UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1016/SYT-NVY

Yên Bái, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai tháng Hành động
phòng, chống ma túy năm 2022

Kính gửi:
- Các đơn vị trong toàn ngành Y tế;
- Bệnh viện ĐK Hữu Nghị 103, Bệnh viện ĐK Trường Đức;
- Phòng khám đa khoa Việt Tràng An, Phòng khám đa khoa
Phú Thọ;
Thực hiện Công văn số 200/SY-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên
Bái về Sao y công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Văn phòng
Chính phủ về việc triển khai tháng Hành động phòng, chống ma túy năm 2022.
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngành Y tế và của người dân trong
công tác phòng, chống ma túy, Sở Y tế tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị triển
khai các hoạt động hưởng ứng tháng Hành động phòng, chống ma túy năm
2022, cụ thể như sau:
1. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động
hưởng ứng tháng Hành động về phòng, chống ma túy (từ ngày 01/6 đến 30/6/2022)
với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng
trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.
- Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tháng Hành động phòng, chống ma
túy tại các cơ quan, đơn vị.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho các cán bộ, đảng viên
trong đơn vị, người bệnh và người dân cộng đồng các chủ trương, chính sách mới
trong công tác phòng chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, Buprenorphine; hậu quả và tác
hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy, nhất là tính nguy hại của ma
túy tổng hợp và các chất hướng thần mới như: cần sa, Ketamin, “ma túy đá”, “tem
giấy”, “cỏ Mỹ”… Tăng cường phát sóng các thông điệp, phóng sự, đưa tin, bài
trên bảng điện tử, trang thông tin điện tử, trên hệ thống mạng xã hội: zalo,
facebook của đơn vị. Phối hợp thực hiện tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ
sở qua loa phát thanh đến từng hộ gia đình, người dân. Tăng cường công tác
truyền thông hướng đến nhóm đối tượng đích là những người nghiện ma túy. Tạo
điều kiện tối đa cho người nghiện ma túy được tiếp cận với Chương trình Điều trị
thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng
Hành động phòng, chống ma túy bằng văn bản gửi về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y
tế để tổng hợp (đồng thời gửi qua emai: tranthaoly205@gmai.com; BS Trần
Thảo Ly, CB Phòng Nghiệp Vụ Y, ĐT: 0328.148.025) trước ngày 02/7/2022.
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2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế các huyện,
thị xã, thành phố
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về cung ứng; mua
bán theo kết quả đã trúng thầu; vận chuyển; quản lý và sử dụng thuốc gây
nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất tại các khoa phòng, bộ phận và đơn vị
trực thuộc theo Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy đ
ịnh chi tiết một số điều của Luật Dược; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày
08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc
biệt và Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế về quản lý
thuốc Methadone.
- Các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát danh sách
cán bộ làm nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy đã nghỉ chế độ, các cán
bộ được giao nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện nhưng chưa tập huấn (nếu có)
để gửi về Sở Y tế để bố trí tập huấn.
- Các cơ sở điều trị nghiện chất đặt tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục
triển khai Chương trình Điều trị Methadone và Buprenorphine cho người nghiện
ma túy thực hiện đảm bảo chỉ tiêu Sở Y tế giao năm 2022. Chú trọng công tác tư
vấn dự phòng tái nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện chất, tăng cường công tác
chuyển gửi và kết nối với các dịch vụ chăm sóc, điều trị ARV, lao, nấm… Phối
hợp các đoàn thể, gia đình, tích cực vận động người nghiện các chất dạng thuốc
phiện tự nguyện tham gia các chương trình điều trị Methadone.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động
truyền thông bằng các hình thức phù hợp để hưởng ứng tháng Hành động phòng,
chống ma túy năm 2022.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động của các cơ sở điều trị
Methadone, Buprenorphine theo quy định.
4. Phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra Sở Y tế
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của
pháp luật về kinh doanh, quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần và tiền chất đồng thời xử lý các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền và trình
tự pháp luật.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- TT BCĐ 138 tỉnh (Công an tỉnh);
- BGĐ Sở Y tế;
- Các phòng CM Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hà

