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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

Số:  99/KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai truyền thông về phòng, chống kháng thuốc năm 2018  

  

Thực hiện Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc 
giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020; 

 Thực hiện Kế hoạch số 1014/KH-BYT ngày 25/9/2018 của Bộ Y tế Triển 
khai truyền thông phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018 đến năm 2020;  

 Hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc do Tổ chức 
Y tế thế giới phát động từ ngày 12/11/2018 đến ngày 28/11/2018, 

 Sở Y tế triển khai Kế hoạch hoạt động nhân tuần lễ truyền thông về 
phòng, chống kháng thuốc như sau: 

I. MỤC TIÊU 

 1. Thu hút sự chú ý và quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban 
ngành, đoàn thể, các tổ chức công tác xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp… 
về phòng, chống kháng thuốc; 

 2. Nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng, chống kháng thuốc 
trong cộng đồng, trong y tế, trong quản lý thức ăn chăn nuôi và quản lý chất 
lượng thuốc lưu thông trên thị trường; 

 3. Tạo động lực thúc đẩy cộng đồng và cán bộ y tế quan tâm, chia sẻ và 
cùng chung tay góp sức, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, giảm sự 
đề kháng của vi sinh vật gây bệnh, góp phần giảm gánh nặng về y tế, kinh tế, xã 
hội do kháng thuốc gây ra đối với con người. 

II. NỘI DUNG 

Triển khai công tác truyền thông về phòng, chống kháng thuốc năm 2018 
với chủ đề: “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa”, với 
một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống kháng thuốc 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch hành động quốc gia về 
chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 giai đoạn II (2018-
2020) và khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới về phòng, chống kháng thuốc; 

b) Xây dựng tài liệu truyền thông bao gồm: Các thông điệp đa dạng về 
kháng sinh và kháng thuốc, panô, áp phích cho tuần lễ truyền thông phòng, 
chống kháng thuốc;  
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c) Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, đăng tải tin, bài, ảnh về 
phòng chống kháng thuốc trên trang thông tin điện tử của ngành; 

d) Cung cấp thông tin về tuần lễ truyền thông phòng, kháng thuốc tại Việt 
Nam; 

đ) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, các quy chế chuyên 
môn trong khám bệnh, chữa bệnh: tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, 
hướng dẫn sử dụng kháng sinh, quy định về kê đơn thuốc, kiểm soát nhiễm 
khuẩn,… 

e) Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp lồng ghép trong các buổi 
sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở y tế, các Hội chuyên môn nghề nghiệp (Hội 
Y học, Hội Dược học, Hội Điều dưỡng, …); 

g) Tổ chức các hoạt động: treo băng rôn, quảng cáo, tuyên truyền tại một 
số địa điểm trên địa bàn,… 

2. Tổ chức hội thảo về phòng, chống kháng thuốc 

a) Tổ chức hội thảo chuyên đề về phòng, chống kháng thuốc tại các bệnh 
viện, trung tâm y tế; 

b) Tổ chức phát động cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm tại tất cả 
các đơn vị y tế trên toàn tỉnh, hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng, chống 
kháng thuốc; 

c) Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về 
phòng chống kháng thuốc. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

a) Phòng Nghiệp vụ Dược chủ trì phối hợp với các phòng chức năng chỉ 
đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác truyền thông về phòng, chống 
kháng thuốc, làm đầu mối chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ 
thuốc thực hiện đúng quy định về đảm bảo cung ứng thuốc; các nhà thuốc thực 
hiện đúng quy định của Bộ Y tế về bán thuốc kháng sinh theo đơn. 

b) Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, tăng 
cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các 
bệnh viện, nhà thuốc trên địa bàn. 

c) Văn phòng Sở Y tế đăng tải tin, bài, thông điệp về phòng, chống kháng 
thuốc trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế; treo băng rôn khẩu hiệu tại đơn vị 
trong tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc (“Không hành động hôm 
nay, ngày mai không thuốc chữa”, “Sử dụng kháng sinh phải theo hướng dẫn 
của Y, Bác sỹ”, “Bán thuốc kháng sinh phải có đơn của Y, Bác sỹ”. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Bộ phận Thông tin, truyền thông) 
phối hợp với các đơn vị khám chữa bệnh, cơ quan truyền thông, các hội chuyên 
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môn nghề nghiệp trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp truyền thông 
phòng, chống kháng thuốc.  

- Tham gia xây dựng tài liệu truyền thông (các thông điệp, phóng sự, tờ 
rơi, pano, áp phích…); xây dựng chuyên mục, đăng tải tin, bài về phòng, chống 
kháng thuốc trên bản tin y tế; xây dựng và duy trì chuyên mục về phòng, chống 
kháng thuốc trên trang thông tin điện tử của ngành. 

- Tiếp nhận, phổ biến các thông điệp truyền thông, tài liệu truyền thông. 

3. Các đơn vị khám chữa bệnh 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống kháng thuốc của đơn vị, tổ chức lễ 
phát động toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị tham gia phòng chống kháng 
thuốc và cam kết với nội dung: Bác sỹ kê đơn hợp lý, cán bộ y tế thực hiện tốt 
quy chế chuyên môn: kê đơn thuốc đúng; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, 
phòng chống lây nhiễm; sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

 - Treo băng rôn với nội dung như: “Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền 
thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 12-18/11/2018”, “Sử dụng kháng 
sinh có trách nhiệm”, “Kháng kháng sinh: không hành động hôm nay, ngày mai 
không thuốc chữa”. 

- Phấn đấu mỗi bệnh viện, đơn vị khám chữa bệnh, 100% cán bộ y tế hiểu 
trách nhiệm của mình và cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. 

4. Trường Cao đẳng y tế và cơ sở y tế khác 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống kháng thuốc của đơn vị. 

- Tổ chức phát động cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm cho cán 
bộ và học sinh, sinh viên, tổ chức hội thảo chuyên đề phòng, chống kháng thuốc 
tùy theo quy mô, đặc thù của đơn vị. 

- Treo băng rôn với nội dung như: “Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ truyền 
thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 12-18/11/2018”, “Sử dụng kháng 
sinh có trách nhiệm”, “Kháng kháng sinh: không hành động hôm nay, ngày mai 
không thuốc chữa”. 

- Phấn đấu đạt 100% nhân viên y tế cam kết sử dụng kháng sinh có trách 
nhiệm, 100% học sinh, sinh viên Y – Dược hiểu và sử dụng kháng sinh có trách 
nhiệm. 

5. Hội chuyên môn nghề nghiệp 

Đề nghị các hội chuyên môn nghề nghiệp (Hội Y học, Hội Dược học, Hội 
Điều dưỡng ...) phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động trong tuần lễ 
truyền thông về phòng, chống kháng thuốc như: chỉ đạo, vận động các chi hội và 
hội viên thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn và cam kết sử dụng 
kháng sinh có trách nhiệm. 

Trên cơ sở kế hoạch này, các đơn vị tổ chức thực hiện phù hợp với chức 
năng nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế báo cáo kết quả thực 
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hiện về Sở Y tế theo báo cáo định kỳ; sơ kết, tổng kết các giai đoạn theo kế 
hoạch của đơn vị, phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Cục QLKCB - Bộ Y tế (để b/c); 
- Giám đốc Sở (để b/c)  
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng thuộc Sở Y tế; 
- Công đoàn Ngành Y tế; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Các doanh nghiệp kinh doanh dược trên địa bàn; 
- Các hội: Dược học; Y học; Điều dưỡng; 
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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