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CHƯƠNG TRÌNH VI CHẤT DINH DƯỠNG NĂM 2013 

KHỐI BỆNH VIỆN CÓ KHOA SẢN - NHI 

1. BỆNH VIỆN NHI  

1.1. Triển khai chiến dịch uống vitamin A cho trẻ 6 - 36 tháng tuổi và trẻ < 5 

tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A đang nằm điều trị tại bệnh viện trong 

thời gian chiến dịch.  

� Đợt 1: ngày 1 & 2/6/2013 

� Đợt 2: ngày 1 & 2/12/2013 

� Liều sử dụng:  Trẻ em dưới 6 tháng: 50.000 đơn vị 

                               Trẻ em 6-12 tháng: 100.000 đơn vị 

                             Trẻ em trên 12 tháng: 200.000 đơn vị 

1.2. Lồng ghép truyền thông về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng 

(vitamin A, sắt, Iốt) cho người dân qua các buổi truyền thông tại bệnh 

viện. 

1.3. Thuốc và tài liệu truyền thông. 

Cấp phát tài liệu truyền thông và thuốc vitamin A phù hợp theo nhu cầu 

và báo cáo của bệnh viện. Thời gian cấp phát vào tháng 5 và tháng 11 

của năm. Bệnh viện bảo quản thuốc theo đúng qui định. 

2. BỆNH VIỆN SẢN 

2.1. Tổ chức buổi truyền thông về phòng chống thiếu VCDD cho phụ nữ 

mang thai 

� Thời gian: tháng 5 – 11/2013 

� Địa điểm: bệnh viện  

� Số lượng:  



• Bệnh viện lớn tổ chức sáu buổi truyền thông về phòng chống 

thiếu VCDD. Trung tâm Dinh dưỡng sẽ hỗ trợ kinh phí cho báo 

cáo viên. 

• Bệnh viện Q/H nếu có nhu cầu và có khả năng tổ chức lớp 

truyền thông cho PNMT đăng ký với ban quản lý chương trình 

và sẽ được hỗ trợ kinh phí tổ chức lớp truyền thông (Đăng ký 

trong tháng 4/ 2013, mỗi lớp khoảng 50 phụ nữ mang thai).  

2.2. Tổ chức cho bà mẹ sau sanh được uống vitamin A. 

� Liều sử dụng: mỗi bà mẹ uống 200.000IU ngay sau sanh (liều duy 

nhất)    

� Cung cấp tờ rơi phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và truyền 

thông cho bà mẹ sau sanh.  

2.3. Thuốc và tài liệu truyền thông. 

Cấp phát tài liệu truyền thông và thuốc vitamin A phù hợp theo nhu cầu 

và báo cáo của bệnh viện. Thời gian cấp phát vào tháng 5 và tháng 11 

của năm. Bệnh viện bảo quản thuốc theo đúng qui định. 

BÁO CÁO 

� Bệnh viện tổng hợp số liệu và gửi báo cáo mỗi 6 tháng theo địa chỉ email: 

ddcongdong@gmail.com sau đó gởi bản chính trực tiếp hoặc theo đường công 

văn theo địa chỉ: Chương trình phòng chống thiếu vitamin A - Khoa Dinh dưỡng 

Cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng. 180 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Q. Phú Nhuận 

(trước ngày 15/ 6/ 2013 và 10/ 12/ 2013). 

� Thời hạn thanh quyết toán chương trình trước ngày 15/ 12/ 2013 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:   

Chương trình phòng chống thiếu vitamin A: Cn Loan hoặc Bs Oanh 

Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng.  

Điện thoại: 3.9911106 – 38445990 /113 


