
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

CHƯƠNG TRÌNH VI CHẤT DINH DƯỠNG NĂM 2013 

KHỐI TRƯỜNG HỌC 

1. Phòng chống thiếu máu dinh dưỡng cho học sinh 

1.1. Hội nghị - Tập huấn  

� Triển khai và xây dựng kế hoạch chương trình cho cán bộ y tế tất cả 

các trường THPT trên địa bàn TP.HCM 

� Tập huấn cho cán bộ truyền thông các trường THPT trên địa bàn 

TP.HCM 

� Tập huấn giám sát cho CBYT trường học của TTYTDP Q/H 

1.2 Truyền thông 

� Cán bộ y tế hoặc truyền thông của các trường THPT trên địa bàn 

TP.HCM truyền thông cho toàn bộ nữ sinh và viên chức nữ về tác hại 

của thiếu máu dinh dưỡng và cách phòng ngừa.  

� Cấp phát tài liệu truyền thông cho nữ sinh và viên chức nữ các trường 

THPT về PCTMDD. 

1.3 Cấp phát viên sắt theo phác đồ phòng ngừa thiếu máu cho toàn bộ nữ sinh 

và viên chức nữ các trường THPT tại TP.HCM. 

1.4 Giám sát và đánh giá kết quả chương trình. 

2. Phòng chống thiếu vitamin A cho trẻ mầm non 

� Phối hợp với TTYTDP Q/H và TYT P/X triển khai uống vitamin A 

trước Chiến dịch uống vitamin A đại trà cho trẻ 6 - 36 tháng tuổi và 

trẻ < 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A đang theo học tại các trường 

mầm non – mẫu giáo trên địa bàn. 



� Hàm lượng thuốc: viên nang vitamin A 200.000 đơn vị  

� Liều sử dụng:   Trẻ em 6-12 tháng:  100.000 đơn vị 

                                Trẻ em 13-36 tháng: 200.000 đơn vị 



BÁO CÁO 

Trường THPT tổng hợp số liệu, gửi báo cáo chương trình PC TMDD 

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 máu dinh 

dưỡng - Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng. 180 Lê Văn Sỹ, 

Phường 10, Q. Phú Nhuận.  

Thời hạn thanh quyết toán chương trình PC TMDD trước ngày 30/11/ 

2013 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:   

Chương trình TMDD (triển khai tại trường học): Ks. Thoa hoặc Bs. Hoa  

Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng, Trung tâm Dinh dưỡng.  

Điện thoại: 3.9911106 – 38445990 /113 

 


