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Số:        /KH-TTYT TP. Cao Lãnh, ngày      tháng 4  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Chương trình ARI thành phố Cao Lãnh năm 2022 
__________________________________ 

 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

Chương trình ARI đã triển khai đều khắp 15 xã, phường và được duy trì 

trong nhiều năm, mỗi xã, phường đều có cán bộ phụ trách chương trình. 

Năm 2021 tổng số mắc bệnh ARI 9 ca, giảm so với năm 2021 là: 13. 

Trong đó: Ho cảm lạnh giảm 01 ca; Viêm phổi giảm: 02 ca, Tai – Mũi - Họng 

giảm: 6 ca, không có trường hợp viêm phổi nặng và tử vong. 

Để tiếp tục duy trì thành quả chương trình ARI, Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh lập kế hoạch hoạt động năm 2022, như sau: 

II. MỤC TIÊU: 

- Giảm tỷ lệ NKHHCT ở trẻ em. 

- Không để tử vong do nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em < 5 tuổi. 

- Không lạm dụng kháng sinh. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Tuyến Thành phố: 

- Hàng tháng phối hợp với chương trình chống lao giám sát tuyến xã, 

phường theo mẫu chương trình ARI quy định. 

- Giám sát kỹ năng khám phân loại bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 

< 5 tuổi bằng phương pháp trực tiếp: phỏng vấn viên chức phụ trách ARI, giám 

sát qua sổ sách. 

- Kỹ năng quản lý của viên chức phụ trách chương trình ARI tuyến xã, 

phường. 

- Kỹ năng hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ em mắc bệnh nhiễm khuẩn hô 

hấp cấp tại nhà. 

2. Tuyến xã, phường: 

- Giám sát các trường hợp tử vong của trẻ dưới 5 tuổi. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục cho các bà mẹ có con < 5 

tuổi về các kiến thức bệnh NKHHCT bằng nhiều hình thức: phát thanh, họp 

nhóm, tuyên truyền trực tiếp… 
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- Tập huấn kỹ năng khám và phát hiện ARI cho nhân viên sức khỏe cộng 

đồng, cộng tác viên. 

- Khám phân loại bệnh ARI đúng theo qui định và điều trị đúng phác đồ. 

- Hướng dẫn bà mẹ chăm sóc tại nhà khi có con mắc bệnh ARI. 

IV. KINH PHÍ: 

Do Bệnh viện Phổi Đồng Tháp cấp (nếu có). 

Trên đây là kế hoạch hoạt động chương trình ARI năm 2022. Trung tâm 

Y tế thành phố Cao Lãnh yêu cầu Trạm Y tế xã, phường, các khoa, phòng có 

liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
-TYT 15 xã, phường; 

-BV Phổi ĐT; 

-Website TTYT; 

-Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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