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Kính gửi:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 
- Trung tâm Kiểm soát soát bệnh tật; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

     

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc triển khai vắc xin DPT-VGB-Hib 
(ComBE Five) thay thế vắc xin Quinvaxem trong tiêm chủng mở rộng (TCMR) 
trên toàn quốc, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-SYT ngày 25/02/2019  
về việc chuyển đổi vắc xin DPT-VGB-Hib (ComBE Five) thay thế vắc xin 
Quinvaxem trong tiêm chủng mở rộng (TCMR) tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

Từ đầu năm 2019 đến hiện tại công tác triển khai vắc xin 
DPT-VGB-Hib(ComBE Five) thay thế vắc xin Quinvaxem trong tiêm chủng mở 
rộng đã được triển khai tại 07 huyện,thành phố ( Văn Quan, Bắc Sơn, Hữu Lũng, 
Lộc Bình, Chi Lăng, Đình Lập và Thành phố Lạng Sơn). Còn 04 huyện chưa được 
cấp vắc xin ComBE Five ( Văn Lãng, Bình Gia, Tràng Định, Cao Lộc). Tuy nhiên 
tại các huyện, thành phố đã triển khai tiêm vắc xin ComBE five tỷ lệ tiêm còn 
thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).  

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng và đạt chỉ tiêu 95% trẻ em được tiêm 
chủng đầy đủ , Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 
các huyện,thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ  
thực hiện tốt các nội dung sau: 

          1. Tăng cường truyền thông: cho các bậc cha mẹ, người giám hộ hợp 
pháp của trẻ em và cộng đồng về việc chuyển đối sử dụng vắc xin ComBE Five, 
tính an toàn của vắc xin, những phản ứng có thể xảy ra, chăm sóc trẻ đúng sau 
tiêm chủng để tránh hiểu sai dẫn đến không đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ. 

  2. Thực hiện nghiêm các quy định về tiêm chủng mở rộng: 

 - Công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng, tuân thủ đúng chỉ định/chống 
chỉ định/tạm hoãn theo qui định của Bộ Y tế tại Quyết định số 2301/QĐ-BYT 
ngày 12/6/2015 về Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

 - Tư vấn đầy đủ cho các bậc cha mẹ biết cách theo dõi, phát hiện phản ứng 
sau tiêm vắc xin ComBE Five trong 1-2 ngày đầu sau tiêm chủng và chủ động 
thông báo cho cán bộ y tế về các phản ứng sau tiêm chủng để được hướng dẫn 
đúng cách xử trí tại nhà. Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất nếu có các biểu hiện bất 
thường về sức khỏe như sốt cao, kích thích, quấy khóc dai dẳng, bú kém, li bì, tím 
tái, khó thở... 



 - Theo dõi trẻ sau tiêm chủng sau 30 phút tại điểm tiêm chủng, sẵn sàng, 
chủ động xử trí ban đầu các trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm chủng theo 
Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và 
xử trí phản vệ. Phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh các tuyến trong việc xử trí cấp 
cứu kịp thời, vận chuyển các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có). 

 - Rà soát, thống kê trẻ là đối tượng của năm 2018 chưa được tiêm hoặc tiêm 

chưa đủ mũi vắc xin phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm 
phổi/viêm màng não mủ do vi khuấn Hib để tổ chức tiêm bù cho đối tượng trên 
ngay sau khi được cung ứng vắc xin. 

 3. Tăng cường kiểm tra, giám sát: tại các buổi tiêm chủng, đặc biệt giám 
sát hỗ trợ tại các xã khó khăn đảm bảo thực hiện đúng qui trình tiêm chủng an toàn 
theo qui định. 

 4. Chuẩn bị đầy đủ trang  thiết  bị y tế, thuốc:  sẵn  sàng  thu  dung  tiếp 
nhận, cấp  cứu,  xử trí những trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có); 
kiện toàn các đội câp cứu ngoại viện và chuẩn bị xe cứu thương hỗ trợ, sẵn sàng 
đáp ứng khi có tình huống yếu cầu hỗ trợ và phối hợp điều tra đánh giá nguyên 
nhân những trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

          Nhận được văn bản, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 
- Các PGĐ Sở; 
- Các phòng trực thuộc; 
- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 
  

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 





KẾT QUẢ TIÊM  VACXIN COMBE FIVE TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 03 NĂM 2019 
( Kèm theo công văn số:       /SYT-NVY ngày      tháng 4 năm  2019 của Sở Y tế Lạng Sơn ) 

 

STT Huyện, TP 
Số đối 
tượng  

Số trẻ tiêm 
mũi 1 

Số trẻ tiêm 
mũi 2 

Số trẻ tiêm 
mũi 3 

Tổng số  
được tiêm 

Tỷ lệ 
% 

Phản ứng sau tiêm Hoãn 
tiêm 

Chống 
chỉ 

định 

Ghi 
chú 

Nhẹ Nặng 

1 Bắc Sơn 676 269 37 32 338 50,0 64 4 151 11   

2 Bình Gia 535 0 0 0 0 0,0  Chưa được cấp vắc xin   

3 Văn Quan 1262 294 153 71 518 41,0           

4 Tràng Định 600 0 0 0 0 0,0    Chưa được cấp vắc xin       

5 Văn Lãng 476 0 0 0 0 0,0  Chưa được cấp vắc xin     

6 Cao Lộc 911 0 0 0 0 0,0  Chưa được cấp vắc xin     

7 Lộc Bình 909 138 9 8 155 17,1           

8 Đình Lập 329 130 3 6 139 42,2           

9 Chi Lăng 645 278 32 20 330 51,2           

10 Hữu Lũng 1433 374 54 56 484 33,8           

11 TP Lạng Sơn 1121 172 15 18 205 18,3 18 0 23 1   

Cộng  8897 1655 303 211 2169 24,4 82 4 174 12 0 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 


