,7%, các dân tộc khác chiếm 9%. Là tỉnh miền núi giao thông đi lại khó khăn giữa các
vùng, là một trong số các tỉnh nghèo, kinh tế chủ yếu là nông-lâm nghiệp, trình độ dân chí
còn hạn chế. Là cửa ng õ vùng Tây Bắc tiếp giáp với các tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ,
Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, mức độ giao lưu lớn dẫn đến những thách thức cho hệ thống y
tế dự phòng.

Trong nhiều năm qua hoạt đông tiêm chủng mở rộng đã được triển khai có hiệu quả,
đối tượn g trẻ em dưới một tuổi hàng năm khoảng 16.000 trẻ, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đều
đạt trên 95%. Công tác tiêm chủng đã đem lại những thành quả hết sức to lớn trong công
cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Hòa
Bình nói riêng. Số lượng và chất lượng trong công tác Tiêm chủng mở rộng ngày càng được
nâng cao. Thời điểm những năm đầu triển khai cán bộ tiêm chủng còn phải mang phích vắc
xin đến tận gia đình đối tượng để thực hiện tiêm chủng. Đến những năm gần đây do là m tốt
công tác xã hội hóa Tiêm chủng mở rộng nên tỉnh Hòa Bình chỉ còn một số ít các điểm tiêm
chủng ngoài Trạm Y tế, phần lớn các xã chỉ thực hiện một điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã.

2. Giám sát và đáp ứng phản ứng nghiêm trọng sau tiêm chủng
Trong các năm 2007, 2008 các sự kiện xảy ra sau khi tiêm vắc xin mà các phương

tiện thông tin đại chúng cho là có liên quan đến vắc xin đã dẫn đến sự giảm sút nghiêm trọng
tỷ lệ tiêm chủng mặc dù sau đó đã được Bộ Y tế kết luận là không phải do vắc xin gây ra.
Nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng an toàn trong tiêm chủng Bộ Y tế đã có Quyết định số
23/2008/QĐ-BYT ngày 7/7/2008 ban hành “Quy định sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong
dự phòng và điều trị”.
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐÁP ỨNG
PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG SAU TIÊM CHỦNG TẠI HÒA BÌNH

BS. Trần Thị Ái Hương
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiêm chủng mở rộng đã làm giảm đánh kể tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm trong

tiêm chủng ở trẻ em. Mỗi năm có hàng triệu trẻ em được tiêm chủng, do đó việc đảm bảo an
toàn tiêm chủng, hạn chế tối đa những phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra là rất cần
thiết. Lịch tiêm chủng cho trẻ em thường bắt đầu từ rất sớm, giai đoạn này trẻ rất dễ bị
nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh bẩm sinh kể cả tử vong do đó rất dễ bị quy do tiêm chủng.
Vì vậy việc phát hiện sớm, báo cáo nhanh ,điều tra và đưa ra kết luận những phản ứng bất
thường sau tiêm chủng góp phần đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời củng cố lòng tin
của cộng đồng về tiêm chủng mở rộng .

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ KẾT QU Ả

1. Thông tin chung về tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên 4.595 km2 với 9 huyện và 1 thành phố

thuộc tỉnh, 210 xã, phường. Dân số 812.000 người, gồm 7 dân tộc chính: Mường, Kinh,
Thái, Dao, Tày, Mông, Hoa, trong đó dân tộc Mường chiếm 63,3%, dân tộc Kinh chiếm
27,7%, các dân tộc khác chiếm 9%. Là tỉnh miền núi giao thông đi lại khó khăn giữa các
vùng, là một trong số các tỉnh nghèo, kinh tế chủ yếu là nông-lâm nghiệp, trình độ dân chí
còn hạn chế. Là cửa ng õ vùng Tây Bắc tiếp giáp với các tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ,
Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, mức độ giao lưu lớn dẫn đến những thách thức cho hệ thống y
tế dự phòng.

Trong nhiều năm qua hoạt đông tiêm chủng mở rộng đã được triển khai có hiệu quả,
đối tượn g trẻ em dưới một tuổi hàng năm khoảng 16.000 trẻ, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đều
đạt trên 95%. Công tác tiêm chủng đã đem lại những thành quả hết sức to lớn trong công
cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Hòa
Bình nói riêng. Số lượng và chất lượng trong công tác Tiêm chủng mở rộng ngày càng được
nâng cao. Thời điểm những năm đầu triển khai cán bộ tiêm chủng còn phải mang phích vắc
xin đến tận gia đình đối tượng để thực hiện tiêm chủng. Đến những năm gần đây do là m tốt
công tác xã hội hóa Tiêm chủng mở rộng nên tỉnh Hòa Bình chỉ còn một số ít các điểm tiêm
chủng ngoài Trạm Y tế, phần lớn các xã chỉ thực hiện một điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã.

2. Giám sát và đáp ứng phản ứng nghiêm trọng sau tiêm chủng
Trong các năm 2007, 2008 các sự kiện xảy ra sau khi tiêm vắc xin mà các phương

tiện thông tin đại chúng cho là có liên quan đến vắc xin đã dẫn đến sự giảm sút nghiêm trọng
tỷ lệ tiêm chủng mặc dù sau đó đã được Bộ Y tế kết luận là không phải do vắc xin gây ra.
Nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng an toàn trong tiêm chủng Bộ Y tế đã có Quyết định số
23/2008/QĐ-BYT ngày 7/7/2008 ban hành “Quy định sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong
dự phòng và điều trị”.
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐÁP ỨNG
PHẢN ỨNG NGHIÊM TRỌNG SAU TIÊM CHỦNG TẠI HÒA BÌNH

BS. Trần Thị Ái Hương
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiêm chủng mở rộng đã làm giảm đánh kể tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm trong

tiêm chủng ở trẻ em. Mỗi năm có hàng triệu trẻ em được tiêm chủng, do đó việc đảm bảo an
toàn tiêm chủng, hạn chế tối đa những phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra là rất cần
thiết. Lịch tiêm chủng cho trẻ em thường bắt đầu từ rất sớm, giai đoạn này trẻ rất dễ bị
nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh bẩm sinh kể cả tử vong do đó rất dễ bị quy do tiêm chủng.
Vì vậy việc phát hiện sớm, báo cáo nhanh ,điều tra và đưa ra kết luận những phản ứng bất
thường sau tiêm chủng góp phần đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời củng cố lòng tin
của cộng đồng về tiêm chủng mở rộng .

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ KẾT QU Ả

1. Thông tin chung về tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên 4.595 km2 với 9 huyện và 1 thành phố

thuộc tỉnh, 210 xã, phường. Dân số 812.000 người, gồm 7 dân tộc chính: Mường, Kinh,
Thái, Dao, Tày, Mông, Hoa, trong đó dân tộc Mường chiếm 63,3%, dân tộc Kinh chiếm
27,7%, các dân tộc khác chiếm 9%. Là tỉnh miền núi giao thông đi lại khó khăn giữa các
vùng, là một trong số các tỉnh nghèo, kinh tế chủ yếu là nông-lâm nghiệp, trình độ dân chí
còn hạn chế. Là cửa ng õ vùng Tây Bắc tiếp giáp với các tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ,
Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, mức độ giao lưu lớn dẫn đến những thách thức cho hệ thống y
tế dự phòng.

Trong nhiều năm qua hoạt đông tiêm chủng mở rộng đã được triển khai có hiệu quả,
đối tượn g trẻ em dưới một tuổi hàng năm khoảng 16.000 trẻ, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đều
đạt trên 95%. Công tác tiêm chủng đã đem lại những thành quả hết sức to lớn trong công
cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Hòa
Bình nói riêng. Số lượng và chất lượng trong công tác Tiêm chủng mở rộng ngày càng được
nâng cao. Thời điểm những năm đầu triển khai cán bộ tiêm chủng còn phải mang phích vắc
xin đến tận gia đình đối tượng để thực hiện tiêm chủng. Đến những năm gần đây do là m tốt
công tác xã hội hóa Tiêm chủng mở rộng nên tỉnh Hòa Bình chỉ còn một số ít các điểm tiêm
chủng ngoài Trạm Y tế, phần lớn các xã chỉ thực hiện một điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã.

2. Giám sát và đáp ứng phản ứng nghiêm trọng sau tiêm chủng
Trong các năm 2007, 2008 các sự kiện xảy ra sau khi tiêm vắc xin mà các phương

tiện thông tin đại chúng cho là có liên quan đến vắc xin đã dẫn đến sự giảm sút nghiêm trọng
tỷ lệ tiêm chủng mặc dù sau đó đã được Bộ Y tế kết luận là không phải do vắc xin gây ra.
Nhằm nâng cao tỷ lệ và chất lượng an toàn trong tiêm chủng Bộ Y tế đã có Quyết định số
23/2008/QĐ-BYT ngày 7/7/2008 ban hành “Quy định sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong
dự phòng và điều trị”.
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Thực hiện quy định nêu trên, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình đã đặt mục tiêu
an toàn, chất lượng tiêm chủng lên hàng đầu. Mỗi năm Trung tâm đã mở 11 lớp tập huấn
cho các huyện và cấp chứng chỉ tiêm chủng cho tất cả cán bộ tham gia quản lý, giám sát
cũng như cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiêm chủng tại các tuyến.

Công tác giám sát cũng được quan tâm và sát sao hơn trước. Hàng tháng Trung tâm
Y tế các huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, tổ chức giám sát các điểm
tiêm chủng thường xuyên, nhằm hỗ trợ và phát hiện các sai sót, bổ sung những kiến thức
trong công tác thực hiện an toàn tiêm chủng.

Năm 2011, tại tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một số ca phản ứng nặng sau tiêm chủng, làm
cho người dân lo ngại việc đưa con đến các điểm tiêm chủng và đã không ít cán bộ y tế dè
dặt trong việc chỉ định tiêm chủng. Xác định công tác giám sát, đáp ứng nhanh khi có phản
ứng sau tiêm là hết sức quan trọng. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh ra hàng loạt các công
văn chỉ đạo các tuyến, tăng cường thực hiện an toàn trong tiêm chủng, tăng cường giám
sát, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng, mở thêm các lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến
thức tăng cường thực hiện Quyết định 23/2008/QĐ-BYT. Một mặt tham mưu cho Sở Y tế
thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đán h giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin,
sinh phẩm, các thành phần Hội đồng theo Quyết định 23/2008/QĐ-BYT và Thông tư số
21/2011/TT-BYT.

Trung tâm đã thiết lập đường dây nóng báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng
nặng sau tiêm chủng. Trung tâm Y t ế dự phòng tỉnh là đơn vị thường trực của Hội đồng
chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh đã
tiếp nhận báo cáo từ tuyến dưới. T rung tâm tiến hành ngay việc xác minh thông tin trong
vòng 2 giờ đầu, tổng hợp thông tin, báo cáo ngay Sở Y tế, Văn phòng Tiêm chủng mở
rộng khu vực và Quốc gia. Sở Y tế sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm Y tế dự
phòng tỉnh, triệu tập ngay Hội đồng môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc
xin, sinh phẩm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thực hiện ngay các công
việc điều tra, giám sát phản ứng.

Qui trình điều tra và giám sát phản ứng sau tiêm chủng thực hiện theo Quyết định
23/2008/QĐ-BYT. Sau khi có kết quả điều tra, tổ chức họp ngay Hội đồng chuyên môn
đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm. Hội đồng sẽ phân tích các
nguyên nhân và đưa ra quyết định. Nếu trường hợp vượt quá khả năng, Hội đồng sẽ mời
Văn phòng Tiêm chủng Quốc gia, Tiêm chủng khu vực cùng tham gia phân tích, đánh giá
và đưa ra quyết định. Hội đồng cử ra một thành viên chịu trách nhiệm phát ngôn về
những diễn biến và kết quả điều tra. Việc phát ngôn thực hiện theo quy định của pháp
luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sau khi có kết luận về nguyên nhân gây phản ứng không liên quan đến vắc xin thì
việc tiếp tục sử dụng lại vắc xin đó trong phạm vi toàn huyện hoặc toàn tỉnh do lãnh đạo Sở
Y tế công bố.

Nếu tỷ lệ phản ứng cao hơn tỷ lệ dự tính đối với 1 loạt hay lô vắc xin, thì xin ý kiến
chỉ đạo của Trung ương. Nếu do sai sót trong tiêm chủng, Sở Y tế chỉ đạo và phân công
trách nhiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng giám sát, kiểm tra việc chấn chỉnh nguyên nhân
của sai sót: Thay đổi cách cung cấp vắc xin; Thay đổi những qui định của các cơ sở y tế;
Đào tạo nhân viên y tế; Tăng cường kiểm tra, giám sát. Nếu là trùng hợp ngẫu nhiên thì triển
khai các hoạt động điều tra có tính chất chuyên sâu hơn để thuyết phục nhân dân rằng thực
sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
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Thực hiện quy định nêu trên, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình đã đặt mục tiêu
an toàn, chất lượng tiêm chủng lên hàng đầu. Mỗi năm Trung tâm đã mở 11 lớp tập huấn
cho các huyện và cấp chứng chỉ tiêm chủng cho tất cả cán bộ tham gia quản lý, giám sát
cũng như cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiêm chủng tại các tuyến.

Công tác giám sát cũng được quan tâm và sát sao hơn trước. Hàng tháng Trung tâm
Y tế các huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, tổ chức giám sát các điểm
tiêm chủng thường xuyên, nhằm hỗ trợ và phát hiện các sai sót, bổ sung những kiến thức
trong công tác thực hiện an toàn tiêm chủng.

Năm 2011, tại tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một số ca phản ứng nặng sau tiêm chủng, làm
cho người dân lo ngại việc đưa con đến các điểm tiêm chủng và đã không ít cán bộ y tế dè
dặt trong việc chỉ định tiêm chủng. Xác định công tác giám sát, đáp ứng nhanh khi có phản
ứng sau tiêm là hết sức quan trọng. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh ra hàng loạt các công
văn chỉ đạo các tuyến, tăng cường thực hiện an toàn trong tiêm chủng, tăng cường giám
sát, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng, mở thêm các lớp tập huấn nhằm bổ sung kiến
thức tăng cường thực hiện Quyết định 23/2008/QĐ-BYT. Một mặt tham mưu cho Sở Y tế
thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đán h giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin,
sinh phẩm, các thành phần Hội đồng theo Quyết định 23/2008/QĐ-BYT và Thông tư số
21/2011/TT-BYT.

Trung tâm đã thiết lập đường dây nóng báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng
nặng sau tiêm chủng. Trung tâm Y t ế dự phòng tỉnh là đơn vị thường trực của Hội đồng
chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cấp tỉnh đã
tiếp nhận báo cáo từ tuyến dưới. T rung tâm tiến hành ngay việc xác minh thông tin trong
vòng 2 giờ đầu, tổng hợp thông tin, báo cáo ngay Sở Y tế, Văn phòng Tiêm chủng mở
rộng khu vực và Quốc gia. Sở Y tế sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm Y tế dự
phòng tỉnh, triệu tập ngay Hội đồng môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc
xin, sinh phẩm, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thực hiện ngay các công
việc điều tra, giám sát phản ứng.

Qui trình điều tra và giám sát phản ứng sau tiêm chủng thực hiện theo Quyết định
23/2008/QĐ-BYT. Sau khi có kết quả điều tra, tổ chức họp ngay Hội đồng chuyên môn
đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm. Hội đồng sẽ phân tích các
nguyên nhân và đưa ra quyết định. Nếu trường hợp vượt quá khả năng, Hội đồng sẽ mời
Văn phòng Tiêm chủng Quốc gia, Tiêm chủng khu vực cùng tham gia phân tích, đánh giá
và đưa ra quyết định. Hội đồng cử ra một thành viên chịu trách nhiệm phát ngôn về
những diễn biến và kết quả điều tra. V iệc phát ngôn thực hiện theo quy định của pháp
luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Sau khi có kết luận về nguyên nhân gây phản ứng không liên quan đến vắc xin thì
việc tiếp tục sử dụng lại vắc xin đó trong phạm vi toàn huyện hoặc toàn tỉnh do lãnh đạo Sở
Y tế công bố.

Nếu tỷ lệ phản ứng cao hơn tỷ lệ dự tính đối với 1 loạt hay lô vắc xin, thì xin ý kiến
chỉ đạo của Trung ương. Nếu do sai sót trong tiêm chủng, Sở Y tế chỉ đạo và phân công
trách nhiệm cho Trung tâm Y tế dự phòng giám sát, kiểm tra việc chấn chỉnh nguyên nhân
của sai sót: Thay đổi cách cung cấp vắc xin; Thay đổi những qui định của các cơ sở y tế;
Đào tạo nhân viên y tế; Tăng cường kiểm tra, giám sát. Nếu là trùng hợp ngẫu nhiên thì triển
khai các hoạt động điều tra có tính chất chuyên sâu hơn để thuyết phục nhân dân rằng thực
sự chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
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Sau khi có kết luận của Hội đồng khoa học chuyên môn đánh giá phản ứng sau tiêm
chủng của tỉnh, Sở Y tế ra văn bản báo cáo Bộ Y tế. Thời gian hoàn thành báo cáo là 2
ngày kể từ khi có kết luận của Hội đồng khoa học chuyên môn.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Việc đáp ứng nhanh khi có phản ứng sau tiêm chủng và đưa ra kêt luậ n về nguyên
nhân các phản ứng sau tiêm sớm là hết sức cần thiết, giúp cho nghành Y tế nhận định và
đưa ra các giải pháp cho công tác tiêm chủng, mặt giúp người dân hiểu đúng về các phản
ứng xảy ra.

Để đảm an toàn tiêm chủng, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hòa Bình đề nghị Chương
trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia xây dựng một mẫu sổ chung hoặc hướng dẫn cụ thể về
việc khám phân loại trước khi tiêm chủng.
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PHỐI HỢP GIỮA ĐƠN VỊ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ BỆNH VIỆN
THỰC HIỆN GIÁM SÁT BỆNH TRONG TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

TẠI THÁI BÌNH

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thái Bình

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giám sát bệnh là một trong các công việc chính của y tế dự phòng để theo dõi, giám
sát tình hình bệnh tật của các bệnh truyền nhiễm gây dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng
đồng. Giám sát các bệnh truyền nhiễm ở các tuyến kể cả trong các bệnh viện và cộng đồng
nhằm thu thập số liệu các ca bệnh, các ca tử vong do bệnh để có được bức tranh về tình
hình bệnh tật và theo dõi thay đổi tình hình bệnh tật. Thông tin về giám sát bệnh tốt là cơ sở
quan trọng giúp thực hiện các hoạt động đáp ứng dịch, bệnh hiệu quả đồng thời đánh giá
hiệu quả của các chương trình can thiệp .

Chương trình TCMR đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc được hơn 25 năm.
Tình hình mắc, chết các bệnh có vắc xin trong TCMR thay đổi hết sức ấn tượng. Ngày càng
có thêm nhiều vắc xin được đưa vào TCMR. Bên cạnh đó, để triển khai một vắc xin phòng
bệnh mới trong TCMR cần phải có hệ thống giám sát bệnh liên quan hoạt động hiệu quả.
Giám sát các bệnh phòng được bằng vắc xin nhằm th eo dõi gánh nặng bệnh tật của bệnh
nhằm đưa ra các bằng chứng cần thiết để đưa vắc xin mới vào TCMR, cũng như theo dõi
hiệu quả của việc triển khai vắc xin.

Các cơ sở y tế là nơi đầu tiên ghi nhận các trường hợp bệnh, thường sau khi có
thông báo từ tuyến bệnh viện, hệ thống giám sát bệnh tại cộng đồng sẽ được khởi động để
tìm kiếm các ca bệnh liên quan do đó việc giám sát bệnh tại bệnh viện các tuyến là hết sức
quan trọng. Ngoại trừ với các ca bệnh thông thường và nhẹ, các trường hợp bệnh lạ, mức
độ bệnh trung bình, nặng hoặc gây lo ngại cho người bệnh và/hoặc gia đình đều đến khám,
điều trị tại bệnh viện các tuyến. Giám sát bệnh tại bệnh viện sẽ tìm kiếm và điều tra được
các ca bệnh đến bệnh viện và từ đó mở rộng điều tra cả những ca không đến bệnh viện.

Bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực các tuyến thuộc hệ điều trị, trực tiếp chịu sự
quản lý nhà nước của Sở Y tế các tỉnh/thành phố. Cán bộ y tế tại bệnh viện thường chỉ thực
hiện công tác khám chữa bệnh, không có người chuyên trách các công việc giám sát bệnh
tại bệnh viện.

Trung tâm y tế dự phòng (YTDP) tỉnh, Trung tâm y tế (TTYT) huyện chỉ có thể triển
khai hoạt động giám sát bệnh ở các cơ sở bệnh viện khi có sự hợp tác chặt chẽ của các
bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực. Trước tình hình đó, sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y
tế, Sở Y tế, sự năng động của cơ quan Y tế dự phòng, sự tích cực hỗ trợ của lãnh đạo, cán
bộ y tế các bệnh viện là các yếu tố quan trọng góp phần triển khai các hoạt động giám sát
bệnh ở các bệnh viện được thuận lợi.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT BỆNH

1. Tổ chức hệ thống giám sát

1.1.Khái quát về hệ thống y tế của Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh đồng bằng, có 8 huyện, thành phố và 286 xã, phường, thị trấn.
Khoảng cách từ xã xa nhất đến trung tâm huyện là 20 km, và từ xã xa nhất đến trung tâm
tỉnh là 50 km. Hệ thống Bệnh viện đa khoa các tuyến trực thuộc sự quản lý chỉ đạo của Sở Y
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Bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực các tuyến thuộc hệ điều trị, trực tiếp chịu sự
quản lý nhà nước của Sở Y tế các tỉnh/thành phố. Cán bộ y tế tại bệnh viện thường chỉ thực
hiện công tác khám chữa bệnh, không có người chuyên trách các công việc giám sát bệnh
tại bệnh viện.

Trung tâm y tế dự phòng (YTDP) tỉnh, Trung tâm y tế (TTYT) huyện chỉ có thể triển
khai hoạt động giám sát bệnh ở các cơ sở bệnh viện khi có sự hợp tác chặt chẽ của các
bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực. Trước tình hình đó, sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y
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bộ y tế các bệnh viện là các yếu tố quan trọng góp phần triển khai các hoạt động giám sát
bệnh ở các bệnh viện được thuận lợi.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT BỆNH

1. Tổ chức hệ thống giám sát

1.1.Khái quát về hệ thống y tế của Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh đồng bằng, có 8 huyện, thành phố và 286 xã, phường, thị trấn.
Khoảng cách từ xã xa nhất đến trung tâm huyện là 20 km, và từ xã xa nhất đến trung tâm
tỉnh là 50 km. Hệ thống Bệnh viện đa khoa các tuyến trực thuộc sự quản lý chỉ đạo của Sở Y
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tế. Tại tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm khám và điều trị bệnh cho hầu
hết dân cư trên địa bàn tỉnh, và có thể có người bệnh đến từ các tỉnh lân cận.

Phụ trách giám sát bệnh, dịch và triển khai TCMR tại tỉnh Thái Bình là Trung tâm
YTDP tỉnh. Hệ thống y tế tuyến huyện có  Phòng y tế huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân
(UBND) huyện và TTYT huyện. Phòng Y tế huyện qu ản lý các Trạm Y tế xã. Các Trạm Y tế
xã quản lý đội ngũ nhân viên y tế thôn.

1.2.Chỉ đạo thường xuyên của Sở Y tế về giám sát bệnh
- Giao chỉ tiêu giám sát bệnh truyền nhiễm trong TCMR cho từng huyện trong kế

hoạch phòng chống dịch chủ động, kế hoạch công tác TCMR hàng năm.
- Thường xuyên có công văn thông báo tiến độ và nhắc nhở.
- Duy trì giám sát dọc từ tỉnh đến huyện, xã, thôn.
- Phối hợp giữa các đơn vị cùng tuyến.

1.3.Tổ chức hoạt động giám sát bệnh của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
 Giám sát thường xuyên, tích cực
- Cán bộ thực hiện giám sát:

+ Cán bộ thuộc Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm làm nhiệm vụ giám sát thường
xuyên, giám sát tích cực, làm phiếu điều tra ca bệnh,

+ Cán bộ Khoa xét nghiệm thực hiện lấy mẫu, phối hợp lấy mẫu với bệnh viện, bảo
quản mẫu, xét nghiệm (với những xét nghiệm thực hiện được).

- Số lần giám sát bệnh:
+ Giám sát thường xuyên: 2-3 lần/tuần
+ Giám sát đột xuất khi nhận thông tin từ bệnh viện

- Nội dung giám sát:
+ Phát hiện ca bệnh, giám sát ca bệnh đang điều trị tại bệnh viện tỉnh, điều tra ca

bệnh, thu thập số liệu, lấy mẫu bệnh phẩm với mẫu bệnh phẩm thông thường.
+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh, với bệnh nhân khó lấy mẫu như bệnh nhân nhỏ tuổi

hoặc mẫu dịch não tủy, cán bộ bệnh viện tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản
trong tủ lạnh tại khoa, phòng và thông báo cho Trung tâm YTDP tỉnh.

- Thông báo kết quả xét nghiệm tới các bộ phận, đơn vị liên quan.
- Quản lý số liệu: Phiếu điều tra, ghi chép thông tin ca bệnh vào sổ theo dõi bệnh nhân

theo từng bệnh và sổ theo dõi, gi ám sát bệnh truyền nhiễm tại  các bệnh viện tỉnh.
- Thu nhận mẫu bệnh phẩm và phiếu điều tra từ TTYT huyện, tổng hợp và gửi đến

Văn phòng TCMR Khu vực miền bắc.
 Giám sát hỗ trợ và giám sát phối hợp với bệnh viện
- Hàng tháng cử cán bộ giám sát hỗ trợ tại bệnh viện huyện, giám sát ngẫu nhiên tại

các trạm y tế xã.
- Cán bộ thực hiện: Cán bộ khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm YTDP tỉnh,

cán bộ chuyên trách TTYT huyện.
- Giám sát đột xuất khi có thông báo về ca bệnh từ phía bệnh viện. Trung tâm YTDP

tỉnh tổ chức hội thảo và tập huấn thường xuyên cho các cán bộ đến từ bệnh viện
nhằm cập nhật những kiến thức mới về các bệnh mới nổi, các bệnh tái bùng phát và
các bệnh trọng điểm cần giám sát đặc biệt là những bệnh dự phòng được bằng vắc
xin trong chương trình TCMR. Với những bệnh thuộc diện cần bảo vệ thành quả loại
trừ hoặc thanh toán như Uốn ván sơ sinh, bại liệt, các bệnh viện đều quán triệt được
tầm quan trọng của công tác giám sát tại đơn vị mình quản lý. Do đó, Thái Bình là
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theo từng bệnh và sổ theo dõi, gi ám sát bệnh truyền nhiễm tại  các bệnh viện tỉnh.
- Thu nhận mẫu bệnh phẩm và phiếu điều tra từ TTYT huyện , tổng hợp và gửi đến

Văn phòng TCMR Khu vực miền bắc.
 Giám sát hỗ trợ và giám sát phối hợp với bệnh viện
- Hàng tháng cử cán bộ giám sát hỗ trợ tại bệnh viện huyện, giám sát ngẫu nhiên tại

các trạm y tế xã.
- Cán bộ thực hiện: Cán bộ khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm YTDP tỉnh,

cán bộ chuyên trách TTYT huyện.
- Giám sát đột xuất khi có thông báo về ca bệnh từ phía bệnh viện. Trung tâm YTDP

tỉnh tổ chức hội thảo và tập huấn thường xuyên cho các cán bộ đến từ bệnh viện
nhằm cập nhật những kiến thức mới về các bệnh mới nổi, các bệnh tái bùng phát và
các bệnh trọng điểm cần giám sát đặc biệt là những bệnh dự phòng được bằng vắc
xin trong chương trình TCMR. Với những bệnh thuộc diện cần bảo vệ thành quả loại
trừ hoặc thanh toán như Uốn ván sơ sinh, bại liệt, các bệnh viện đều quán triệt được
tầm quan trọng của công tác giám sát tại đơn vị mình quản lý. Do đó, Thái Bình là
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một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về t ỷ lệ báo cáo ca bệnh và duy trì
chất lượng giám sát tích cực, không bỏ sót ca bệnh.

- Báo cáo, phản hồi: Nhờ sự phối hợp tích cực từ phía bệnh viện, kết quả giám sát khá
kịp thời. Để đảm bảo cho mối quan hệ dự phòng và bệnh viện chặt chẽ, trung tâm
luôn có sự phản hồi kết quả lại cho phía bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Ngoài
ra, các công văn báo cáo kết quả giám sát còn được gửi đến các đơn vị liên quan và
thông báo qua giao ban hàng tháng hệ Y tế dự phòng tại Sở Y tế.

2. Các hoạt động củng cố, tăng cường năng lực của hệ thống giám sát thường
xuyên
- Hàng năm bố trí các lớp tập huấn giám sát bệnh trong chương trình TCMR. Lồng

ghép tập huấn trong tập huấn của các Dự án nâng cao năng lực dự phòng (Dự án
ADB), dự án “Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm” (Dự án VAHIP).

- Giám sát theo yêu cầu của từng bệnh như giám sát sởi, uốn ván sơ sinh, liệt mềm
cấp (các ca bệnh nếu phát hiện ở tuyến xã, bệnh viện, cán bộ chuyên trách cần
thông báo cho tuyến trên để phối hợp, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, điều tra ca bệnh
chú trọng tìm kiếm tích cực ca bệnh trong TCMR.

- Điều tra từng trường hợp ca bệnh trong TCMR theo biểu mẫu quy định.
- Phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh.

3. Hoạt động trao đổi thông tin giữa các tuyến
- Tuyến xã 100% có điện thoại.
- Tuyến huyện 100% có mạng internet và máy Fax. Các huyện thư ờng xuyên sử dụng

mạng internet để trao đổi thông tin về bệnh truyền nhiễm với tuyến tỉnh.
- Từ tháng 7/2012 các Trung tâm Y tế huyện/thành phố tham gia thử nghiệm phần

mềm báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm. Các bệnh thuộc TCMR cũng được bao
gồm trong phần mềm giám sát này.

- Tuyến tỉnh có đủ các phương tiện và thường xuyên trao đổi, báo cáo thông tin về
bệnh truyền nhiễm với tuyến Trung ương và phản hồi cho các huyện.

- Duy trì liên lạc thường xuyên giữa Bệnh viện và Trung tâm YTDP. Cán bộ phòng kế
hoạch và Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện biết và gọi cho số điện thoại đường dâ y
nóng của Trung tâm YTDP ngay khi có ca bệnh thuộc diện cần giám sát.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi và tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu,
ho gà trước và sau triển khai chương trình TCMR
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một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về t ỷ lệ báo cáo ca bệnh và duy trì
chất lượng giám sát tích cực, không bỏ sót ca bệnh.

- Báo cáo, phản hồi: Nhờ sự phối hợp tích cực từ phía bệnh viện, kết quả giám sát khá
kịp thời. Để đảm bảo cho mối quan hệ dự phòng và bệnh viện chặt chẽ, trung tâm
luôn có sự phản hồi kết quả lại cho phía bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Ngoài
ra, các công văn báo cáo kết quả giám sát còn được gửi đến các đơn vị liên quan và
thông báo qua giao ban hàng tháng hệ Y tế dự phòng tại Sở Y tế.

2. Các hoạt động củng cố, tăng cường năng lực của hệ thống giám sát thường
xuyên
- Hàng năm bố trí các lớp tập huấn giám sát bệnh trong chương trình TCMR. Lồng

ghép tập huấn trong tập huấn của các Dự án nâng cao năng lực dự phòng (Dự án
ADB), dự án “Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm” (Dự án VAHIP).

- Giám sát theo yêu cầu của từng bệnh như giám sát sởi, uốn ván sơ sinh, liệt mềm
cấp (các ca bệnh nếu phát hiện ở tuyến xã, bệnh viện, cán bộ chuyên trách cần
thông báo cho tuyến trên để phối hợp, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, điều tra ca bệnh
chú trọng tìm kiếm tích cực ca bệnh trong TCMR.

- Điều tra từng trường hợp ca bệnh trong TCMR theo biểu mẫu quy định.
- Phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh.

3. Hoạt động trao đổi thông tin giữa các tuyến
- Tuyến xã 100% có điện thoại.
- Tuyến huyện 100% có mạng internet và máy Fax. Các huyện thư ờng xuyên sử dụng

mạng internet để trao đổi thông tin về bệnh truyền nhiễm với tuyến tỉnh.
- Từ tháng 7/2012 các Trung tâm Y tế huyện/thành phố tham gia thử nghiệm phần

mềm báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm. Các bệnh thuộc TCMR cũng được bao
gồm trong phần mềm giám sát này.

- Tuyến tỉnh có đủ các phương tiện và thường xuyên tr ao đổi, báo cáo thông tin về
bệnh truyền nhiễm với tuyến Trung ương và phản hồi cho các huyện.

- Duy trì liên lạc thường xuyên giữa Bệnh viện và Trung tâm YTDP. Cán bộ phòng kế
hoạch và Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện biết và gọi cho số điện thoại đường dâ y
nóng của Trung tâm YTDP ngay khi có ca bệnh thuộc diện cần giám sát.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi và tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu,
ho gà trước và sau triển khai chương trình TCMR
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một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về t ỷ lệ báo cáo ca bệnh và duy trì
chất lượng giám sát tích cực, không bỏ sót ca bệnh.

- Báo cáo, phản hồi: Nhờ sự phối hợp tích cực từ phía bệnh viện, kết quả giám sát khá
kịp thời. Để đảm bảo cho mối quan hệ dự phòng và bệnh viện chặt chẽ, trung tâm
luôn có sự phản hồi kết quả lại cho phía bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Ngoài
ra, các công văn báo cáo kết quả giám sát còn được gửi đến các đơn vị liên quan và
thông báo qua giao ban hàng tháng hệ Y tế dự phòng tại Sở Y tế.

2. Các hoạt động củng cố, tăng cường năng lực của hệ thống giám sát thường
xuyên
- Hàng năm bố trí các lớp tập huấn giám sát bệnh trong chương trình TCMR. Lồng

ghép tập huấn trong tập huấn của các Dự án nâng cao năng lực dự phòng (Dự án
ADB), dự án “Phòng cúm và sẵn sàng ứng phó đại dịch cúm” (Dự án VAHIP).

- Giám sát theo yêu cầu của từng bệnh như giám sát sởi, uốn ván sơ sinh, liệt mềm
cấp (các ca bệnh nếu phát hiện ở tuyến xã, bệnh viện, cán bộ chuyên trách cần
thông báo cho tuyến trên để phối hợp, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, điều tra ca bệnh
chú trọng tìm kiếm tích cực ca bệnh trong TCMR.

- Điều tra từng trường hợp ca bệnh trong TCMR theo biểu mẫu quy định.
- Phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tìm tác nhân gây bệnh.

3. Hoạt động trao đổi thông tin giữa các tuyến
- Tuyến xã 100% có điện thoại.
- Tuyến huyện 100% có mạng internet và máy Fax. Các huyện thư ờng xuyên sử dụng

mạng internet để trao đổi thông tin về bệnh truyền nhiễm với tuyến tỉnh.
- Từ tháng 7/2012 các Trung tâm Y tế huyện/thành phố tham gia thử nghiệm phần

mềm báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm. Các bệnh thuộc TCMR cũng được bao
gồm trong phần mềm giám sát này.

- Tuyến tỉnh có đủ các phương tiện và thường xuyên tr ao đổi, báo cáo thông tin về
bệnh truyền nhiễm với tuyến Trung ương và phản hồi cho các huyện.

- Duy trì liên lạc thường xuyên giữa Bệnh viện và Trung tâm YTDP. Cán bộ phòng kế
hoạch và Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện biết và gọi cho số điện thoại đường dâ y
nóng của Trung tâm YTDP ngay khi có ca bệnh thuộc diện cần giám sát.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi và tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu,
ho gà trước và sau triển khai chương trình TCMR
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Biểu đồ 2. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt và số ca bại liệt hoang dại
trước và sau triển khai chương trình TCMR

Biểu đồ 3. Tỷ lệ mắc UVSS và tỷ lệ tiêm UV2+ ở phụ nữ có thai

Biểu đồ 4. Số ca nghi Viêm não Nhật Bản và số ca được lấy mẫu , 2001-2011

130

0

20

40

60

80

100

1976- 1985 1986-1995

Tỷ
 lệ

 ti
êm

 c
hủ

ng
 (%

)

Tỷ lệ trẻ uống OPV3

0.0

0.1

0.2

0.3

1986 1990

Tỷ
 lệ

 m
ắc

 U
VS

S/
1.

00
0 

TĐ
S

0

40

80

120

160

200

2001 2002 2003

Số
 c

a 
ng

hi
 V

N
N

B

Số ca nghi VNNB

Báo cáo tham luận Hội nghị Tiêm chủng mở rộng 42

Biểu đồ 2. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt và số ca bại liệt hoang dại
trước và sau triển khai chương trình TCMR

Biểu đồ 3. Tỷ lệ mắc UVSS và tỷ lệ tiêm UV2+ ở phụ nữ có thai

Biểu đồ 4. Số ca nghi Viêm não Nhật Bản và số ca được lấy mẫu , 2001-2011
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Biểu đồ 2. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi uống đủ 3 liều vắc xin bại liệt và số ca bại liệt hoang dại
trước và sau triển khai chương trình TCMR

Biểu đồ 3. Tỷ lệ mắc UVSS và tỷ lệ tiêm UV2+ ở phụ nữ có thai

Biểu đồ 4. Số ca nghi Viêm não Nhật Bản và số ca được lấy mẫu , 2001-2011
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Biểu đồ 5. Tỷ lệ ca VNNB được lấy mẫu và tỷ lệ ca VNNB được chẩn đoán

Biểu đồ 6. Tuổi và tỷ lệ mắc VNNB trên 1.000 trẻ theo nhóm tuổi

Biểu đồ 7. Tỷ lệ tiêm vắc xin VNNB và tỷ lệ mắc bệnh VNNB tại Thái Bình, 2004-2010
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Biểu đồ 5. Tỷ lệ ca VNNB được lấy mẫu và tỷ lệ ca VNNB được chẩn đoán

Biểu đồ 6. Tuổi và tỷ lệ mắc VNNB trên 1.000 trẻ theo nhóm tuổi

Biểu đồ 7. Tỷ lệ tiêm vắc xin VNNB và tỷ lệ mắc bệnh VNNB tại Thái Bình, 2004-2010
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Biểu đồ 5. Tỷ lệ ca VNNB được lấy mẫu và tỷ lệ ca VNNB được chẩn đoán
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Biểu đồ 8. Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi và tỷ lệ mắc sởi cho trẻ em

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .

- Mô hình giám sát phối hợp dựa vào bệnh viện vẫn rất có g iá trị trong thời điểm hiện

tại, cần tiếp tục mối liên hệ với bệnh viện tại tất cả các tuyến.

- Giám sát bệnh trong TCMR nói riêng và các bệnh truyền nhiễm cần tuân thủ chế độ

khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 48/2010/TT-BYT của

Bộ Y tế ngày 31 tháng 12 năm 2010. Bệnh viện cũng cần phải chủ động hơn nữa

trong việc thông báo sang cho YTDP.

- Hiện nay việc quản lý ca bệnh tại bệnh viện cũng đã dần chuyển sang cơ sở dữ liệu

điện tử, các bệnh viện cần có cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin với dự phòng nhằm

tăng tốc cập nhật thông tin về ca bệnh cũng như tránh bỏ sót ca bệnh tại các khoa ít

liên quan đến bệnh truyền nhiễm.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số

03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Cần tăng cường tập huấn thường xuyên về các bệnh ngày càng ít gặp trong chương

trình TCMR do kết quả của việc dự phòng được bằng vắc xin.

- Tăng cường sử dụng phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm, tiến tới sử dụng tại

tuyến xã để tăng cường tốc độ báo cáo.
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Biểu đồ 8. Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi và tỷ lệ mắc sởi cho trẻ em
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ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ LỢI ÍCH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA
CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG Ở TỈNH GIA LAI

GIAI ĐOẠN 1997-2006

Đặng Tuấn Đạt1, Nguyễn Văn Dũng1, Ngô Thị Tú Thủy1,
Ybom Niê1, Nayhai1, Trung tâm YTDP tỉnh Gia Lai2

1:Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

Tóm tắt : Đây là một nghiên cứu hồi cứu và cắt ngang để đánh giá một số lợi ích về kinh tế và xã
hội của Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) ở tỉnh Gia Lai gia đoạn từ năm 1997 -2006. Số liệu
sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu gốc hoặc thứ cấp từ các chứng từ, sổ chi và sổ cái, báo cáo
tài chính của kế toán; số liệu về chi phí, tình hình mắc bệnh  trong 10 năm từ 1997 đến 2006 được thu
thập. Điều tra cộng đồng với cỡ mẫu 899 bà mẹ có con từ 0 -10 tuổi tại tỉnh Gia Lai năm 2008 nhằm đánh
giá hiểu biết, thực hành của bà mẹ về tiêm chủng vắc xin phòng bệnh. Kết quả phân tích lợi ích về kinh
tế cho thấy: Chương trình TCMR để phòng bệnh ở Gia Lai là một đầu tư có lợi ích kinh tế y tế cao
hơn so với điều trị bệnh; Lợi ích về xã hội: TCMR tỉnh Gia Lai đã bao phủ tới cấp xã và thôn; Tình hình
bệnh và dịch bệnh trong các bệnh có vắc xin trong TCMR giảm rõ rệt; Cộng đồng các dân tộc sinh
sống ở Gia Lai tham gia tiêm chủng với tỷ lệ 90,7%. Tính chi phí lợi ích của chương trình tiêm chủng:
Lợi ích-chi phí hiệu quả tỷ lệ cho chủng ngừa bệnh sởi là 14,4 lần, bệnh ho gà khoảng 83,9 lần và
bệnh bạch hầu là 4,3 lần (chưa tính tổn thất tử vong và để lại di chứng).

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiêm chủng mở rộng (TCMR) là một trong các chương trình Y tế thành công nhất của

thế kỷ 20 và tiếp tục duy trì thành quả bền vững trong những năm đầu thế kỷ 21. Chương
trình TCMR ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng như: Thanh toán bệnh bại liệt
năm 2000, loại trừ bệnh UVSS năm 2005, khống chế bệnh sởi và đang tiến đến loại trừ
bệnh sởi, khống chế một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác ở trẻ em. Các số liệu giám
sát bệnh cho thấy tỷ lệ mắc/chết các bệnh có vắc xin giảm rõ rệt nhất trong 10 năm gần đây
(1995 -2004) [2].

Trên thực tế, ngoài các tác động nêu trên, chương trình TCMR còn mang lại những
hiệu quả về mặt xã hội như : góp phần tạo ra một cộng đồng có sức khoẻ; phòng bệnh ở trẻ em
và phụ nữ góp phần bảo vệ và phát triển nòi giống. Đặc biệt , về khía cạnh lợi ích kinh tế,
Chương trình TCMR đã làm giảm chi phí điều trị và các chi phí cơ hội khác , góp phần giảm
gánh nặng cho ngành Y tế và xã hội [6]. Những thành công và ý nghĩa to lớn của TCMR đã
được ghi nhận. Công tác TCMR đã được triển khai ở khu vực Tây Nguyên hơn 20 năm qua
song chưa có nghiên cứu nào về đánh giá về lợi ích kinh tế - xã hội của Chương trình này
[1],[5]. Chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá một số lợi ích kinh tế - xã hội
của Chương trình tiêm chủng mở rộng ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 1997-2006”.

II. PHƯƠNG PHÁP
III. KẾT QUẢ

Đề tài nghiên cứu của chúng tôi nhằm (1) Đánh giá một số lợi ích kinh tế Y tế và (2) Đánh
giá một số lợi ích xã hội của Chương trình TCMR trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 1997-2006.

1. Kết quả nghiên cứu về lợi ích kinh tế
1.1. Chi phí đầu vào của Chương trình TCMR
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Bảng 1. Chi phí bình quân cho một trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

Tên VX
Chi phí (đồng)

Vắc xin BKT DCL Chống
sốc

Biểu
mẫu Công TC Thành tiền

BCG 1.077 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.747,98
VGB1 9.383 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 11.035,98
VGB2 9.383 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 11.035,98
VGB3 9.383 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 11.035,98
OPV1 633 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.303,98
OPV2 633 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.303,98
OPV3 633 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.303,98
DPT1 1.482 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 3.152,98
DPT2 1.482 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 3.152,98
DPT3 1.482 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 3.152,98
Sởi 1 4.112 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 5.782,98
Chi phí bình quân cho 1 trẻ được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vắc xin 58.063,78

Nhận xét: Trong giai đoạn từ năm 1997-2006, một trẻ được tiêm chủng đầy đủ khi được
tiêm 1 liều vắc xin BCG, 3 liều vắc xin DPT, uống 3 liều vắc xin OPV và tiêm 1 liều vắc xin
sởi. Chi phí bình quân cho 1 trẻ được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vắc xin là 58.063,78 đồng
bao gồm vắc xin,vật tư và chi phí triển khai. Tuy nhiên, chi phí này không bao gồm chi phí
ban đầu và chi phí để trả lương cho cán bộ tham gia.

Bảng 2. Chi phí bình quân tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ

Thứ tự
liều tiêm

Chi phí (đồng)

Vắc xin BKT DCL Chống
sốc

Biểu
mẫu Công TC Thành tiền

VAT1 577 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.247,98
VAT2 577 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.247,98
VAT3 577 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.247,98
VAT4 577 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.247,98
VAT5 577 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 2.247,98
Chi phí bình quân cho 1 phụ nữ tiêm đủ liều vắc xin uốn ván 11.239,90

Nhận xét: Chi phí cho một trẻ được phòng bệnh uốn ván sơ sinh là 11.239,90 đồng, bao
gồm vắc xin và các vật tư khác.

Bảng 3. Chi phí tiêm vắc xin Viêm não Nhật Bản (VNNB)

Tên VX
Chi phí (đồng)

Vắc xin BKT DCL Chống
sốc

Biểu
mẫu Công TC Thành tiền

VNNB 1 6.977 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 8.647,98
VNNB 2 6.977 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 8.647,98
VNNB 3 6.977 486,38 683,28 14,61 16,63 470,08 8.647,98
Chi phí bình quân cho 1 trẻ tiêm 3 liều vắc xin VNNB 25.943,94

Nhận xét: Chi phí bình quân cho 1 trẻ tiêm 3 liều vắc xin VNNB là 25.943,94 đồng bao gồm
vắc xin và các vật tư khác.
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1.2. Chi phí điều trị khi mắc bệnh trong TCMR
Chi phí điều trị ca bệnh bao gồm chi phí của xã hội và chi phí do bệnh nhân chi trả. Chi

phí xã hội được tính trên định mức giường bệnh theo mức chi bình quân giường bệnh/năm.

Bảng 4.  Chi phí của xã hội trong điều trị bình quân cho 1 ca bệnh trong TCMR

Tên bệnh
Tổng số ngày
điều trị bình

quân

Định mức chi giường
bệnh/ngày (đồng) Tổng

(đồng)

Uốn ván sơ sinh 11 112.000 1.232.000
Sởi 7 112.000 784.000
Ho gà 10 112.000 1.120.000
Bạch hầu 12 112.000 1.344.000
Viêm não Nhật Bản 11 112.000 1.232.000

Nhận xét:
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh UVSS là 11 ngày và chi phí xã hội là

1.232.000 đồng (khi mắc bệnh dễ tử vong).
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh sởi là 7 ngày và chi phí xã hội là 784.000

đồng.
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh ho gà là 10 ngày và chi phí xã hội là

1.120.000 đồng.
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh bạch hầu là 12 ngày và chi phí xã hội là

1.344.000 đồng (khi mắc bệnh dễ tử vong).
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh VNNB là 11 ngày và chi phí xã hội là

1.323.000 đồng (chưa tính đến tổn thất để lại di chứng).

Bảng 5. Chi phí cá nhân bình quân cho một ca bệnh trong TCMR

Bệnh

Thời gian
điều trị

trung bình
(ngày)

Chi phí do bệnh nhân hoặc người nhà
chi trả (đồng) Mất thu

nhập
(đồng)

Cộng chi
phí cá
nhân
(đồng)Chi phí y tế

Chi phí vận
chuyển

Chi tiêu
phi y tế

UVSS 11 651.167 115.833 358.500 506.667 1.632.473
Sởi 7 280.667 94.500 261.667 275.000 911.833
Ho gà 10 354.128 114.500 244.667 284.167 997.462
Bạch hầu 12 1.234.430 250.000 663.333 843.333 2.991.096
VNNB 11 2.354.180 221.667 1.512.333 1.040.000 5.118.180

Nhận xét:
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh UVSS là 11 ngày và chi phí cá nhân là

1.632.473 đồng.
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh sởi là 7 ngày và chi phí cá nhân là 911.833

đồng.
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh ho gà là 10 ngày và chi phí cá nhân là

997.462 đồng
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh bạch hầu là 12 ngày và chi phí cá nhân là

2.991.096 đồng
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1.323.000 đồng (chưa tính đến tổn thất để lại di chứng).

Bảng 5. Chi phí cá nhân bình quân cho một ca bệnh trong TCMR

Bệnh

Thời gian
điều trị

trung bình
(ngày)

Chi phí do bệnh nhân hoặc người nhà
chi trả (đồng) Mất thu

nhập
(đồng)

Cộng chi
phí cá
nhân
(đồng)Chi phí y tế

Chi phí vận
chuyển

Chi tiêu
phi y tế

UVSS 11 651.167 115.833 358.500 506.667 1.632.473
Sởi 7 280.667 94.500 261.667 275.000 911.833
Ho gà 10 354.128 114.500 244.667 284.167 997.462
Bạch hầu 12 1.234.430 250.000 663.333 843.333 2.991.096
VNNB 11 2.354.180 221.667 1.512.333 1.040.000 5.118.180

Nhận xét:
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh UVSS là 11 ngày và chi phí cá nhân là

1.632.473 đồng.
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh sởi là 7 ngày và chi phí cá nhân là 911.833

đồng.
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh ho gà là 10 ngày và chi phí cá nhân là

997.462 đồng
- Thời gian điều trị trung bình một ca bệnh bạch hầu là 12 ngày và chi phí cá nhân là

2.991.096 đồng
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Bảng 6.  Chi phí xã hội và chi phí cá nhân trong điều trị bình quân cho 1 ca bệnh trong TCMR

Tên bệnh Chi phí xã hội Chi phí cá nhân Tổng (đồng)

Uốn ván sơ sinh 1.232.000 1.632.473 2.864.473

Sởi 784.000 911.833 1.695.833

Ho gà 1.120.000 997.462 2.117.462

Bạch hầu 1.344.000 2.991.096 4.335.096

Viêm não Nhật Bản 1.232.000 5.118.180 6.350.180

Nhận xét:
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh uốn ván sơ sinh là

2.864.473 đồng.
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh sởi là 1.695.833 đồng
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh ho gà là 2.117.462 đồng
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh bạch hầu là 4.335.096

đồng
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh viêm não Nhật Bản là

6.350.180 đồng

1.3. Chi phí chống dịch các bệnh trong TCMR
- Chi phí bình quân cho một đợt chống dịch ho gà là 12.727.200 đồng
- Chi phí bình quân cho chống 1 vụ dịch bạch hầu là 14.747.900 đồng.
- Chi phí bình quân cho chống 1 vụ dịch  sởi là 99.230.000 đồng/vụ dịch. Chi phí này

lớn hơn chi phí chống dịch bạch hầu, ho gà do quy mô chống dịch thường lớn. Khi có
dịch triển khai tiêm vắc xin sởi chống dịch trên toàn huyện với 10.000 - 15.000 liều
vắc xin sởi.

1.4. Lợi ích kinh tế của vài loại vắc xin trong TCMR có thể phòng bệnh

Giai đoạn từ năm 1979-1984, công tác giám sát uốn ván sơ sinh và viêm não Nhật Bản
hầu như chưa hoạt động, do đó không ghi nhận ca bệnh uốn ván sơ sinh và viêm não Nhật Bản.

Bảng 7. Lợi ích kinh tế của tiêm vắc xin sởi

Giai đoạn 1979-1984 Giai đoạn 1997-2006

Số mắc/chết Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền (đồng) Số mắc/chết Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền
(đồng)

28.475/300 1.695.833 48.288.844.675 1981/1 1.695.833 3.359.445.173

Nhận xét: Khi chưa có Chương trình TCMR thì tổng chi phí điều trị cho các ca mắc bệnh sởi
(1979-1984) cao gấp khoảng 14,3 lần so với giai đoạn đã triển khai tiêm vắc xin trong TCMR
(1997-2006). Chưa kể đến tổn thất kinh tế những ca tử vong.
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Bảng 6.  Chi phí xã hội và chi phí cá nhân trong điều trị bình quân cho 1 ca bệnh trong TCMR
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đồng
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6.350.180 đồng
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- Chi phí bình quân cho một đợt chống dịch ho gà là 12.727.200 đồng
- Chi phí bình quân cho chống 1 vụ dịch bạch hầu là 14.747.900 đồng.
- Chi phí bình quân cho chống 1 vụ dịch  sởi là 99.230.000 đồng/vụ dịch. Chi phí này

lớn hơn chi phí chống dịch bạch hầu, ho gà do quy mô chống dịch thường lớn. Khi có
dịch triển khai tiêm vắc xin sởi chống dịch trên toàn huyện với 10.000 - 15.000 liều
vắc xin sởi.

1.4. Lợi ích kinh tế của vài loại vắc xin trong TCMR có thể phòng bệnh

Giai đoạn từ năm 1979-1984, công tác giám sát uốn ván sơ sinh và viêm não Nhật Bản
hầu như chưa hoạt động, do đó không ghi nhận ca bệnh uốn ván sơ sinh và viêm não Nhật Bản.

Bảng 7. Lợi ích kinh tế của tiêm vắc xin sởi

Giai đoạn 1979-1984 Giai đoạn 1997-2006

Số mắc/chết Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền (đồng) Số mắc/chết Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền
(đồng)

28.475/300 1.695.833 48.288.844.675 1981/1 1.695.833 3.359.445.173

Nhận xét: Khi chưa có Chương trình TCMR thì tổng chi phí điều trị cho các ca mắc bệnh sởi
(1979-1984) cao gấp khoảng 14,3 lần so với giai đoạn đã triển khai tiêm vắc xin trong TCMR
(1997-2006). Chưa kể đến tổn thất kinh tế những ca tử vong.
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Bảng 6.  Chi phí xã hội và chi phí cá nhân trong điều trị bình quân cho 1 ca bệnh trong TCMR

Tên bệnh Chi phí xã hội Chi phí cá nhân Tổng (đồng)

Uốn ván sơ sinh 1.232.000 1.632.473 2.864.473

Sởi 784.000 911.833 1.695.833

Ho gà 1.120.000 997.462 2.117.462

Bạch hầu 1.344.000 2.991.096 4.335.096

Viêm não Nhật Bản 1.232.000 5.118.180 6.350.180

Nhận xét:
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh uốn ván sơ sinh là

2.864.473 đồng.
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh sởi là 1.695.833 đồng
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh ho gà là 2.117.462 đồng
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh bạch hầu là 4.335.096

đồng
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh viêm não Nhật Bản là

6.350.180 đồng

1.3. Chi phí chống dịch các bệnh trong TCMR
- Chi phí bình quân cho một đợt chống dịch ho gà là 12.727.200 đồng
- Chi phí bình quân cho chống 1 vụ dịch bạch hầu là 14.747.900 đồng.
- Chi phí bình quân cho chống 1 vụ dịch  sởi là 99.230.000 đồng/vụ dịch. Chi phí này

lớn hơn chi phí chống dịch bạch hầu, ho gà do quy mô chống dịch thường lớn. Khi có
dịch triển khai tiêm vắc xin sởi chống dịch trên toàn huyện với 10.000 - 15.000 liều
vắc xin sởi.

1.4. Lợi ích kinh tế của vài loại vắc xin trong TCMR có thể phòng bệnh

Giai đoạn từ năm 1979-1984, công tác giám sát uốn ván sơ sinh và viêm não Nhật Bản
hầu như chưa hoạt động, do đó không ghi nhận ca bệnh uốn ván sơ sinh và viêm não Nhật Bản.

Bảng 7. Lợi ích kinh tế của tiêm vắc xin sởi

Giai đoạn 1979-1984 Giai đoạn 1997-2006

Số mắc/chết Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền (đồng) Số mắc/chết Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền
(đồng)

28.475/300 1.695.833 48.288.844.675 1981/1 1.695.833 3.359.445.173

Nhận xét: Khi chưa có Chương trình TCMR thì tổng chi phí điều trị cho các ca mắc bệnh sởi
(1979-1984) cao gấp khoảng 14,3 lần so với giai đoạn đã triển khai tiêm vắc xin trong TCMR
(1997-2006). Chưa kể đến tổn thất kinh tế những ca tử vong.
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Bảng 8. Lợi ích kinh tế của tiêm vắc xin DPT

Bệnh

Giai đoạn 1979-1984 Giai đoạn 1997-2006

Số ca
mắc

Chi phí điều
trị/ca (đồng) Thành tiền Số ca

mắc
Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền
(đồng)

Ho gà 38.245 2.117.462 80.982.334.190 456 2.2117.462 965.562.627

Bạch hầu 30 4.335.096 103.052.880 7 4.335.096 30.345.672

Nhận xét: Khi chưa có Chương trình TCMR thì tổng chi phí điều trị cho các ca mắc bệnh ho
và và bạch hầu (giai đoạn 1979-1984) cao gấp 83,9 lần và 4,3 lần so với giai đoạn đã triển
khai tiêm vắc xin trong TCMR (1997-2006). Số chi phí trên chưa bao gồm tổn thất kinh tế do
tử vong.

2. Kết quả nghiên cứu về lợi ích xã hội

*:  triển khai từ năm 2002-2006 **: triển khai từ năm 2004

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trung bình 10 năm (1997 -2006)

Nhận xét: Điều tra tại các cụm nghiên cứu cho thấy tình hình tiêm chủng ở tất cả các địa bàn đều
được thực hiện với kết quả trên 80%.

Bảng 9. Hiểu biết của bà mẹ có con từ 0-10 tuổi về Chương trình TCMR (n=899)

TT Hiểu biết về Chương trình TCMR Tần số
(n) Tỷ lệ (%)

1 Biết về chương trình tiêm chủng mở rộng 894 99,4
2 Đồng ý cho con đi tiêm chủng 895 99,6
3 Biết địa điểm tiêm và ngày tiêm chủng 885 98,4
4 Biết tác dụng phụ của tiêm chủng 812 90,3
5 Kể đúng tên vắc xin lao 721 80,2
6 Kể đúng tên vắc xin sởi 754 83,9
7 Kể đúng tên vắc xin DPT 788 88,7
8 Kể đúng tên vắc xin uốn ván 734 81,6
9 Kể đúng tên vắc xin bại liệt 767 85,3
Nhận xét: Trên 80% các đối tượng nghiên cứu có hiểu biết về tiêm chủng và các loại

vắc xin được tiêm cho trẻ.
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Bảng 8. Lợi ích kinh tế của tiêm vắc xin DPT

Bệnh

Giai đoạn 1979-1984 Giai đoạn 1997-2006

Số ca
mắc

Chi phí điều
trị/ca (đồng) Thành tiền Số ca

mắc
Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền
(đồng)
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Bạch hầu 30 4.335.096 103.052.880 7 4.335.096 30.345.672

Nhận xét: Khi chưa có Chương trình TCMR thì tổng chi phí điều trị cho các ca mắc bệnh ho
và và bạch hầu (giai đoạn 1979-1984) cao gấp 83,9 lần và 4,3 lần so với giai đoạn đã triển
khai tiêm vắc xin trong TCMR (1997-2006). Số chi phí trên chưa bao gồm tổn thất kinh tế do
tử vong.
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được thực hiện với kết quả trên 80%.

Bảng 9. Hiểu biết của bà mẹ có con từ 0-10 tuổi về Chương trình TCMR (n=899)

TT Hiểu biết về Chương trình TCMR Tần số
(n) Tỷ lệ (%)

1 Biết về chương trình tiêm chủng mở rộng 894 99,4
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5 Kể đúng tên vắc xin lao 721 80,2
6 Kể đúng tên vắc xin sởi 754 83,9
7 Kể đúng tên vắc xin DPT 788 88,7
8 Kể đúng tên vắc xin uốn ván 734 81,6
9 Kể đúng tên vắc xin bại liệt 767 85,3
Nhận xét: Trên 80% các đối tượng nghiên cứu có hiểu biết về tiêm chủng và các loại

vắc xin được tiêm cho trẻ.

V
iê

m
 g

an
B

* D
P

T3

O
P

V
3

S
ởi

U
V

2+
P

N
C

T

TL
 U

V
S

S

Báo cáo tham luận Hội nghị Tiêm chủng mở rộng 49

Bảng 8. Lợi ích kinh tế của tiêm vắc xin DPT

Bệnh

Giai đoạn 1979-1984 Giai đoạn 1997-2006

Số ca
mắc

Chi phí điều
trị/ca (đồng) Thành tiền Số ca

mắc
Chi phí điều
trị/ca (đồng)

Thành tiền
(đồng)
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Bạch hầu 30 4.335.096 103.052.880 7 4.335.096 30.345.672

Nhận xét: Khi chưa có Chương trình TCMR thì tổng chi phí điều trị cho các ca mắc bệnh ho
và và bạch hầu (giai đoạn 1979-1984) cao gấp 83,9 lần và 4,3 lần so với giai đoạn đã triển
khai tiêm vắc xin trong TCMR (1997-2006). Số chi phí trên chưa bao gồm tổn thất kinh tế do
tử vong.
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Bảng 10. Số cán bộ làm công tác TCMR

TT Tên huyện
Số cán bộ đào tạo

và làm công tác
TCMR

Tổng số Y tế
thôn bản làm

công tác TCMR
1 TP. Pleiku 8 213
2 Tx An Khê 60 152
3 K.Bang 24 121
4 MangYang 42 145
5 Đức Cơ, BĐ15 36 134
6 KonChòro 30 98
7 Ajunpa 42 146
8 Chư Sê 54 110
9 ChưPrông, Nông trường cao su 60 101

10 KrôngPa 54 90
11 ChưPăh 42 110
12 IaGrai 42 104
13 Ia Pa 39 78
14 ĐăkĐoa 27 60
15 ĐăkPơ 51 57
16 Phú Thiện 24 61
17 Khoa sản Bệnh viện Tỉnh 9 0
18 Trung tâm YTDP Tỉnh 13 0

TỔNG 657 1.780

Nhận xét:
Toàn ngành y tế Gia Lai hiện có 3.180 cán bộ y tế. Trong đó có 657 cán bộ tham gia

công tác tiêm chủng, ngoài ra có 1.780 y tế thôn buôn hỗ trợ công tác tiêm chủng.

Bảng 11.  Tình hình các bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng, tỉnh Gia Lai năm 1997 -2006

Năm

Bệnh

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Cộng
dồn

UVSS 14 21 13 12 5 4 3 4 1 1 78
Sởi 7 169 165 818 217 339 167 40 2 57 1.981
Ho gà 8 0 40 75 9 95 55 92 21 9 456
Bạch hầu 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 7
Bại liệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VNNB 11 62 45 72 29 24 243
Lao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nhận xét: Tình hình bệnh trong các bệnh có vắc xin giảm rõ rệt đặc biệt là bệnh UVSS trong
những năm 1997-2006.
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Bảng 10. Số cán bộ làm công tác TCMR
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và làm công tác
TCMR

Tổng số Y tế
thôn bản làm

công tác TCMR
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5 Đức Cơ, BĐ15 36 134
6 KonChòro 30 98
7 Ajunpa 42 146
8 Chư Sê 54 110
9 ChưPrông, Nông trường cao su 60 101

10 KrôngPa 54 90
11 ChưPăh 42 110
12 IaGrai 42 104
13 Ia Pa 39 78
14 ĐăkĐoa 27 60
15 ĐăkPơ 51 57
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17 Khoa sản Bệnh viện Tỉnh 9 0
18 Trung tâm YTDP Tỉnh 13 0
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Biểu đồ 2. Số vụ dịch do các bệnh có vắc xin trong 10 năm (1997-2006)

Nhận xét: Trong 10 năm (1997-2006), tình hình dịch bệnh có giảm, tuy nhiên các năm từ
2000 đến 2003 còn cao do thiếu vắc xin DPT.

Bảng 12. Thực hành của các bà mẹ với tiêm chủng (n=899)

Thực hành tiêm chủng Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Vẫn cho con đi tiêm chủng khi  trẻ (sốt nhẹ, sưng đau
nơi tiêm, quấy khóc) 847 94,2

Cho trẻ đi tiêm chủng ngay sau sinh trong tháng đầu
tiên 823 91,5

Tiếp tục cho trẻ đi tiêm chủng khi cháu bị suy dinh
dưỡng, tiêu chảy 778 86,5

Trung bình của thực hành tiêm chủng 90,7

Nhận xét: Các đối tượng nghiên cứu có thực hành tốt (cho con đi tiêm chủng) chiếm
tỷ lệ 90,7%.

Bảng 13. Tình hình các bệnh trước và sau triển khai Chương trình TCMR

Năm
Tên
bệnh

1979-1984 Tỷ lệ/
100.000 dân

1997-2006 Tỷ lệ/
100.000 dân

Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết
UVSS 0 0 0 0 78 67 0,90 0,77
Sởi 28.475 300 724,06 7,63 1.981 1 22,82 0,01
Ho gà 38.245 26 972,48 0,66 456 2 5,25 0,02
B/hầu 30 3 0,76 0,08 7 1 0,08 0,01
Bại liệt 3 1 0,08 0,03 0 0 0 0

Nhận xét: Tỷ lệ mắc/chết/100.000 dân các bệnh sởi, ho gà, bạch hầu và bại liệt trong
giai đọan năm 1997-2006 và trước khi có TCMR (1997-1984) giảm rất rõ rệt.
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Biểu đồ 3. Tình hình mắc các bệnh khi chưa có vắc xin và sau khi có vắc xin

IV. KẾT LUẬN
Qua kết quả đánh giá hoạt động lợi ích kinh tế - xã hội về TCMR của tỉnh Gia Lai (1997-

2006), có một số kết luận sau:

1. Lợi ích về kinh tế
- Chi phí trung bình để tiêm chủng đầy đủ cho một trẻ dưới 1 tuổi trong Chương trình

TCMR là 58.063,78 đồng.
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh uốn ván sơ sinh là

2.864.473 đồng.
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh sởi là 1.695.833 đồng.
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh ho gà là 2.117.462 đồng.
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bệnh bạch hầu là 4.335.096

đồng.
- Chi phí xã hội và chi phí cá nhân cho điều trị một ca bện h viêm não Nhật Bản là

6.350.180 đồng.
- Chi phí bình quân cho chống một vụ dịch ho gà là 12.727.200 đồng.
- Chi phí bình quân cho chống một vụ dịch bạch hầu là 14.747.900 đồng.
- Chi phí bình quân cho chống một vụ dịch sởi là 99.230.000 đồng trên quy mô toàn

huyện với số liều tiêm 10.000 - 15.000 liều vắc xin sởi.
- Tổng chi phí điều trị mắc bệnh sởi giai đoạn sau triển khai vắc xin trong TCMR (năm

1997-2006) giảm 14,3 lần so với giai đoạn trước triển khai tiêm vắc xin (năm 1979 -
1984). Chi phí này chưa bao gồm tổn thất kinh tế do tử vong.

- Tổng chi phí điều trị cho các ca mắc bệnh ho và và hạch hầu giai đoạn trước triển
khai vắc xin trong TCMR (năm 1997-2006) giảm 83,9 lần và 4,3 lần so với giai đoạn
trước triển khai tiêm vắc xin (năm 1979 -1984). Chi phí này chưa bao gồm tổn thất
kinh tế do tử vong.
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2. Lợi ích về xã hội
- Chương trình TCMR tỉnh Gia Lai đã bao phủ tới tất cả các xã và thôn với trên 90%

trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vắc xin.
- Trên 80% các đối tượng nghiên cứu có hiểu biết về chương trình TCMR và các loại

vắc xin cần tiêm cho trẻ.
- Có 657/ 3.180 (20,7%) cán bộ của ngành y tế Gia Lai là cán bộ tham gia công tác

tiêm chủng, ngoài ra có 1.780 y tế thôn buôn hỗ trợ công tác tiêm chủng.
- Việc triển khai vắc xin trong Chương trình TCMR qua nhiều nă m đã có hiệu quả rõ

rệt trong việc giảm số mắc, chết các bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh, sởi, bạch hầu, ho
gà, uốn ván sơ sinh, góp phần giảm gánh nặng kinh tế và xã hội do các bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm nêu trên gây ra.

V. KIẾN NGHỊ
- Tiếp tục đầu tư cho hoạt động TCMR ở tỉnh Gia Lai là những ưu tiên không thể thiếu

trong sự phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh.
- Chương trình TCMR tỉnh Gia Lai cần phải làm tốt hơn nữa về hiểu biết của mẹ về

lịch tiêm chủng của các loại vắc xin để đưa trẻ đến tiêm đúng lịch
- Cần có chính sách hỗ trợ cho người làm công tác TCMR.
- Ngành Y tế tỉnh Gia Lai cần ưu tiên đáp ứng nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ.
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2. Lợi ích về xã hội
- Chương trình TCMR tỉnh Gia Lai đã bao phủ tới tất cả các xã và thôn với trên 90%
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gà, uốn ván sơ sinh, góp phần giảm gánh nặng kinh tế và xã hội do các bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm nêu trên gây ra.
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Là thành viên của 2 tổ chức Quốc tế:

 SIGN - Safety Injection Global Network: Hệ thống an toàn tiêm toàn cầu

 ASIT - International Association Of Safe Injection Technology: Tổ chức quốc tế về
công nghệ an toàn tiêm

MEDIPLAST đã và đang cố gắng gửi đến toàn xã hội thông điệp tiêm an toàn

“MỘT MŨI TIÊM, MỘT BƠM TIÊM”
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