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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời ý kiến phản ánh
trên Chuyên mục Hỏi - Đáp
của ông (bà) Trần Ngọc Ân.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.
Tiếp nhận Công văn số 2661/VPUB-KHTH ngày 24/9/2021 của Sở
Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Trần
Ngọc Ân;
Trong Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh
Thuận, ngày 24/9/2021, tiếp nhận được ý kiến phản ánh của ông (bà) Trần Ngọc
Ân (địa chỉ tại 34/7 Cao Thắng, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh
Thuận, số điện thoại: 0396.462.161) có hỏi:
“Tôi tên Trần Ngọc Ân, thường trú tại 34/7 Cao Thắng, phường Đạo
Long. Thay mặt ba tôi và một số người dân ở đây cho tôi hỏi: vào ngày 22/9, y
tế phường Đạo Long có kêu ba tôi và dân ở đây lên tiêm vắc xin nhưng tại sao
không được tiêm. Trong khi đó cứ lấy lý do huyết áp cao, mà khi chúng tôi có ra
bác sĩ Khánh thì bảo huyết áp 160 là được tiêm bình thường và các khu vực
khác điều được tiêm với huyết áp này. Bên y tế ở phường Đạo Long lại không
cho tiêm, tại sao một người đo 160 còn một người đo 169 có phải y tế làm không
đảm bảo để lấy lý do không cho dân tiêm ngừa vắcxin tốt đợt này ở trên cấp
xuống. Trong khi đó những người không có trong danh sách lại được tiêm, vậy
những thuốc của người bị lấy lý do huyết áp không được tiêm sẽ được bảo lưu
hay lấy tiêm cho những người không có tên trong danh sách là bà con dòng họ
của các cán bộ ở đây, vậy có công bằng với dân ở đây không?
Sở Y tế trả lời như sau:
Qua xác minh Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Hiện
nay công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 triển khai theo Kế hoạch số
244/KH-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID- 19 trên địa bàn thành
phố đợt 5, Trung tâm Y tế triển khai và UBND phường xét duyệt danh sách theo
nhóm đối tượng ưu tiên.
Tại thời điểm triển khai tiêm, Trạm Y tế áp dụng Hướng dẫn tạm thời
khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số
4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế; tại mục II, điểm 2. “Các đối tượng
cần thận trọng tiêm chủng”, trong đó có quy định: Huyết áp tối thiểu < 60
mmHg hoặc > 90 mmHg và/ hoặc huyết áp tối đa < 90 mmHg hoặc > 140

mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hàng ngày (ở người có tăng
Huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế).
Do đó, việc thận trọng, tạm hoãn là theo quy định chuyên môn nhằm mục
đích tiêm an toàn cho người được tiêm. Trạm Y tế phường Đạo Long sẽ tiếp tục
mời đối tượng tiêm vào đợt tiếp theo, khi đó nhân viên y tế sẽ khám sàng lọc,
kiểm tra tình trạng huyết áp. Nếu huyết áp trong giới hạn theo quy định sẽ tiêm,
trường hợp vượt khả năng chuyên môn sẽ chuyển đối tượng đến điểm tiêm Bệnh
viện đa khoa tỉnh để tiêm đảm bảo an toàn.
Sở Y tế kính gửi Sở Thông tin và Truyền Thông./.
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