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Dự án Phòng chống đái tháo đường (PCĐTĐ) quốc gia - Bệnh viện Nội  tiết Trung ương (NTTW)
cùng Sở Y tế Nam Định đã quyết định chọn Hải Hậu  là huyện điểm để triển khai công tác
phòng chống ĐTĐ. Theo đó, Bệnh viện  NTTW và Trung tâm TTGDSK Trung ương là đơn vị
hướng dẫn, chỉ đạo các  hoạt động. Trung tâm Nội tiết tỉnh Nam Định là cơ quan đầu mối giúp
Sở Y  tế Nam Định triển khai toàn bộ Dự án PCĐTĐ của tỉnh và triển khai công  tác chuyên
môn của huyện điểm. Theo dõi giám sát và giúp đỡ huyện điểm  trong việc điều tra, quản lý
người bệnh ĐTĐ. Bệnh viện huyện Hải Hậu là  nơi khám và quản lý bệnh nhân ĐTĐ, thực hiện
quy trình xét nghiệm định  kỳ, cấp thuốc theo chế độ bảo hiểm.

            

  Tư vấn kiểm tra đường huyết trong Ngày phòng, chống bệnh đái tháo đường.        

Theo  TS. Nguyễn Vinh Quang - PGĐ BV NTTW: Chọn Hải Hậu là huyện điểm để  triển khai
công tác PCĐTĐ có nhiều thuận lợi. Qua khảo sát thấy dân số  của huyện Hải Hậu có gần
30.000 người trên 35 xã. Trong đó 30 xã có bác  sĩ; Bệnh viện huyện Hải Hậu đã có bác sĩ
chuyên khoa nội tiết và cũng đã  khá quen với việc điều tra tình hình bệnh từ dự án phòng
chống các rối  loạn do thiếu hụt iod. Từ mô hình huyện điểm Hải Hậu này, tiến tới, Dự  án
PCĐTĐ quốc gia sẽ nhân rộng ra toàn quốc.

  

Tổng kinh khí cho  việc thực hiện dự án tại huyện điểm là 920 triệu đồng, bao gồm các chi  phí
cho: Tập huấn về phát hiện, phòng chống bệnh ĐTĐ; xây dựng tài liệu  truyền thông và truyền
thông dưới nhiều hình thức tới tận xã, phường; tổ  chức cuộc thi, nói chuyện chủ đề về ĐTĐ
nhằm mục đích nâng cao hiểu  biết của người dân về bệnh ĐTĐ; xây dựng mô hình quản lý, tư
vấn, theo  dõi và báo cáo về tình hình bệnh ĐTĐ tại địa phương; điều tra KAP và tỷ  lệ ĐTĐ,
tiền ĐTĐ; mua máy định lượng đường máu cho tuyến xã và phòng tư  vấn huyện; mua máy
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định lượng HbA1c và các thiết bị khác như que thử,  kim lấy máu...

  

Các đơn vị mà Dự án PCĐTĐ quốc gia - BV NTTW ký kết  cùng triển khai Dự án Phòng chống
bệnh ĐTĐ là: Trung tâm Y tế môi  trường lao động (Bộ Công thương); Trung tâm Bảo vệ sức
khỏe và môi  trường (Bộ Giao thông Vận tải); Trung tâm Y tế lao động (Bộ Nông nghiệp  và
Phát triển nông thôn; Cục Quân y (Bộ Quốc phòng); Cục Y tế (Bộ Công  an); Bệnh viện Xây
dựng (Bộ Xây dựng); Trung tâm y tế huyện Hải Hậu  (tỉnh Nam Định). Theo đó, các đơn vị
triển khai dự án sàng lọc và quản  lý bệnh nhân tiền ĐTĐ trong các đối tượng mà đơn vị quản
lý.

  

Thu Hà/ Theo SKĐS
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