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 Giám sát hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

Phòng chống suy dinh dƣỡng trẻ em 6 tháng đầu năm 2022 
 

Thực hiện kế hoạch 61/KH-TTYT ngày 29 tháng 4 năm 2022 về việc 

giám sát hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Phòng chống suy dinh dưỡng 

trẻ em 6 tháng đầu năm 2022. 

Trung tâm Y tế đã thực hiện giám sát 15 Trạm Y tế xã, phường trong địa 

bàn thành phố, đạt kết quả như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Thành phố Cao Lãnh là Trung tâm của Tỉnh có nhiều bệnh viện, trung 

tâm tuyến tỉnh, bệnh viện tư nhân, phòng khám sản tư nhân nên thực hiện các 

dịch vụ còn rất thấp như hút thai, sanh tại Trạm Y tế. Các trạm Y tế xã, phường 

chủ yếu làm công tác quản lý đối tượng, truyền thông, tư vấn. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CSSKSS, PCSDDTE, CHỈ ĐẠO TUYẾN 

1. Công tác giám sát hỗ trợ thực hiện chƣơng trình 

- Trong 6 tháng đầu năm giám sát thường quy 15 Trạm Y tế xã, phường 

- Hỗ trợ chuyên môn: Qui trình khám thai  

 2.Nội dung giám sát 

2.1. Các hoạt động CSSKSS 

- Thực hiện biểu mẫu, sổ sách theo thông tư 37/2019/TT-BYT ngày 

30/12/2019 của Bộ Y tế  Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế. 

- Công tác quản lý thai theo hướng dẫn quốc gia năm 2016 ( Quyết định 

số 4128/QĐ - BYT) 

- Công tác khám thai. 

- Các hoạt động truyền thông, tư vấn. 

2.2. Các hoạt động PCSDDTE 

- Tình hình mạng lưới NVYT khóm ấp, quản lý trang thiết bị 

-  Sổ quản lý trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai 

- Thực hiện cân, đo trẻ em: dưới 2 tuổi quý 1 

- Báo cáo hàng tháng 

- Các hoạt động truyền thông tư vấn 

 III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CSSKSS, PC SDD 

1. Các hoạt động CSSKSS 

1.1. Công tác quản lý: 

- 12/15 xã, phường ghi chép đầy đủ các biểu mẫu sổ sách theo Thông tư 

37/2019/TT-BYT (Phường 6, Tịnh Thới, Mỹ Phú sổ khám thai chưa cập nhật 

đầy đủ đối tượng phụ nữ có thai) 
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- 15/15 xã phường có bảng theo dõi tình hình thai sản và hộp luân chuyển 

đầy đủ trong đó có 11/15 xã phường có đầy dủ con tôm và phiếu hẹn (phường 6, 

Mỹ Trà, Tịnh Thới, Mỹ Phú chưa có đủ con tôm và phiếu hẹn)  

- 15/15 xã phường có lập danh sách và cấp, phát sổ theo dõi sức khỏe bà 

mẹ và trẻ em. 

- 15/15 xã, phường có báo cáo lưu đầy đủ theo mẫu 

1.2. Công tác chuyên môn: 

- 15/15 xã, phường thực hiện đúng quy trình khám thai 

1.3. Công tác truyền thông tƣ vấn: 

- 15/15 xã, phường có bài truyền thông đầy đủ nội dung 

- 15/15 xã, phường có sổ phát thanh trong đó có 12/15 xã, phường có lịch 

phát thanh thực hiện truyền thông trên loa đài (Mỹ Tân, Tịnh Thới, Phường 6 

chưa có lịch phát thanh).  

- 15/15 xã, phường thực hiện tư vấn xét nghiệm các bệnh lây truyền mẹ 

con (HIV, VGB, GM) cho phụ nữ mang thai. 

 -15/15 xã, phường có góc truyền thông tư vấn chung, riêng TYT Mỹ Trà 

có phòng truyền thông riêng đầy đủ tranh ảnh, tài liệu truyền thông. 

2. Các hoạt động phòng chống suy dinh dƣỡng trẻ em 

2.1. Công tác quản lý 

 - 15/15 xã, phường có đủ sổ quản lý trẻ dưới 5 tuổi 

 - 15/15 xã, phường có đủ sổ quản lý trẻ dưới 2 tuổi 

 - 15/15 xã, phường có đủ sổ quản lý phụ nữ có thai 

- 15/15 xã, phường thực hiện cân trẻ SDD < 5 tuổi hàng tháng đạt 100 %, 

cân trẻ < 2 tuổi quí I đạt > 98%  

 - 15/15 xã, phường có sổ quản lý nhập, xuất cân, thước đo, sổ quản lý trẻ 

em dưới 5 tuổi,  dưới 2 tuổi, PNCT, biểu mẫu báo cáo. 

- 15/15 xã, phường có đủ cân, thước đo 

- 14/15 xã, phường có đủ 2 nhân viên Y tế khóm ấp làm công tác dinh 

dưỡng (thiếu phường 3) 

 2.2. Hoạt động truyền thông 

- 15/15 xã, phường có thực hiện phát thanh trên loa đài ít nhất 2 lần/tháng 

 - 15/15 xã, phường có thực hiện tư vấn dinh dưỡng tại trạm Y tế, tư vấn 

dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, nuôi con bằng sữa mẹ 

 IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

 1. Hoạt động CSSKSS 

- Sổ sách thực hiện theo đúng thông tư 37 tuy nhiên còn một số trạm ghi 

chép chưa đầy đủ.  

- Thực hiện đúng quy trình khám thai tuy nhiên công tác quản lý thai cần 

chặt chẽ hơn, quản lý tốt đối tượng. 

- Các trạm Y tế đều có bài truyền thông CSSKSS đầy đủ nội dung  

2. Hoạt động PCSDDTE 

13/15 xã, phường có chuẩn bị sổ quản lý trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 2 tuổi, 

phụ nữ có thai: (trừ Phường 6, Tịnh Thới) 
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10/15 xã, phường có quản lý, thực hiện: trẻ dưới 2 tuổi cân quý 1, cân trẻ 

dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hàng tháng, quản lý phụ nữ có thai sớm. 

V. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

 1.Thuận lợi 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp lãnh đạo 

- Có sự phối hợp tốt giữa cán bộ quản lý 2 chương trình 

- Cán bộ phụ trách chương trình lâu năm và được tập huấn cập nhật kiến 

thức hàng năm 

- Cơ sở trang thiết bị tương đối đầy đủ góp phần thuận lợi cho hoạt động 

chương trình 

2. Khó khăn 

- Nhân viên Y tế khóm, ấp đa số lớn tuổi hoạt động nhiều chương trình Y 

tế - Dân số, tham gia các đoàn thể ở địa phương nên công tác quản lý đối tượng  

còn thiếu, chủ yếu cán bộ chuyên trách cập nhật, quản lý 

- Kinh phí hỗ trợ cho nhân viên Y tế khóm, ấp còn thấp 

VI. PHƢƠNG HƢỚNG KHẮC PHỤC 

1. Hoạt động CSSKSS 

- Các sổ thực hiện, quản lý phải ghi đúng hướng dẫn theo quy định thông 

tư 37 

- Bổ sung sổ khám thai đầy đủ theo hướng dẫn (Phường 6, Tịnh Thới, Mỹ 

Phú ) 

- Bổ sung đầy đủ con tôm, phiếu hẹn ( Phường 6, Mỹ Trà, Tịnh Thới, Mỹ 

Phú) 

- Thực hiện đúng quy trình chuyên môn như: khám thai 

- Bổ sung lịch phát thanh ( Phường 6, Mỹ Tân, Tịnh Thới) 

- Duy trì lồng ghép truyền thông nhóm, nói chuyện chuyên đề về sức khỏe 

sinh sản 

2. Hoạt động PCSDDTE 

- Bổ sung vào sổ quản lý trẻ dưới 2 tuổi cân quí I, cân trẻ dưới 5 tuổi SDD 

hàng tháng (sang sổ mới) số lần khám thai của phụ nữa có thai, quản lý thai 

sớm(Phường 2, phường 6, Tịnh Thới,  Hòa An, Mỹ Ngãi) 

Trên đây là báo cáo giám sát hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 6 tháng đầu năm của Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh đề nghị cán bộ chương trình bổ sung những nội dung đã góp ý./. 
  

Nơi nhận: 
- 15 Trạm Y tế xã, phường; 

- Phòng KH - TC; 

- Website TTYT;  

- Lưu: VT, Khoa CSSKSS &PS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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