SỞ Y TẾ CAO BẰNG
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1781 /GM-KSBT

Cao Bằng, ngày 07 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Thông báo lại thời gian tổ chức đào tạo liên
tục “Tiêm chủng an toàn”

Kính gửi:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh
- Bệnh viện đa khoa: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng
- Bệnh viện Tĩnh Túc
- Trung tâm Y tế các huyện/thành phố
- Các cơ sở Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-KSBT ngày 13/1/2022 về việc đào tạo
liên tục cho cán bộ y tế năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao
Bằng;
Căn cứ thông báo số 1437/TB-KSBT ngày 05/5/2022 của trung tâm Kiểm
soát bệnh tật về việc tổ chức lớp đào tạo liên tục “Tiêm chủng an toàn”;
Theo thông báo tại giấy mời số 1725/GM-KSBT” ngày 01/6/2022 của
trung tâm Kiểm soát bệnh tật về việc mời tập huấn lớp đào tạo liên tục “Tiêm
chủng an toàn”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức được 01 lớp đào tạo từ
ngày 06-08/6/2022. Tuy nhiên, số lượng học viên đăng ký tham gia đào tạo vượt
hơn so với dự kiến ban đầu. Để đảm bảo khóa học đạt hiệu quả cao, trung tâm
Kiểm soát bệnh tật mở thêm 01 lớp đào tạo liên tục “Tiêm chủng an toàn”. Thời
gian tập huấn lớp 2,3 cụ thể như sau:
1.Thời gian
+ Lớp 2: Tổ chức từ ngày 13-15/6/2022, khai mạc 7h30’
+ Lớp 3: Tổ chức từ ngày 16-18/6/2022, khai mạc 7h30’
2. Địa điểm tổ chức
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng; địa chỉ Tổ 11- Phường Sông
Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Hội trường tầng 4 – Khu nhà B
(Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cũ).
3. Kinh phí đào tạo
Học viên tự túc kinh phí đào tạo (hoặc do đơn vị có viên chức được cử đi
đào tạo chi trả nếu đơn vị bố trí được nguồn kinh phí), mức học phí
301.000đ/học viên/khóa đào tạo.
4. Hình thức chứng nhận
Sau khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo mã số và
mẫu quy định của Bộ Y tế khi tham gia đủ thời gian, có điểm kiểm tra đầu ra đạt
yêu cầu và nộp đầy đủ kinh phí đào tạo.

5. Danh sách học viên tham gia đào tạo (Có danh sách học viên của
từng lớp gửi kèm theo giấy mời)
6. Thủ tục đăng ký nhập học: Danh sách đăng ký học của đơn vị hoặc
giấy giới thiệu đối với cá nhân.
Các học viên chưa kịp đăng ký học, có thể tiếp tục đăng ký và sẽ tham dự
tập huấn vào lớp 3 được tổ chức từ ngày 16-18/6/2022.
Để lớp đào tạo liên tục triển khai đúng kế hoạch, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật trân trọng kính mời các học viên tham dự đầy đủ, đúng thời gian.
Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật, Tổ 11, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng. SĐT: 0389431301.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để B/c);
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hà Quảng;
- Bệnh viện đa khoa Tĩnh Túc;
- Trung tâm Y tế các huyện/ Thành phố;
- PKĐKKV: Bản Ngà, Phja Đén;
- Các Trạm Y tế xã;
- Bệnh viện Hà Nội-Cao Bằng;
- Các Phòng khám tư nhân: PK Hồng Đức, PK 108, PK 103;
- Các Cơ sở Y tế tư nhân;
- Các khoa/phòng;
- Lưu VT, KH-NV.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM
ĐỐC
Ký bởi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng
Thời gian ký: 07/06/2022 16:42:19

Triệu Nguyệt Hoa

CHƯƠNG TRÌNH
TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TIÊM CHỦNG AN TOÀN (TCMR)
(Kèm theo giấy mời số:
/GM-KSBT ngày tháng 6 năm 2012 của Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Thời gian: Lớp 2: Ngày 13-15/06/2022
Lớp 3: Ngày 16-18/6/2022
Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng
Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ngày thứ nhất
07h00 – 07h30 Đón tiếp học viên

Ban tổ chức
Lãnh đạo trung
tâm

07h30 - 08h00

Khai mạc lớp tập huấn

08h00 -08h30

Kiểm tra trước khóa học

Nhóm giảng viên

- Các văn bản quy định Hoạt động Tiêm chủng mở
rộng

Bs. Nguyễn Văn
Chiêm
Bs. Bế Thị Ngọc
Lan

08h30-9h30
09h30-09h45
09h45-10h15

Giải lao
- Các bệnh truyền nhiễm trong chương trình Tiêm
chủng mở rộng

Bs. Ngôn Thị
Ngọc Dung

- Các vắc xin sử dụng trong chương trình Tiêm Bs. Bế Thị Thanh
chủng mở rộng:
Thúy
Lịch tiêm chủng, liều lượng, đường tiêm, chỉ định,
chống chỉ định đối với từng loại vắc xin sử dụng Bs. Bế Thị Thanh
11h00 – 11h30
trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.
Thúy
10h15-11h00

11h30 - 13h30

13h30 - 15h00

Nghỉ trưa
Hướng dẫn nhận biết vắc xin, lịch tiêm chủng, liều
lượng, đường tiêm các loại vắc xin trong chương Bs. Bế Thị Thanh
trình tiêm chủng mở rộng
Thúy

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h15

Hướng dẫn nhận biết vắc xin, lịch tiêm chủng, liều
Bs. Bế Thị Thanh
lượng, đường tiêm các loại vắc xin trong chương
Thúy
trình tiêm chủng mở rộng (tiếp)

Ngày thứ hai

07h30 – 9h45

- Hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin:
Khái niệm về dây chuyền lạnh, các dụng cụ dây Bs. Bế Thị Thanh
chuyền lạnh
Thúy
Sử dụng một số dụng cụ theo dõi dây chuyền lạnh

9h45 – 10h00

Giải lao

10h00 – 11h30

Sắp xếp vắc xin trong các dụng cụ dây chuyền lạnh
Sử dụng và bảo quản các dụng cụ dây chuyền lạnh

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

13h30 - 15h00

Hướng dẫn sắp xếp vắc xin trong dây chuyền lạnh,
Bs. Bế Thị Thanh
cách đọc chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin, chuẩn bị bình
Thúy
tích lạnh.

15h00 - 15h15

Giải lao

15h15 - 16h15

Hướng dẫn sắp xếp vắc xin trong dây chuyền lạnh,
Bs. Bế Thị Thanh
cách đọc chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin, chuẩn bị bình
Thúy
tích lạnh (tiếp)

Bs. Bế Thị Thanh
Thúy

Ngày thứ ba
07h30 – 08h30 - Hướng dẫn tổ chức một buổi tiêm chủng

Bs. Bế Thị Ngọc
Lan
Bs. Bế Thị Thanh
Thúy

08h30 – 9h45

- Nguyên tắc đảm bảo thực hành tiêm chủng an toàn

9h45 – 10h00

Giải lao

10h00 – 11h30

Cách phòng tránh những sai sót khi thực hành tiêm Bs. Bế Thị Thanh
chủng
Thúy

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

13h30 - 15h00

15h00 - 15h15

15h15 - 16h00

- Giám sát phản ứng sau tiêm chủng:
Khái niệm và tầm quan trọng của giám sát phản
ứng sau tiêm chủng
Bs. Nguyễn Văn
Phân loại theo nguyên nhân các phản ứng sau tiêm
Chiêm
chủng
Các hoạt động giám sát phản ứng sau tiêm chủng
Giải lao
- Các chỉ số thống kê trong chương trình Tiêm
chủng mở rộng:
Thực hiện được cách ước tính đối tượng tiêm Bs. Bế Thị Thanh
chủng.
Thúy
Thực hiện được cách tính tỷ lệ của từng loại vắc
xin.

16h00-16h15

Giải đáp thắc mắc

16h15 - 16h45

Kiểm tra sau khóa học

16h45 - 17h00

Bế mạc lớp tập huấn

Nhóm giảng viên
Lãnh đạo trung
tâm

