
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
_________________ 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________________________ 

 

Số:        /KH-TTYT TP. Cao Lãnh, ngày      tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Hội nghị tập huấn phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ 

thành phố Cao Lãnh năm 2022 
_________________________ 

 

Thực hiện Công văn số 736/TTYT ngày 19/8/2022 của Trung tâm Y tế 

TP.Cao Lãnh về việc thực hiện Công văn số 3290/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh 

Đồng Tháp về việc tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ; 

 Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn Tp.Cao 

Lãnh. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch hội nghị, tập huấn 

cho viên chức y tế tuyến xã, phường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ năm 2022 

như sau: 

1. Mục tiêu: 

Viên chức y tế tuyến xã, phường nắm rõ về quy trình giám sát, các biện 

pháp phòng, chống, chăm sóc, điều trị, phòng chống lây nhiễm bệnh Đậu mùa 

khỉ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Chỉ tiêu: 

100% viên chức y tế tuyến xã, phường được tập huấn nắm rõ về quy trình 

giám sát, các biện pháp phòng chống, chăm sóc, điều trị, phòng chống lây nhiễm 

bệnh. 

3. Thời gian - Địa điểm: 

- Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2022 (thứ Ba) 

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh (Số 68, 

Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

4. Thành phần: 40 người. 

- 15 TYT x 2 người :     30 người (1 LĐ-1CB phòng chống dịch) 

- Khoa KSBT và HIV/AIDS :     04 người 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính:    02 người 

- Phòng Hành chính – Tổng hợp: 01 người 

- Khoa Dược-TTB-VTYT:   01 người 

- Khoa Khám bệnh:     02 người 
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5. Nội Dung: (Phụ lục I). 

- Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Đậu mùa khỉ ở người theo 

Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế. 

- Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ tại khu vục 

phía Nam gồm: 

+ Tình hình & khái quát bệnh Đậu mùa khỉ. 

+ Quy trình giám sát. 

+ Tổ chức thực hiện. 

- Hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm nghi nhiễm vi rút 

bệnh Đậu mùa khỉ. 

- Thông tư hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền 

nhiễm của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Trung tâm Y tế thành phố xây dựng nội dung kế hoạch. 

- Các Khoa, Phòng và Trạm Y tế xã, phường cử viên chức dự Hội nghị 

tập huấn đảm bảo đúng thành phần số lượng tham dự đầy đủ theo số lượng quy 

định.  

Trên đây là kế hoạch Hội nghị tập huấn cho viên chức y tế tuyến xã, 

phường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ năm 2022. Trung tâm Y tế thành phố 

đề nghị các bên liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Ban Giám Đốc; 

- Khoa KSBT và HIV/AIDS (t/h); 
- Phòng Tài chính – Kế hoạch TP (p/h); 

- Phòng Hành chính – Tổng hợp (p/h); 

- Khoa Dược-TTB-VTYT (p/h); 

- Khoa Khám bệnh (p/h); 

- 15 Trạm Y tế (p/h); 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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Phụ lục I: 

CHƯƠNG TRÌNH 

(Hội nghị, tập huấn cộng tác viên phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ năm 2022) 
______________________________________ 

            

Thời gian Nội dung Thực hiện 

7h30 - 8h Tiếp đón đại biểu Ban tổ chức 

8h – 8h15 Giới thiệu đại biểu BS Quí 

8h15 – 9h 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh 

đậu mùa khỉ ở người theo tại Quyết định số 

2099/QĐ-BYT ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế 

BS Minh 

9h – 9h30 Giải lao  

9h30 – 10h30 

Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh 

đậu mùa khỉ tại khu vực phía nam (TT 

54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 

2015) 

BS Quí 

10h30– 11h30 Thảo luận-Một số hình ảnh tuyên truyền (tờ 

rơi) 
BS Minh 
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