
 SỐ 02/2021 (232)
NĂM THỨ HAI MƯƠI BA

Söùc khoûe
Bình Döông

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Số 209 Yersin, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

Website: http://ksbtbinhduong.com              Email: btskbd2014@gmail.com        

Chúc mừng 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2022

Cảm 
ơn

những

“chiến 

binh” 

thầm 

lặng



SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 02/2022 (232)

1

Chịu trách nhiệm xuất bản
Bs. Huỳnh Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế

Trưởng ban biên tập
Bs. Nguyễn Kiều Uyên

Thành viên ban biên tập

Bs. Trần Tấn Tài
Bs. Dương Tấn Tài

Bs. Nguyễn Văn Thấm
Bs. Trần Văn Chung

Ths. Trần Minh Hoàng
Bs. Nguyễn Hoàng Tiến

Thư ký
Ds. Nguyễn Thị Giang Nhung

Trình bày
Cn. Đào Thị Bích Hạnh

Giấy Phép
Số 105/GPXBBT-STTTT của

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương 
cấp ngày 12 tháng 8 năm 2019

 SỐ 02/2022 (232)
NĂM THỨ HAI MƯƠI BA

Söùc khoûe
Bình Döông TRONG SỐ NÀY

8

2

6

11

13 17

1

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

 HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Người anh hùng giải 
phóng dân tộc, Danh 

nhân văn hóa thế giới, đã để lại 
cho các thế hệ con cháu Việt 
Nam những tư tưởng cao quý, 
có giá trị sâu sắc. Trong di sản 
của Bác để lại, có nội dung viết 
về ngành Y tế mang giá trị cốt 
lõi, và đã trở thành kim chỉ nam 
hành động đối với toàn thể cán 
bộ, nhân viên ngành y tế. Cụ 
thể: 

Bác đánh giá cao vai trò, 
nhiệm vụ của ngành Y tế trong 
sự nghiệp chăm sóc sức khỏe 
nhân dân và sự nghiệp cách 
mạng của đất nước. Trong thư 
viết tháng 2 năm 1955, Bác 
nêu rõ: “Chính phủ phó thác 
cho các cô, các chú việc chữa 

bệnh tật và giữ gìn sức khỏe 
cho đồng bào. Đó là một nhiệm 
vụ rất vẻ vang”. Bác cũng đã 
nhiều lần căn dặn cán bộ: 
“Trên đời này không có gì sung 
sướng, vẻ vang hơn là được 
phục vụ nhân dân. Sức khỏe 
là vàng, không có sức khỏe thì 
con người không thể làm bất 
cứ việc gì. Chính vì vậy, muốn 
đất nước ngày càng phát triển 
thì trước hết nhân dân phải có 
sức khỏe tốt. Và đó là nhiệm 
vụ của ngành Y tế: Chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe nhân dân”. 
Đó là lý do mà Bác đã khẳng 
định nhiệm vụ của người cán 
bộ trong ngành Y tế là “nhiệm 
vụ rất vẻ vang”.

Bác cho rằng: “Chủ nghĩa 
xã hội là làm sao cho dân đủ 

ăn, đủ mặc, ngày càng sung 
sướng, ai nấy được học hành, 
ốm đau có thuốc, già không 
lao động thì được nghỉ, những 
phong tục, tập quán không tốt 
thì dần dần xóa bỏ”. “Ốm đau có 
thuốc” được Bác nêu lên chính 
là nhiệm vụ, trách nhiệm và vai 
trò của ngành Y tế. Nhiều cuộc 
họp của Bộ Chính trị và Trung 
ương Đảng mà Bác Hồ dự và 
chủ trì, đều quan tâm đến vấn 
đề này. Sinh thời, dù bận trăm 
công nghìn việc nhưng Bác Hồ 
đã nhiều lần làm việc với cán 
bộ lãnh đạo ngành Y tế, quan 
tâm, động viên, thăm hỏi đội 
ngũ thầy thuốc, khẳng định tầm 
quan trọng của nhiệm vụ chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM” 27/02

Xem tiếp trang 16
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Thông tư 37/2021/TT-BYT 
quy định nhiệm vụ và quyền 
hạn của Sở y tế trong lĩnh 
vực y dược cổ truyền như 
sau:

- Chỉ đạo tổ chức triển khai 
thực hiện kế thừa, phát huy và 
kết hợp y dược cổ truyền trong 
phòng bệnh, khám bệnh, chữa 
bệnh, phục hồi chức năng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo 
dõi việc thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật, quy 
định chuyên môn kỹ thuật, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, phục hồi chức năng 
bằng y dược cổ truyền trên địa 
bàn tỉnh theo phân cấp.

- Cấp, cấp lại, điều chỉnh, 
đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền và cấp, cấp lại, 
điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi 
giấy phép hoạt động đối với các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền theo quy 
định của pháp luật.

- Cấp, cấp lại, thu hồi giấy 

chứng nhận người có bài thuốc 
gia truyền hoặc phương pháp 
chữa bệnh gia truyền trên địa 
bàn quản lý (Nội dung mới bổ 
sung).

- Phối hợp với các đơn vị 
có liên quan trong hướng dẫn 
khai thác, nuôi trồng, chế biến 
và phát triển dược liệu theo quy 
định (Nội dung mới bổ sung).

- Đầu mối hướng dẫn triển 
khai thực hiện và kiểm tra đánh 
giá việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về sản xuất, kinh 

doanh, chế biến và chất lượng 
của dược liệu, thuốc cổ truyền 
tại địa phương theo thẩm quyền 
được phân cấp (Nội dung mới 
bổ sung).

Thông tư 37/2021/TT-BYT 
có hiệu lực từ ngày 15/02/2022 
và thay thế Thông tư liên tịch 
51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
11/12/2015./. 

Hương Nguyễn

GÓC PHÁP LUẬT

Dù đã có các chính sách 
đào tạo, thu hút nguồn 
nhân lực y tế về phục 

vụ tại tỉnh, thế nhưng tình trạng 
thiếu nhân lực tại các cơ sở y 
tế công lập vẫn  chưa thể giải 
quyết.

Tình trạng dịch chuyển nhân 
viên y tế từ y tế công sang y 
tế ngoài công lập là báo động, 
ảnh hưởng đến việc đảm bảo 
số lượng nhân viên y tế cần 
thiết ở các cơ sở y tế. Có nhiều 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
cán bộ, nhân viên y tế xin nghỉ 
việc hay xin chuyển công tác 
như cơ sở hạ tầng thấp kém, 
trang thiết bị máy móc thiếu 
thốn, lạc hậu, công việc quá tải, 
thu nhập không đủ trang trải 
cuộc sống, hay thiếu cơ hội để 
nâng cao tay nghề...Trong đó, 
thu nhập là nguyên nhân quan 
trọng dẫn tới sự thiếu hụt nhân 
viên y tế. Nhiều trung tâm y tế 
huyện trên địa bàn tỉnh nhiều 
năm không tuyển được bác sĩ. 
Một số nhân viên có chuyên 
môn y tế chuyên sâu sau một 
thời gian công tác xin chuyển 
công tác về các tỉnh, thành phố 
lớn hoặc xin nghỉ việc tham gia 
hoạt động y tế tư nhân vì điều 
kiện sinh hoạt học tập và kinh 
tế. Có sự chênh lệch về tiền 
lương và chính sách đãi ngộ 
giữa khu vực công và khu vực 
tư. Đời sống của cán bộ, viên 
chức, công chức ngành Y tế 
còn gặp nhiều khó khăn.

Một trong những khó khăn 
về nhân lực nữa đó là khó điều 
chuyển hoặc thu hút nhân lực 
cho các vị trí các phòng chức 
năng – các chức danh làm 

công tác gián tiếp hoặc chức 
danh y tế nhưng làm công tác 
trực tiếp. Nguyên nhân chính 
do chính sách đãi ngộ, chế độ 
phụ cấp chỉ tập trung cho nhân 
lực chuyên môn mà không 
xét đến lực lượng làm công 
tác gián tiếp hoặc cán bộ làm 
chuyên môn làm tại phòng kế 
hoạch nghiệp vụ, tạo sự chênh 
lệch về thu nhập giữa người lao 
động với nhau cho dù nhiệm 
vụ của các phòng chức năng 
là hết sức nặng nề nhưng thu 
nhập không đủ sống. 

Các chế độ thu hút đãi ngộ 
của tỉnh hiện nay chỉ hưởng 
trong vòng 60 tháng, khi kết 
thúc thu nhập bị giảm sút nhiều, 
phần thu nhập tăng thêm do 
thâm niên công tác không bù 
đắp được tốc độ tăng giá cả 
hàng hóa, đời sống của cán bộ 
gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021, dịch bệnh 
Covid-19 bùng phát dữ dội 
càng làm trầm trọng hơn sự 
quá tải. Đặc biệt đối với tuyến 
y tế cơ sở,  việc gì cũng đến 
tay - từ điều tra dịch tễ, xét 
nghiệm, làm giấy tờ phong tỏa 
cách ly, sát khuẩn, tiêm phòng, 
phát thuốc, theo dõi điều trị… 
họ không chỉ "quay cuồng trong 
công việc" hay "làm việc 200% 
công suất" mà còn phải làm 
những việc trước đây chưa hề 
làm. Áp lực công việc quá lớn 
kèm theo những căng thẳng về 
tâm lý, hầu hết nhân viên y tế lo 
sợ bị phơi nhiễm COVID-19 rồi 
mang bệnh về nhà, nhiều cán 
bộ, nhân viên y tế quyết định 
“vứt áo ra đi” để tìm bến đỗ mới 
ít áp lực hơn hoặc làm công 

việc khác có thu nhập cao hơn.
Để thu hút và giữ chân được 

nhân viên y tế trong các đơn 
vị công lập đang là bài toán 
khó cần được giải quyết sớm. 
Không chỉ động viên tinh thần 
hay ghi nhận công lao mà thiết 
thực hơn hết là những chế độ 
chính sách, đãi ngộ hợp lý.

Chính sách bao gồm nhiều 
thứ như lương, chế độ trực, 
chế độ phụ cấp, chế độ độc 
hại…, không chỉ tăng đãi ngộ 
cho nhân viên chuyên môn mà 
còn cần tăng đãi ngộ cho nhân 
viên ở các bộ phận gián tiếp. 
Những chính sách phù hợp sẽ 
làm tăng niềm tin vào ngành y, 
vào nơi làm việc, cũng như giúp 
họ sống được bằng nghề thì 
chắc chắn sẽ làm giảm ý định 
nghỉ việc, chuyển công tác.

Có chính sách xây dựng y tế 
cơ sở ngày một mạnh hơn, bởi 
tuyến y tế cơ sở vững mạnh sẽ 
góp phần nâng cao sức khỏe 
cho nhân dân, giảm tải cho các 
trung tâm y tế, bệnh viện của 
Trung ương. Điều chỉnh biên 
chế ở trạm y tế đáp ứng với 
quy mô dân số, có chính sách 
tuyển dụng, đãi ngộ bác sĩ về 
công tác tại y tế cơ sở, tránh 
tình trạng khi có dịch bệnh thì 
tăng tuyển dụng, đãi ngộ, còn 
hết dịch bệnh lại cho nghỉ việc, 
cắt giảm biên chế. Tạo điều kiện 
để y tế cơ sở, những người làm 
ở xã, ở phường được đào tạo 
nâng cao kiến thức, tay nghề, 
họ chính là những người trực 
tiếp tham gia chống dịch./. 

Hương Nguyễn

Bổ sung 
nhiệm vụ của 
Sở Y tế trong 

lĩnh vực y dược 
cổ truyền
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Giữ chân cán bộ, nhân viên y tế
Theo báo cáo của Sở Y tế, ngành y tế tỉnh Bình Dương hiện có 8.880 nhân viên y tế, tỷ lệ 7,51 bác sĩ/10000 

dân;  tỉ lệ 1,69 Dược sĩ/10000 dân và tỉ lệ nhân viên y tế là 33 cán bộ Y tế/10000. Các tỉ lệ này còn thấp so mục 
tiêu của Bộ Y tế đề ra năm 2020 là 9 bác sĩ/10000 dân.
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Nghiên cứu được thực 
hiện trên 2.700 nhân 
viên y tế tuyến đầu 

chống COVID-19 cho thấy 
53% nhân viên y tế có tiếp 
xúc COVID-19 hàng ngày và 
35,6% nguy cơ mắc COVID-19. 
Khoảng 40% nhân viên y tế cho 
biết họ gặp phải những khó chịu 
và suy giảm về sức khỏe thể 
chất và 70% bị lo lắng và trầm 
cảm, 25% giảm mức độ hài 
lòng với công việc… Nguyên 
nhân chính bao gồm khối lượng 
công việc nhiều hơn, nghỉ ngơi 
ít hơn, stress nhiều hơn, thu 

nhập giảm, đào tạo hạn chế, 
ít được chia sẻ, chăm sóc gia 
đình, bị cộng đồng kỳ thị…

Việt Nam đã đạt được nhiều 
thành công trong việc kiềm chế 
ảnh hưởng và hậu quả của 
COVID-19 đến sức khỏe người 
dân. Để có được thành tựu ấy 
thì không thể không nhắc tới sự 
hy sinh thầm lặng của rất nhiều 
nhân viên y tế ở Bình Dương 
nói riêng và cả nước nói chung. 
Hội thảo đã đưa ra rất nhiều 
ý kiến trong đó có chia sẻ về 
yêu cầu công việc, thực trạng 
lương của nhân viên y tế, … 

và khuyến nghị các chính sách 
hỗ trợ nhân viên y tế trong và 
sau dịch COVID-19. Đã đến 
lúc, ngoài việc ghi nhận công 
sức của nhân viên y tế, tôn 
vinh họ bằng những giá trị tinh 
thần, còn vô cùng cần thiết tôn 
vinh các nhân viên y tế bằng 
những điều thiết thực hơn để 
giảm tải gánh nặng chi phí cuộc 
sống cho nhân viên y tế đồng 
thời động viên họ an tâm làm 
việc, tiếp tục cống hiến cho y tế 
nước nhà./. 

Mai Thi

Thực hiện chỉ đạo của 
Đảng bộ cơ quan Khối 
Y tế, Trung tâm Y tế, 

Đoàn cơ sở Khối Y tế phối hợp 
cùng Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ 
Thủ Dầu Một thực hiện công tác 
tiêm ngừa cho người dân đi lại 
khó khăn trên địa bàn phường 
Định Hoà.

Việc tiêm lưu động cũng 
đang tạo sự đồng thuận của 
nhân dân đối với công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 
và tạo sự bình đẳng trong tiếp 

cận vaccine cho những 
người già, người khuyết 
tật trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng 
được tiêm đã được các 
bác sĩ thăm khám tình 
trạng sức khỏe hiện tại, 
tư vấn về việc tiêm vac-
cine COVID-19 để phòng 
bệnh. Câu lạc bộ thầy 
thuốc trẻ còn động viên, nói 
chuyện, hỏi thăm tình hình, để 
trấn an tâm lý các cụ nhằm bảo 
đảm việc tiêm ngừa diễn ra an 

toàn nhất, sau khi tiêm xong, 
người nhà và các cụ được 
hướng dẫn theo dõi sức khỏe 
sau tiêm./. 

TTYT TP Thủ Dầu Một

Tại Việt Nam hiện có 
hơn 2 triệu ca mắc 
COVID-19, chiếm gần 

2% dân số. Trong những 
trường hợp sau khi khỏi bệnh, 
thì có không ít trường hợp có 
hội chứng hậu COVID-19. Vào 
đầu tháng 10/2021, Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) đã công bố 
định nghĩa chính thức đầu tiên 
về hội chứng hậu COVID-19 
(post COVID-19 condition).

Theo đó, tình trạng hậu 
COVID-19 xảy ra ở những 
người có tiền sử nhiễm SARS-
CoV-2, thường là 3 tháng kể 
từ khi bắt đầu mắc COVID-19 
với các triệu chứng và kéo dài 
ít nhất 2 tháng mà không thể 
giải thích bằng chẩn đoán thay 
thế. Một trong những hội chứng 
Hậu Covid-19 là hội chứng 
viêm đa hệ thống ở trẻ em do 
COVID-19.

1. Nguy cơ bị Hội chứng 
viêm đa hệ thống ở trẻ em 
mắc COVID-19

Trong giai đoạn đầu của đại 
dịch, các chuyên gia nhận thấy 
Hội chứng viêm đa hệ thống ở 

trẻ em (MIS-C), tình trạng viêm 
hiếm gặp và nghiêm trọng, có 
thể xuất hiện vài tuần sau khi 
trẻ khỏi bệnh COVID-19.

Theo các nhà khoa học, 
MIS-C thường xuất hiện ở trẻ 
vào thời điểm khoảng 4 đến 6 
tuần sau khi mắc COVID-19. 
Hội chứng này gây ra tình trạng 
viêm sâu khắp cơ thể trẻ, ảnh 
hưởng đến các cơ quan nội 
tạng lớn trong cơ thể. Khoảng 
4/5 số trường hợp MIS-C có 
ảnh hưởng tới tim. Một nửa số 
trẻ mắc MIS-C bị suy giảm chức 
năng tâm thất trái, buồng tim có 
chức năng bơm máu giàu oxy 
đi nuôi cơ thể.

2. Khả năng hồi phục tổn 
thương tim do MIS-C và biện 
pháp phòng ngừa

Kết quả nghiên cứu mới tại 
BV nhi Philadelphia (Mỹ) đã 
mang tới những tín hiệu đáng 
mừng liên quan tới MIS-C, đó 
là: Trẻ em có xu hướng hồi 
phục hoàn toàn sau bất kỳ tổn 
thương tim nào trong vòng 3 
tháng kể từ khi bị bệnh.

Trong nghiên cứu, để đánh 

giá khả năng hồi phục chức 
năng tim của những trẻ mắc 
COVID-19, nhóm nghiên cứu 
thuộc BV nhi Philadelphia đã so 
sánh 60 trẻ nhập viện bị MIS-C 
do COVID-19 với một nhóm 
gồm 60 trẻ khỏe mạnh.

Các kết quả điện tim (ECG) 
cho thấy chức năng tim ở trẻ 
bị MIS-C được cải thiện nhanh 
chóng trong tuần đầu tiên. Và 
sau 3 tháng, chức năng tim về 
cơ bản đã trở lại bình thường. 
Hình ảnh chụp cộng hưởng từ 
(MRI) ở trẻ cũng không phát 
hiện thấy tổn thương sẹo lâu 
dài hoặc tổn thương tim.

Theo các nhà khoa học, 
tiêm vaccine phòng COVID-19 
là một biện pháp hiệu quả để 
giúp trẻ tránh bị COVID-19. Dữ 
liệu các nghiên cứu cho thấy cứ 
100.000 trẻ thì có 1 trẻ bị viêm 
cơ tim liên quan đến vaccine 
phòng COVID-19, trong khi chỉ 
3.000 trẻ mắc COVID-19 thì đã 
có 1 trẻ bị MIS-C. Như vậy, lợi 
ích của vaccine rõ ràng vượt 
trội hơn so với nguy cơ./. 

Mỹ Lệ

Hội 
chứng 

viêm đa 
hệ thống ở 
trẻ em do 
COVID-19 
và khả 

năng hồi 
phục tổn 

thương tim
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 nhân viên y tế 
mắc chứng lo lắng 

và trầm cảm…70%
Con số trên được công bố từ nghiên cứu "Tình trạng lương khu vực công đối 

với nhân viên y tế tuyến đầu trong COVID-19" do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 
phối hợp với ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), Viện Đào tạo Y học 
Dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội) và Viện Kinh tế và Công 
nghệ Y tế thực hiện từ tháng 9-11/2021 vừa được công bố ngày 18/12/2021 tại Hội 
thảo Chính sách "Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến sức khỏe 

và các điều kiện kinh tế - xã hội 
  việc làm của cán bộ y tế Việt Nam". 

Tiêm ngừa cho người dân đi lại khó khăn 
trên địa bàn phường Định Hoà
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Biến động kinh tế và 
xã hội do đại dịch 
Covid-19 đã gây ra 

không ít khó khăn cho nhiều 
người, đặc biệt đối với những 
người bị ảnh hưởng bởi bệnh 
phong và gia đình của họ. Các 
biện pháp giãn cách do nhà 
nước thực hiện đã khiến người 
bệnh phong khó tiếp cận điều 
trị và chăm sóc hơn và kinh tế 
khó khăn hơn.

Với ý nghĩ này, vào tháng 
8 năm 2021, Tổ chức Y tế thế 
giới đã khởi động một chiến 
dịch nâng cao nhận thức có 
tên “Đừng quên bệnh phong”. 
Chiến dịch này nhằm mục đích 
giữ cho phòng chống bệnh 
phong không bị phai mờ giữa 
đại dịch COVID và đảm bảo 
rằng nhu cầu của những người 
bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này 
không bị lãng quên.

Dữ liệu do WHO công bố 
vào tháng 9 năm 2021, năm 
2020 cho thấy số ca mắc mới 
giảm 37% so với năm trước. 
Đây là bằng chứng cho thấy, ở 
nhiều quốc gia, các biện pháp 
chống lại bệnh phong, bao gồm 
cả việc phát hiện và điều trị ca 
bệnh, đã bị gián đoạn bởi đại 

dịch. Sự chậm trễ trong việc 
phát hiện và điều trị các trường 
hợp có thể dẫn đến suy giảm 
thể chất không thể phục hồi, vì 
vậy công tác phòng chống bệnh 
Phong phải được triển khai liên 
tục. 

Bệnh phong, hay bệnh 
Hansen, là một bệnh truyền 
nhiễm có thể chữa khỏi do trực 
khuẩn M. leprae gây ra. Nhưng 
căn bệnh này rất khó mắc phải 
và hầu hết mọi người sẽ không 
bao giờ phát hiện ngay cả khi 
tiếp xúc với trực khuẩn phong. 
Trong những năm qua đã có 
hàng ngàn bệnh nhân phong 
chưa được phát hiện và điều 
trị. Tuy nhiên, điều khiến bệnh 
phong trở thành một thách thức 
là sự phân biệt đối xử - sự phân 
biệt đối xử đã được Liên hợp 
quốc công nhận là một vấn đề 
nhân quyền.

Sự phân biệt đối xử đối với 
người bệnh phong trên khắp 
thế giới vẫn còn tồn tại. Đối với 
nhiều người bị ảnh hưởng bởi 
bệnh phong, sự phân biệt đối 
xử vẫn còn sau khi được chữa 
khỏi. Nếu chúng ta có thể giải 
quyết vấn đề phân biệt đối xử 
trong bệnh phong, thì đây có 

thể trở thành một mô hình để 
giải quyết tất cả các vấn đề 
nhân quyền trên thế giới.

Trọng tâm của việc tìm kiếm 
giải pháp cho những thách 
thức này là những người bị 
ảnh hưởng bởi bệnh phong. 
Để thực hiện hiệu quả các hoạt 
động phát hiện sớm và điều trị 
bệnh phong bị gián đoạn do đại 
dịch Covid-19, chúng ta cần 
phải tham gia và tận dụng kinh 
nghiệm và kiến thức của mình. 
Điều quan trọng nữa là phải 
tích cực tuyên truyền trên mạng 
xã hội và lên tiếng chống lại 
sự phân biệt đối xử với những 
người mắc bệnh phong.

Chúng ta là những sinh vật 
duy nhất trên Trái đất được ban 
cho khả năng suy luận. Chúng 
ta hãy sử dụng lý trí của mình 
để đối mặt với sự kỳ thị mà 
những người bị ảnh hưởng bởi 
bệnh phong phải đối mặt, chữa 
khỏi căn bệnh kỳ thị trong xã 
hội và ngừng lặp lại những sai 
lầm trong quá khứ./. 

Mỹ Lệ

WHO ước tính mỗi năm lại có thêm 400.000 
trẻ em mắc ung thư, đến hết năm 2018, thế 
giới đã có hơn 9,6 triệu người chết vì ung 

thư. Riêng tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, Cứ 100.000 
người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 
106 người tử vong do ung thư. 

Một phần ba số ca ung thư tử vong là do thuốc lá, 
thừa cân béo phì, rượu bia, ít vận động và chế độ ăn 
uống ít rau củ trái cây gây ra. Đặc biệt, 30-50% ung thư 
có thể ngăn ngừa được. Theo WHO, vấn đề đặt ra ở 
các nước thu nhập thấp và trung bình (trong đó có Việt 
Nam) là các ca ung thư thường được phát hiện muộn 
và các bệnh nhân ung thư không có nhiều điều kiện 
tiếp cận với các phương pháp điều trị có sẵn. Cụ thể, 
chỉ có 15% các ca ung thư ở các nước thu nhập thấp 
được điều trị đầy đủ, trong khi ở các nước thu nhập 
cao, con số này là 90%.

Với bệnh ung thư, phát hiện càng sớm, tỷ lệ chữa 
khỏi càng cao, giảm bớt chi phí; ngược lại nếu phát 
hiện ở giai đoạn muộn thì luôn để lại gánh nặng lớn 
về kinh phí và hiệu quả điều trị cũng giảm đáng kể. 
Do vậy, mỗi người dân cần duy trì thói quen khám sức 
khoẻ định kỳ, khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ ung thư 
cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm 
khám, phát hiện sớm hoặc loại trừ bệnh ung thư. 

Ngoài ra nên thực hiện những khuyến cáo dưới đây 
để giảm nguy cơ mắc bệnh: không hút thuốc lá, thuốc 
lào; không sử dụng rượu bia, chất kích thích; có chế 
độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý; rèn  luyện thể lực, nghỉ 
ngơi hợp lý; giữ tinh thần thoải mái và thái độ sống tích 
cực; sinh hoạt tình dục lành mạnh, an toàn và thực hiện 
tiêm chủng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm có vắc xin 
phòng bệnh như viêm gan A, B; HPV, Rubella, v.v./. 

Mai Thi
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Thông điệp cho 
Ngày thế giới bệnh phong 2022

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG UNG THƯ 
04/02/2022

“Phát hiện càng sớm - chữa khỏi càng cao”
Ngày Ung thư Thế giới, được Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế (Union for 

International Cancer Control - UICC) và Tổ chức Y tế Thế giới (World Health 
Organization - WHO) đề xuất năm 2008 và được tổ chức hàng năm vào ngày 04 
tháng 02. Đây là một chiến dịch được xây dựng để tạo sự 

quan tâm, truyền cảm hứng và kêu gọi đoàn kết hành động 
của cả thế giới để phòng chống bệnh ung thư.
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Rau, củ (bao gồm các loại đậu, hạt) và trái cây là những 
thực phẩm chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và 
các chất khác có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Rau, củ 

và trái cây có thể làm giảm nguy cơ ung thư nhờ tác động lên 
lượng calo và trọng lượng cơ thể. Nhiều loại rau và trái cây 
chứa ít calo và giàu chất xơ cũng như có hàm lượng nước cao. 
Ăn nhiều rau và trái cây cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ 
mắc các bệnh mạn tính khác, đặc biệt là bệnh tim. Để giảm 
nguy cơ ung thư, nên ăn ít nhất 2,5 - 3 chén rau và 1,5 - 2 
chén trái cây mỗi ngày, tùy thuộc vào nhu cầu calo của mỗi 
người.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt có nhiều chất xơ và chất 
dinh dưỡng hơn so với ngũ cốc tinh chế (hoặc đã qua chế 
biến). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngũ cốc nguyên hạt có thể 
làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, ngũ cốc 
nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ dường như có liên 
quan đến việc giảm nguy cơ tăng cân và thừa cân hoặc béo 
phì, cũng có thể góp phần vào nguy cơ ung thư.

Chất xơ được tìm thấy trong thực phẩm thực vật như các 
loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả, các loại 
hạt, có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực 
tràng, cũng như giảm nguy cơ tăng cân và thừa cân hoặc 

béo phì. Chất xơ cũng có thể ảnh hưởng đến vi khuẩn trong 
ruột, vi khuẩn này cũng có thể đóng vai trò trong một số bệnh 

ung thư. Do đó nên bổ sung chất xơ từ thực vật thông qua 
chế độ ăn hàng ngày.

Các loại thực phẩm nên hạn chế sử dụng để ngăn ngừa bệnh 
ung thư:

Các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn, thịt cừu, thịt ngựa, thịt dê, v.v). các 
loại thịt đã qua chế biến như: hun khói, ướp muối, lên men hoặc các quy 
trình khác để cải thiện khả năng bảo quản hoặc nâng cao chất lượng. 
Vào năm 2015, Cơ quan Nghiên cứu ung thư Quốc tế (IARC) đã kết 
luận rằng thịt chế biến thuộc nhóm 1 (chất gây ung thư người) và thịt đỏ 
thuộc nhóm 2A (có thể gây ung thư cho người), dựa trên bằng chứng về 
việc tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các nghiên cứu gần đây cũng 
cho thấy vai trò có thể có của thịt đỏ, thịt đã qua chế biến trong việc tăng 
nguy cơ ung thư vú và một số dạng ung thư tuyến tiền liệt, mặc dù vẫn 
cần nghiên cứu thêm. Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) khuyến nghị chọn 
thực phẩm protein như cá, thịt gia cầm và đậu thường xuyên hơn thịt đỏ 
và các sản phẩm thịt chế biến sẵn.

Đường bổ sung và các chất làm ngọt có hàm lượng calo cao khác 
thường được sử dụng trong đồ uống có đường và thực phẩm giàu năng 
lượng. Có liên quan đến nguy cơ tăng cân cao hơn, thừa cân hoặc béo 
phì, làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. 

Rượu là thức uống có nguy cơ gây ra một số bệnh ung thư như: ung 
thư thanh quản, thực quản, gan, ruột kết, trực tràng, dạ dày, vú, v.v

Để phòng ngừa bệnh ung thư, ngoài việc rèn luyện thể lực, kiểm 
soát cân nặng, tiêm vắc xin phòng bệnh thì mỗi người cần có chế 

độ làm việc, nghỉ ngơi và dinh dưỡng lành mạnh hợp lý để nâng 
cao sức đề kháng, bảo vệ sức khoẻ ./. 

Bích Hạnh 

Các phương pháp điều 
trị bằng thuốc hiện tại 
cho chứng đau nửa 

đầu cho thấy hiệu quả hạn chế 
ở một số người bệnh. Ngoài ra, 
các phương pháp này thường 
dẫn đến một số tác dụng phụ 
như giảm cân hoặc tăng cân, 
mệt mỏi, buồn ngủ, đổ mồ hôi, 
rối loạn tiêu hóa, hạ huyết áp 
hoặc giảm khả năng tập trung. 

Vitamin D, một trong những 
thành phần của chế độ ăn 
uống, đã hé lộ một số tiềm năng 

trong việc kiểm soát cơn đau và 
chứng đau nửa đầu: 

Các nhà khoa học tại Bệnh 
viện Y học cổ truyền Trùng 
Khánh, Trung Quốc đã tiến 
hành đánh giá 6 thử nghiệm 
ngẫu nhiên có với 310 bệnh 
nhân nhằm khám phá tác dụng 
của vitamin D đối với bệnh nhân 
đau nửa đầu. Kết quả, các nhà 
nghiên cứu phát hiện ra rằng 
việc bổ sung vitamin D có thể 
làm giảm các cơn đau đầu ở 
những bệnh nhân này.

Một nghiên cứu tổng quan 
cũng đã cho thấy mối liên quan 
giữa vitamin D và đau đầu. 
Các nhà khoa học cho hay, 
thiếu vitamin D được tìm thấy 
ở khoảng 45-100% bệnh nhân 
đau nửa đầu hoặc đau đầu. 
Một mối tương quan nghịch 
được phát hiện giữa nồng độ 
vitamin D trong huyết thanh 
và tần suất đau đầu. Bổ sung 
vitamin D (2000 IU/ngày) có thể 
làm giảm số cơn đau đầu mỗi 
tháng, giảm nhu cầu tiêu thụ 
thuốc giảm đau và giảm cường 
độ và thời gian đau đầu.

Ngoài ra, vitamin D có thể 
ngăn chặn chứng viêm thần 
kinh ở những người đau nửa 
đầu thông qua việc giảm 
mức độ cảm ứng nitric oxide 
synthase (iNOS) và có thể là 
interleukin (IL) -6.

Tuy nhiên, các nhà nghiên 
cứu cho hay, trong tương lai 
cần nhiều các phân tích sâu 
hơn để có được kết quả chắc 
chắn hơn./. 

Bs Diệu Hương 
(Suckhoedoisong.vn)

Dinh 
dưỡng 

lành 
mạnh 

phòng 
bệnh 
ung 
thư

(Nguồn: Cục An toàn thực phẩm)

8

Bổ sung 
vitamin D có 
thể làm giảm 
các cơn đau 

nửa đầu
Theo chương trình nghiên cứu  Gánh nặng bệnh tật toàn cầu 

(GBD), đau nửa đầu đã trở thành nỗi lo hàng đầu ở những người 
dưới 50 tuổi và dẫn đến gánh nặng với cá nhân, cộng đồng, hệ 

thống chăm sóc sức khỏe và xã hội. Ước tính có khoảng 11% những 
người từ 25 đến 55 tuổi bị chứng đau nửa đầu. Tỷ lệ mắc chứng 
đau nửa đầu ở phụ nữ cao gấp 2-3 lần ở nam giới, với chứng đau 

nửa đầu kéo dài hơn, nghiêm trọng hơn.
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Đây là bản cập nhật thứ 8 về hướng dẫn điều trị COVID-19 của WHO.
WHO đang thảo luận với các nhà sản xuất để đảm bảo khả năng cung cấp toàn cầu và khả năng 

tiếp cận công bằng và bền vững đối với các phương pháp điều trị mới được khuyến nghị.
Chương trình Hợp tác tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 (ACT-A) đã và đang 

hợp tác với các công ty dược phẩm để tìm kiếm các kế hoạch tiếp cận toàn diện cho các quốc gia 
có thu nhập thấp và trung bình, để các phương pháp điều trị này có thể được triển khai nhanh chóng 
ở mọi nơi, không chỉ ở các quốc gia giàu có. ACT-A cũng đang tìm cách mở rộng phạm vi cấp phép 
để làm cho các sản phẩm có giá cả phải chăng hơn.

Hai loại thuốc mới được khuyến nghị - baricitinib và sotrovimab - đã được tham gia sơ tuyển của 
WHO, nhằm đánh giá chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của các sản phẩm y tế ưu tiên nhằm tăng 
cường khả năng tiếp cận ở các nước có thu nhập thấp hơn./. 

Bích Hạnh (Bộ Y tế)

Một số thuốc thuộc 
nhóm Corticoid như 
d e x a m e t h a s o n , 

hydrocortison hoặc prednisolon.
Corticoid được sử dụng 

trong điều trị nhiều bệnh lý khác 
nhau: Các bệnh tự miễn như 
viêm khớp dạng thấp, bệnh 
Crohn, lupus, hen phế quản, 
bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 
gout, chống thải ghép, viêm 
đa cơ, Pemphigus, hội chứng 
thận hư, đau khớp, viêm mũi 
dị ứng, mày đay, một số bệnh 
lý ngoài da: eczema, vảy nến, 
phát ban, kích ứng nhẹ do côn 
trùng đốt,...

Tuy có nhiều tác dụng trong 
việc điều trị nhiều bệnh khác 
nhau, đặc biệt với tác dụng 
giảm viêm và giảm đau nhanh, 
nhưng Corticoid cũng để lại 
những hậu quả nghiêm trọng 
nếu sử dụng kéo dài khi không 
có hướng dẫn sử dụng của 
thầy thuốc. 

Ngày nay, với việc sử dụng 
thuốc tràn lan không kê đơn, 
thiếu hướng dẫn sử dụng cụ 
thể cho người dân cũng như 
tâm lý ngại đi khám bệnh tại 
các cơ sở y tế, thêm vào đó là 
tình hình đại dịch COVID-19 
diễn biến phức tạp khiến tâm 
lí người dân e ngại đến cơ sở 
y tế, thay vào đó là họ tự mua 

thuốc bên ngoài để tự sử dụng 
và không biết rõ về loại thuốc 
mà mình đang sử dụng , từ đó 
làm gia tăng nguy cơ lạm dụng 
thuốc mà trong đó có Corticoid.

Một số tác dụng có hại do 
sử dụng Corticoid kéo dài 
như: trẻ em chậm lớn, rối loạn 
cân bằng điện giải (dẫn đến phù, 
tăng huyết áp, giảm kali huyết), 
loãng xương, gãy xương tự 
phát, da mỏng, dễ mắc nhiễm 
khuẩn, rối loạn tâm thần và 
đái tháo đường, các tình trạng 
nhiễm trùng do Corticoid gây 
suy giảm miễn dịch, loét dạ dày 
tá tràng, tổn thương giác mạc, 
động kinh, mất phương hướng, 
mất kiểm soát động tác, lú lẫn, 
kích động bất thường, giảm 
bạch cầu, giảm tiểu cầu, da 
mẫn cảm với ánh sáng, viêm 
da, nhiễm sắc tố da, ức chế 
hô hấp, vô kinh, chứng vú to ở 
nam, tăng tiết sữa, liệt dương, 
rối loạn phóng tinh, suy tuyến 
thượng thận cấp có thể xảy ra 
khi ngừng thuốc đột ngột sau 
thời gian dài điều trị hoặc khi có 
stress, mất ngủ, khó tiêu, đau 
khớp, đục thủy tinh thể, glôcôm, 
loạn nhịp tim, viêm mạch, huyết 
khối tắc mạch, ngất, trứng cá, 
teo da, tăng sắc tố mô, hội 
chứng Cushing, giữ natri và 
nước trong cơ thể, buồn nôn, 

nôn, trướng bụng, , viêm tụy, 
tăng enzym gan, phù phổi, yếu 
cơ, tăng trọng lượng...

Ít gặp: Chóng mặt, nhức 
đầu, co giật, loạn tâm thần, u giả 
ở não, mê sảng, ảo giác, sảng 
khoái, viêm dây thần kinh...

Người bệnh thường phàn 
nàn về tình trạng sau khi sử 
dụng thuốc trong thời gian 
dài trên 14 ngày: mặt béo tròn, 
nhiều mỡ bụng, tăng cân nhưng 
không cân đối (tay chân teo), 
người nặng nề, xuất hiện nhiều 
mảng bầm không rõ nguyên 
nhân trên cơ thể, da mỏng và 
dễ sạm nám hơn. Khi xuất hiện 
các triệu chứng này, người dân 
hãy nghĩ đến việc bản thân đã 
dùng Corticoid kéo dài trên 14 
ngày và nên đến cơ sở y tế để 
được tư vấn và điều trị, tránh sử 
dụng thuốc trong thời gian quá 
dài mà gây ra những hậu quả 
nghiêm trọng, khó hồi phục.

Với những tác dụng phụ 
không mong muốn như trên, 
người dân cần thận trọng khi 
sử dụng thuốc Corticoid, khám 
chữa bệnh tại các cơ sở uy tín, 
tuân thủ điều trị và hướng dẫn 
của thầy thuốc./.

 BS Lâm Bạch Ngọc
 (Bệnh viện YHCT)

WHO khuyến nghị 2 loại thuốc mới 
để điều trị COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khuyến nghị hai loại thuốc mới là baricitinib và sotrovimab 
điều trị COVID-19, cung cấp thêm nhiều lựa chọn để điều trị căn bệnh này.

1. Baricitinib, chất ức chế Janus kinase (JAK) 
điều trị COVID-19

Theo đó, thuốc đầu tiên là baricitinib, được 
WHO khuyến nghị dùng cho những bệnh nhân bị 
COVID-19 nặng hoặc nguy kịch. Đây là thuốc thuộc 
nhóm chất ức chế Janus kinase (JAK) để ngăn 
chặn sự kích thích quá mức của hệ thống miễn 
dịch. Baricitinib được sử dụng với corticosteroid.

Những bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc nghiêm 
trọng với COVID-19 thường bị phản ứng quá mức 
của hệ thống miễn dịch, có thể rất nguy hại cho sức 
khỏe của bệnh nhân. Thuốc giúp ngăn chặn phản 
ứng miễn dịch quá mức này.

2. Sotrovimab, kháng thể đơn dòng
Thuốc thứ 2 là sotrovimab, một kháng thể đơn 

dòng. WHO cũng đã khuyến nghị có điều kiện 
việc sử dụng sotrovimab, để điều trị COVID-19 
mức độ nhẹ hoặc trung bình ở những bệnh 
nhân có nguy cơ nhập viện cao. Điều này bao 
gồm những bệnh nhân lớn tuổi, suy giảm miễn 
dịch, mắc các bệnh cơ bản như tiểu đường, 
tăng huyết áp và béo phì và những bệnh nhân 
chưa được tiêm chủng.

Lạm dụng Corticoid-chuyện chưa bao giờ cũ
Corticoid là một loại thuốc kháng viêm được chỉ định trong nhiều bệnh lý khác nhau, được dùng trong điều 

trị và có tác dụng tương tự như hormone được sản xuất bởi tuyến thượng thận. Thuốc làm giảm tình trạng 
viêm trong cơ thể cũng như làm giảm hoạt động của hệ thống miễn dịch.
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Trong đợt dịch covid-19 thứ 4 tại Bình 
Dương, số F0 trong cộng đồng liên tục 
tăng cao, có những ngày tới 4000-5000 

ca nhiễm mới. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch 
Covid-19 của tỉnh đã huy động lực lượng nhân 
viên y tế trong và ngoài công lập, sinh viên Trường 
Cao đẳng Y tế Bình Dương và các lực lượng hỗ 
trợ từ tỉnh bạn tăng cường công tác chống dịch, 
trong đó có công tác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn 
bộ dân số có mặt trên địa bàn tỉnh. Những ngày 
đầu đợt dịch cao điểm, đội ngũ cán bộ y tế làm 
nhiệm vụ lấy mẫu của các Trung tâm Y tế huyện, 
thị, thành phố đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ 
cán bộ y tế tuyến tỉnh xông pha đến các khu, ấp 
thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu. 

Để cắt đứt chuỗi lây nhiễm, không để dịch 
bệnh tiếp tục lan ra cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch Covid-19 của tỉnh đã yêu cầu thực 
hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 diện rộng, 
nhanh chóng bóc tách f0 ra khỏi cộng đồng, thu 
hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh. Các đội, tổ lấy 
mẫu cộng đồng đã đi tới từng khu phố, từng con 
hẻm, vào trong những vùng đỏ, điểm đỏ, nơi có 
nguy cơ lây nhiễm cao để lấy mẫu cho người dân. 
Không có thời gian quy định, không có thời điểm 
bắt đầu và kết thúc chính thức, các đội, tổ lấy mẫu 
luôn trong tư thế sẵn sàng khi có lệnh điều động, 

Những “Chiến sĩ áo trắng”
 trên tuyến đầu chống dịch COVID-19
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dù đó là lúc sáng sớm, là chiều muộn 
hay tới đêm khuya. Những bộ đồ bảo 
hộ kín mít, mồ hôi nhễ nhại, những 
lớp khẩu trang in hằn trên khuôn mặt 
sau một ngày làm việc cật lực, nguy 
cơ bị nhiễm bệnh luôn chực chờ 
nhưng không làm chùn chân cán bộ 
lấy mẫu đang hết mình vì nhiệm vụ 
được giao.

Mọi người trong đội lấy mẫu Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hay nói 
vui “ Chúng tôi là biệt đội săn covid, 
chỉ cần nhân dân có mặt, ngoáy mũi 
chúng tôi lo”. Lạc quan ngay trong 
tâm dịch, “biệt đội săn covid” vừa thực 
hiện nhiệm vụ vừa truyền năng lượng 
tích cực đến những người dân xung 
quanh. Những lời giải thích trước khi 
lấy mẫu, những lời động viên của cán 
bộ lấy mẫu sàng lọc tại cộng đồng khi 
phát hiện ca nghi nhiễm đã tạo được 
sự hợp tác, đồng thuận của người 
dân. Công việc vất vả là vậy, nhưng 
đội ngũ những người đi lấy mẫu xét 
nghiệm đã vượt lên trên tất cả để làm 
sao lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển 
nhanh nhất, góp phần kiểm soát tốt 
dịch bệnh.

Những hy sinh, tận tâm của cán bộ 
làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm đã 
đóng góp nhiều công sức trong cuộc 
chiến chống lại giặc Covid. Dù có mệt 
mỏi sau những ngày đêm hồi hộp 
lo lắng cùng người dân mỗi lần lấy 
mẫu, nhưng những gì đọng lại sau 
cùng vẫn là vị ngọt của yêu thương 
và chia sẻ. Sự cần mẫn của biệt đội 
săn covid, sự đồng thuận hợp tác của 
người dân đã hái được quả ngọt là 
sự trở lại bình thường mới của Bình 
Dương, với một niềm hi vọng: 

Nhà nhà âm tính
Người người yên an

 Bích Hạnh

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, đội 
ngũ y, bác sĩ ngành y là những “Chiến sĩ áo trắng”, lực 
lượng thường trực ở tuyến đầu chịu nhiều áp lực, vất 
vả và phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 

rất cao. Bằng tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm 
vì cộng đồng, những “chiến sĩ” thuộc các tổ lấy mẫu 
xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, từng ngày, 
từng giờ chạy đua với thời gian để hoàn thành việc 
lấy mẫu cho nhân dân. Họ là những chiến sĩ thầm 

lặng, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trên mặt trận 
phòng, chống dịch COVID-19. 

Lực lượng nhân viên y tế, các bệnh viện, các Trung tâm Y tế 
tuyến tỉnh cùng hỗ trợ CDC tham gia lấy mẫu sàng lọc cộng đồng
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Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức 
thăm hỏi, động viên đoàn viên, 
công chức viên chức lao động 

tại các cơ sở y tế đang thực hiện nhiệm vụ 
phòng chống dịch Covid-19 nhân dịp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với 01 suất 
quà trị giá 1.500.000đ và tặng tiền mặt cho 
tập thể đơn vị y tế  số tiền 3.000.000đ/đơn 
vị. Hiểu rõ tính chất công việc rất vất vả, 
nguy hiểm của đoàn viên khi trực tiếp làm 
công tác phòng chống dịch covid-19, Công 
đoàn đã động viên các đoàn viên bằng 
những việc làm thiết thực. Đoàn cũng đã 
đến thăm gia đình đoàn viên là lực lượng 
tuyến đầu chống dịch tử vong do nhiễm 
covid-19. Những phần quà tuy nhỏ nhưng 
đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ 
chức công đoàn đối với lực lượng tuyến 
đầu tham gia chống dịch. 

Với phương châm tất cả người lao động 
đều có tết, Ban Thường vụ Công đoàn 
ngành Y tế đã trao tặng 50 phần quà cho 
công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về 
quê dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 
2022 với tổng số tiền 25.000.000 đồng. 
Ngoài ra Ban Thường vụ Công đoàn 
ngành Y tế còn thăm hỏi, tặng quà cho 
19 đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm 
nghèo có hoàn cảnh khó khăn và thăm hỏi 
25 gia đình đoàn viên công đoàn có Cha / 
Mẹ là Liệt sỹ / Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 
với tổng số tiền 26.800.000 đồng.

Mang “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 
đến với đoàn viên, người lao động

Với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân bình an”, vừa qua Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương đã tổ 
chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động hướng về cơ sở đã để lại nhiều cảm 
xúc, tình cảm tốt đẹp, góp phần mang đến niềm vui sự động viên tinh thần to lớn để mỗi đoàn 
viên, người lao động, nhất là lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch Covid -19, những người có 
hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết cổ truyền thêm ấm áp, ngập tràn yêu thương.

 Đây là sự động viên, chia sẻ 
những khó khăn vất vả đối với các 
gia đình đoàn viên nhân dịp Tết cổ 
truyền của dân tộc; đồng thời động 
viên các đoàn viên ngành Y tế tiếp 
tục cố gắng, vượt qua khó khăn 
vất vả, yên tâm công tác, tiếp tục 
đóng góp cho sự phát triển của cơ 
quan, đơn vị, của ngành.

Phát huy truyền thống cao đẹp 
của dân tộc “Uống nước nhớ 
nguồn”, Công đoàn ngành Y tế 
cùng Đoàn cơ sở Sở Y tế cũng đã 
đến thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần 
2022 và trao tiền phụng dưỡng 
cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phùng 
Thị Lên tại huyện Dầu Tiếng. Đoàn 
đã quan tâm, thăm hỏi, động viên 
Mẹ sống vui, sống khỏe và thường 
xuyên liên lạc với gia đình người 
thân, chính quyền địa phương để 
nắm tình hình sức khỏe, đời sống 
của Mẹ nhằm thăm hỏi, động viên 
kịp thời. 

Cũng trong dịp này, Đoàn đã 
đến thăm hỏi tặng quà cho cán bộ 
chiến sỹ đồn biên phòng Lộc Thịnh 
– Lộc Ninh – Bình Phước nhân dịp 
Tết Nhâm Dần 2022. Những phần 
quà tết của tổ chức Công đoàn 
trao tặng tuy không nhiều nhưng 
là tình cảm, nghĩa tình nhằm mang 
đến cho NLĐ đón Tết ấm áp và 
sum vầy.

Hương Nguyễn
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Tiếp trang 1

Đánh giá cao những thành 
tựu của ngành Y tế đã góp 
phần làm nên những trang sử 
vẻ vang của dân tộc, Đảng và 
Nhà nước đã trao tặng cho 
các tập thể, cá nhân ngành Y 
tế nhiều phần thưởng cao quý, 
như Huân chương Sao vàng, 
Huân chương Hồ Chí Minh, 
Huân chương Độc lập. Nhiều 
giáo sư, bác sỹ, dược sỹ, các 
nhà khoa học và cán bộ của 
ngành Y tế có những cống hiến 
to lớn trong các lĩnh vực y tế, 
đã được Đảng và Nhà nước 
trao tặng các danh hiệu Anh 
hùng Lao động, Huân chương 
Lao động và giải thưởng cao 
quý khác.

Lịch sử dân tộc đã lưu giữ 
những hồi ký rất cảm động 
của các cán bộ trong ngành Y 
tế khi nhớ về Bác như bức thư 
Bác gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng 
chia sẻ nỗi đau khi vừa biết 
tin con trai của bác sĩ hy sinh 
trong trận chiến đấu chống trả 
cuộc tấn công của quân Pháp 
vào Hà Nội; Sự quan tâm của 
Bác đối với những bác sĩ sống 
ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng 
chiến gặp nhiều khó khăn, thiếu 
thốn (thư gửi đồng chí Hoàng 

Hữu Nam ngày 19/3/1947); 
Thư thăm hỏi, động viên (ngày 
10/6/1954) khi nghe tin vợ bác 
sĩ Đặng Văn Ngữ mất, v.v.

Ngày 27/2/1955, trong thư 
gửi Hội nghị cán bộ ngành Y 
tế, Bác căn dặn “phải thật thà 
đoàn kết” để “vượt được mọi 
khó khăn, giành được nhiều 
thành tích”. “Đoàn kết giữa cán 
bộ cũ và cán bộ mới. Đoàn kết 
giữa tất cả những người trong 
ngành Y tế, từ các bộ trưởng, 
thứ trưởng, bác sĩ, cho đến các 
anh chị em giúp việc. Bởi vì 
công việc và địa vị tuy có khác 
nhau, nhưng người nào cũng 
là một bộ phận cần thiết trong 
ngành Y tế, trong việc phục vụ 
nhân dân”.

Từ sau Cách mạng Tháng 
Tám, trong 12 điều răn cán bộ, 
Người căn dặn “Phải dạy đồng 
bào: Vệ sinh thường thức”. 
Đầu năm 1946, Người kêu 
gọi “Luyện tập thể dục, bồi bổ 
sức khỏe là bổn phận của mỗi 
người dân yêu nước” và nói: 
“Việc đó không tốn kém, khó 
khăn gì. Gái trai, già trẻ ai cũng 
nên làm và ai cũng làm được. 
Dân cường thì nước thịnh. Tôi 
mong đồng bào ta ai cũng gắng 

tập thể dục. Tự tôi, ngày nào tôi 
cũng tập”. Người đã phát động 
phong trào “Đời sống mới” với 
nội dung chủ yếu là giữ gìn vệ 
sinh. Trong cuộc đời, không ai 
muốn mình bị mang bệnh tật, 
ốm đau bởi “sức khỏe là vàng”. 
“Chữa bệnh” vừa đau đớn, vừa 
tốn kém về thời gian, tiền bạc. 
“Phòng bệnh” vừa giúp mọi 
người tăng cường sức khỏe, 
tránh được tổn hại về thể lực, 
tinh thần và tài chính; chủ động 
hơn với thời gian và cuộc sống 
của mình; đóng góp nhiều hơn 
cho gia đình, xã hội. Chính vì 
vậy, mà “phòng bệnh hơn chữa 
bệnh”.

Thầy thuốc là một nghề cao 
quí, bởi đây là nghề chữa bệnh 
cứu người. Đối với các nghề 
khác nếu mắc phải sai lầm có 
thể còn có cơ hội để sửa đổi, 
còn đối với nghề y, nếu xảy ra 
một lỗi lầm hay một thiếu sót 
dù rất nhỏ cũng có thể gây nên 
những tác hại lớn đến sức khỏe 
và thậm chí đến tính mạng của 
con người, mà người mắc lỗi có 
khi không còn cơ hội sửa chữa, 
khắc phục được nữa. Cho nên, 
người thầy thuốc không chỉ 
phải giỏi về chuyên môn mà 
còn phải có tâm, có đức. Y đức 
là phẩm chất tốt đẹp, là giá trị 
cốt lõi của người làm công tác 
y tế, được biểu hiện ở tinh thần 
trách nhiệm cao, tận tụy phục 
vụ, hết lòng thương yêu chăm 
sóc người bệnh như chăm lo 
cho những người thân yêu 
trong gia đình của mình. Và 
Bác đã dạy: “Lương y phải như 
từ mẫu” nghĩa là người thầy 
thuốc đồng thời phải như một 
người mẹ hiền. “Lương y phải 
như từ mẫu” mang ý nghĩa khái 
quát ngắn gọn nhưng thể hiện 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM” 27/02 bản chất đạo đức của người 
thầy thuốc. Đó là tư tưởng 
quán triệt trong truyền thống y 
học Việt Nam từ Tuệ Tĩnh, Lãn 
Ông cho đến ngày nay. Trong 
lịch sử ngành Y tế, các thầy 
thuốc của thế hệ đi trước như 
Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn 
Ngữ, Tôn Thất Tùng, Đặng 
Văn Chung, Trần Hữu Tước, 
Đỗ Tất Lợi và thế hệ tiếp nối 
như Tôn Thất Bách, Lê Thế 
Trung, Đặng Thuỳ Trâm v.v.. 
đã để lại tấm gương sáng ngời 
về y đức, cống hiến trọn đời 
cho sự nghiệp y học và y tế 
của nước nhà.

Năm 1955, Hội nghị cán 
bộ y tế được tổ chức tại Thủ 
đô Hà Nội, vào đúng ngày 
27/02/1955, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã gửi thư cho Hội nghị. 
Bức thư ấy đã trở thành tài sản 
vô giá của ngành Y tế nước ta. 
Chính vì ý nghĩa sâu sắc của 
bức thư mà ngày 06/02/1985, 
Hội đồng Bộ trưởng đã ban 
hành Quyết định số 39/HĐBT 
lấy ngày 27/02 hàng năm làm 
“Ngày Thầy thuốc Việt Nam” 
và từ đó, ngày 27/02 đã trở 
thành ngày truyền thống của 
ngành Y tế Việt Nam. 

Trong những ngày này, 
đội ngũ cán bộ, công nhân 
viên phục vụ trong ngành Y tế 
trên cả nước đang hướng tới 
kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy 
thuốc Việt Nam (27/2/1955 
– 27/2/2022). Luôn ghi nhớ 
lời dạy của Bác: “Thầy thuốc 
phải như mẹ hiền”, ngành Y tế 
Việt Nam cũng đã và đang nỗ 
lực không ngừng, ra sức thi 
đua phấn đấu nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh phục 
vụ nhân dân để xứng đáng với 
sự tin yêu, dạy dỗ của Bác, sự 
tin tưởng của Đảng, sự mong 
đợi của toàn dân./. 

Giang Nhung

Theo số liệu trên Cổng 
Thông tin COVID-19 
tỉnh Bình Dương, số 

trường hợp mắc tích lũy đến 
ngày 19/01/2022 là 292.092 
người. Đến nay, tuy dịch dịch 
bệnh đã được kiểm soát nhờ 
các biện pháp đúng đắn tích 
cực, phù hợp của Nhà nước, 
chung tay của cộng đồng 
nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy 
cơ lây nhiễm và dịch bùng 
phát trở lại. 

 Thống kê Y học thế 
giới và trong nước cho thấy 
di chứng sau COVID-19 là rất 
nhiều; việc tiếp tục theo dõi, 
điều trị và chăm sóc là vấn 
đề về sức khỏe được xã hội, 
ngành y tế quan tâm trong 
năm 2022.

Bệnh viện Y học cổ truyền 
tỉnh Bình Dương là cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh bằng 
những phương pháp y học cổ 
truyền chuyên sâu, kết hợp sử 
dụng các thiết bị y tế hiện đại 
để chăm sóc, điều trị hiệu quả 
cho người bệnh nhất là đối với 
các bệnh chứng mãn tính, di 
chứng sau mắc COVID-19.  

 Thực hiện phương 

châm Chung tay phòng chống 
đại dịch COVID-19, đồng 
quan điểm, tin tưởng về khả 
năng và qua thực tế cho thấy 
hiệu quả của phương pháp 
y học cổ truyền trong điều trị 
các di chứng sau mắc bệnh 
COVID-19, Công ty Cổ phần 
BVĐK Năm Anh – Dĩ An đã 
trao tặng 05 thiết bị là Máy 
tự tạo Oxy trị giá gần 50 triệu 
đồng cho Bệnh viện Y học cổ 
truyền để đáp ứng nhu cầu 
phục vụ chăm sóc, điều trị các 
trường hợp di chứng Xơ phổi 
sau mắc COVID-19.

 Việc hỗ trợ này có ý 
nghĩa thiết thực, ngoài trang 
thiết bị y tế sẵn có, Bệnh viện Y 
học cổ truyền có thêm phương 
tiện phục vụ người bệnh là 
niềm vui, động viên tinh thần 
đối với đội ngũ thầy thuốc và 
mang lại tình cảm, lòng biết ơn 
chân thành của người bệnh 
sau mắc COVID-19 được sự 
quan tâm, hỗ trợ của Nhà Tài 
trợ./.

     
Bs Phạm Duy Tâm

 Bệnh viện YHCT

Bệnh viện y học cổ truyền 
Bình Dương chăm sóc, điều trị người 

bệnh mắc di chứng Covid-19



SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 02/2022 (232)

18

Theo dự báo của Tổ 
chức Y tế thế giới và 
nhận định của các 

nhà khoa học, dịch COVID-19 
vẫn đang diễn biến khó lường 
trong năm 2022, và có thể sẽ 
xuất hiện thêm biến thể mới 
bên cạnh những biến thể đang 
lưu hành. Trước tình hình này, 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 
được xem là một trong những 
biện pháp bảo vệ và phòng 
chống dịch hiệu quả và lâu dài. 

Hiện, Việt Nam đang nỗ lực 
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-
17 tuổi, đồng thời tiếp tục lắng 
nghe và tham khảo ý kiến từ 
các cơ quan chuyên môn về 
việc tiêm chủng cho trẻ em từ 
5-11 tuổi. Bộ Y tế cũng đã xây 
dựng kế hoạch tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 cho trẻ em từ 
5-11 tuổi và báo cáo Chính phủ. 
Ngay khi được Chính phủ cho 

phép, Bộ Y tế sẽ làm việc với 
nhà cung ứng để có đủ vắc xin 
sớm nhất tiêm cho trẻ em.

Tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi 
là vấn đề hết sức quan trọng. 
Cần phải đi từng bước chắc 
chắn, không nóng vội, phải đảm 
bảo an toàn tối đa cho trẻ. Có 
thể nói rằng việc tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 cho trẻ từ 
12-17 tuổi đã được Tổ chức Y 
tế thế giới (WHO) khuyến cáo. 
Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn rất thận 
trọng, trên cơ sở tham khảo tất 
cả các chương trình tiêm chủng 
của các nước trên thế giới. Hiện 
đã có một số nước triển khai 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho trẻ  từ 5 tuổi trở lên. Bộ Y 
tế vẫn thường xuyên, liên tục 
trao đổi với Tổ chức Y tế thế 
giới về vấn đề  khoa học trong 
việc tiêm vắc xin cho trẻ ở độ 
tuổi này để đảm bảo tính bảo vệ 

cho trẻ nhưng quan trọng nhất 
vẫn là tính an toàn trong tiêm 
chủng.

Để chuẩn bị và đảm bảo 
nguồn vắc xin tiêm cho trẻ em. 
Hiện Bộ Y tế đã làm việc với các 
nhà sản xuất, cung ứng vắc xin 
và dự kiến hướng đến sẽ tiêm 
vắc xin Pfizer với liều tiêm dành 
cho trẻ em.

Trong công tác tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho trẻ, rất cần 
sự phối hợp của người dân 
đặc biệt là phụ huynh khi đưa 
trẻ em đi tiêm theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế. Cần theo dõi sức 
khoẻ và tuân thủ nghiêm ngặt 
các quy định trước và sau khi 
tiêm vắc xin cho trẻ theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm 
đảm bảo tính hiệu quả và an 
toàn trong suốt quá trình tiêm 
chủng./. 

Bs. Diệu Hương

Tiêm chủng 
vắc xin phòng 

Covid-19 
cho trẻ em từ 5 
đến 11 tuổi an 
toàn, hiệu quả
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Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, 
dịch COVID-19 cơ bản 
đang được kiểm soát 

trên cả nước; Số ca mắc mới, 
chuyển nặng, tử vong có xu 
hướng giảm. Tuy nhiên, việc cả 
nước đang dần mở cửa lại các 
hoạt động, phục hồi, phát triển 
kinh tế - xã hội dẫn đến tiềm ẩn 
nguy cơ gia tăng số ca nhiễm 
bệnh sau dịp Tết, lây lan dịch 

bệnh trong cộng đồng, 
kể cả việc lây nhiễm 
biến chủng Omicron.

Lãnh đạo Bộ Y tế 
cũng cảnh báo nếu 
không kiểm soát, số 
mắc tăng quá mức, sẽ 
tăng ca nặng, gây quá tải 
hệ thống y tế dẫn đến nhiều 
trường hợp tử vong ngoài ý 
muốn.

Theo đó, tiếp tục giám sát, 
quản lý chặt chẽ các trường 
hợp nhập cảnh để bảo đảm an 
toàn phòng, chống dịch. Cập 
nhật, tổ chức triển khai các 
hướng dẫn phòng, chống dịch, 

chẩn đoán, điều trị người bệnh 
COVID-19 của Bộ Y tế.

Hiện, các dịch bệnh khác 
đang được kiểm soát tốt, 
không ghi nhận các trường hợp 
tử vong do sốt xuất huyết, tay 
chân miệng, sởi, bệnh do liên 
cầu lợn; không ghi nhận các 
trường hợp mắc MERS-CoV, 
cúm A(H7N9), cúm A(H5N1), 
cúm A(H5N6), bại liệt.

Bộ Y tế cho biết cả nước đã 
và đang tiếp tục tổ chức Chiến 
dịch tiêm chủng vắc xin  phòng 
COVID-19 thần tốc mùa Xuân 
năm 2022 cho toàn bộ trẻ em 
và người lớn có chỉ định và đến 
thời gian tiêm trên quy mô toàn 
quốc tại tất cả các xã, phường, 
thị trấn từ ngày 29/01/2022 đến 
hết ngày 28/02/2022. Đồng 
thời rà soát, tiêm vét các đối 
tượng nguy cơ cao, không để 
bỏ sót đối tượng chưa được 
tiêm chủng và đối tượng chưa 
được tiêm đủ liều vắc xin; đảm 
bảo an toàn cho công tác tiêm 
chủng./. 

DS. Giang Nhung

Nguy cơ tiềm ẩn gia tăng ca nhiễm 
Covid-19 sau dịp Tết
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Sáng ngày 19/01, ông 
Nguyễn Văn Lợi - Ủy 
viên Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Dương đã có buổi làm việc với 
huyện Bắc Tân Uyên về tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021 và kế hoạch năm 
2022 của huyện và kiểm tra 
hoạt động của Trung tâm điều trị 
bệnh nhân Covid – 19, trạm y tế 
lưu động, tổ Covid cộng đồng. 
Cùng tham gia buổi làm việc có 
lãnh đạo các Sở, Ngành của 
tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn 
có ông Thái Thanh Bình - Bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 
huyện, ông Võ Văn Tính - Phó 
Bí thư Thường trực Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện, ông 
Trương Văn Phong - Phó Bí 
thư Huyện ủy, ông Nguyễn Văn 
Thệ - Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện cùng các ông bà Ủy viên 
Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo 
các, ngành, đoàn thể huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 
huyện đã báo cáo tóm tắt tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2021 của huyện và đề ra kế 
hoạch năm 2022. Qua báo cáo 
cho thấy, năm 2021, trong bối 
cảnh gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, nhất là ảnh hưởng của 
tình hình dịch bệnh Covid-19; 
tuy nhiên với sự quyết tâm, nỗ 
lực của cả hệ thống chính trị, 
Huyện đã thực hiện nhiệm vụ 
đạt được nhiều kết quả. Kinh tế 
của Huyện vẫn duy trì mức tăng 
trưởng ổn định; hầu hết các chỉ 
tiêu về phát triển kinh tế - xã hội 
của Huyện đều thực hiện đạt và 
vượt kế hoạch năm. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi 
– Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, 
kiểm tra công tác phòng chống 

dịch Covid –19, hoạt động của 
Trung tâm điều trị bệnh nhân 
Covid-19 tại khu điều trị bệnh 
nhân Covid-19 của Trung tâm 
Y tế Bắc Tân Uyên, Trạm Y 
tế lưu động xã Đất Cuốc và tổ 
covid cộng đồng. 

Tại khu điều trị bệnh nhân 
Covid-19 của Trung tâm Y tế 
Bắc Tân Uyên hiện đang điều 
trị 02 bệnh nhân, bệnh nhân 
đều đã được tiêm 2 mũi vắc xin. 
Trung tâm Y tế đã tham mưu Uỷ 
ban nhân dân huyện thành lập 
các trạm y tế lưu động tại các 
xã/thị trấn, đặc biệt là ở hai khu 
công nghiệp Đất Cuốc và Tân 
Bình. Thiết lập số điện thoại 
tại các điểm của mỗi Trạm Y 
tế lưu động. Tính tới thời điểm 
hiện tại 17/01/2022 toàn huyện 
quản lý 111 trường hợp F0 điều 
trị tại nhà, tích lũy 5508. Triển 
khai văn bản 4038/QĐ-BYT, 

LÃNH ĐẠO TỈNH ỦY VỀ THĂM, KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Ở HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế về 
Quyết định Về việc ban hành 
“hướng dẫn tạm thời về quản lý 
người nhiễm covid-19 tại nhà” 
cho các Trạm Y tế xã/thị trấn. 

Trạm y tế lưu động có ít nhất 
05 nhân viên, Ban chỉ đạo xã 
còn huy động thêm các nhân 
lực khác trên địa bàn, như Hội 
thập đỏ, Đoàn thanh niên xã để 
tham gia hỗ trợ nhân viên y tế 
trong công việc hỗ trợ Trạm Y 
tế lưu động, dẫn đường, trực 
điện thoại, kết nối với các hoạt 
động khác trên địa bàn.

Khu công nghiệp Tân Bình 
liên kết với phòng khám Sài 
gòn Tân Bình. Khu Công 
nghiệp Đất Cuốc liên kết với 
phòng khám Phúc Tâm Phúc. 
Tất cả nhân sự này đều được 
tập huấn những kiến thức cơ 
bản về quy trình chăm sóc sức 
khỏe tại nhà cho người bệnh 
do trường Cao đẳng Y tế tỉnh 
Bình Dương mở lớp.

Huyện cũng đã thành lập 
được 304 Tổ Covid cộng đồng; 
17 Tổ Covid khu nhà trọ và 89 
Tổ an toàn Covid tại các doanh 
nghiệp ngoài khu cụm công 
nghiệp. 

Ngoài công tác kiểm tra, 
đồng chí Bí thư còn chúc tết, 
tặng quà và động viên tinh thần 
đội ngũ y, bác sĩ đang thực 
hiện nhiệm vụ tại khu điều trị 
Covid-19 cùng toàn thể nhân 
viên của Trung tâm trong thời 
gian qua đã có nhiều hoạt động 
tích cực vì cộng đồng trong 
công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và tình hình dịch vẫn 
còn diễn biến hết sức phức tạp, 
nhất là sự lan nhanh của biến 
chủng mới./. 

 TTYT Bắc Tân Uyên

(Bí thư Tỉnh ủy đến thăm hỏi, động viên đội ngũ Y, Bác sĩ TTYT Bắc Tân Uyên) Ngày 22/01/2022, 
Trung tâm Y tế 
huyện Bắc Tân 

Uyên đã tổ chức buổi Hội 
nghị đại biểu cán bộ viên 
chức – người lao động, với 
sự tham gia của hơn 60 
người là đại diện các khoa 
phòng của Trung tâm Y tế và 
các Trạm Y tế xã.

Tại hội nghị, các đại biểu 
đã nghe Báo cáo tình hình 
thực hiện nhiệm vụ năm 
2021 và phương hướng 
nhiệm vụ năm 2022; báo 
cáo kết quả hoạt động Công 
đoàn năm 2021 và nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2022; Báo 
cáo kết quả hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân; Dự 
thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; 
báo cáo công tác thu chi tài 
chính năm 2021 của Trung 
tâm. 

Năm 2021, dù phải đối 
diện với nhiều thách thức 
do ảnh hưởng bởi đại dịch 
COVID-19, tập thể Trung 
tâm Y tế vẫn luôn phát huy 
tinh thần đoàn kết, vượt qua 
mọi khó khăn để đạt được 
nhiều thành tựu trên các 
mặt công tác; đảm bảo mục 
tiêu kép “vừa phòng chống 
dịch hiệu quả”; “vừa nâng 
cao chất lượng khám chữa 
bệnh”. 

Trong chương trình hội 
nghị, công đoàn Trung tâm Y 
tế đã trao khen thưởng cho 
các công đoàn viên đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trong năm 
2021 và tổ chức ký cam kết 
thi đua năm 2022 giữa các 
khoa phòng và thông qua 
Nghị quyết hội nghị./. 

TTYT Bắc Tân Uyên

Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức, 
người lao động Trung tâm Y tế 
huyện Bắc Tân Uyên năm 2022
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SỐNG CHUNG AN TOÀN VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH 

COVID-19
Để kiên trì chống dịch 

và Thích ứng an toàn khi trở lại trạng thái bình thường mới 

mọi người dân hãy thực hiện các biện pháp sau:

Chủ động khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc Covid-19 khi có dấu hiệu nghi mắc 

hoặc tiếp xúc với người mắc Covid-19

Luôn thực hiện thông điệp 5K, trong đó chú trọng việc đeo khẩu trang, giữ khoảng 

cách khi tiếp xúc với người xung quanh và không tụ tập đông người mặc dù đã được 

tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19. 

5K

XÉT NGHIỆM

Ý THỨC NGƯỜI DÂN

5K + VẮC XIN + XÉT NGHIỆM

 + Ý THỨC NGƯỜI DÂN

= CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

COVID-19

KHAI BÁO Y TẾKHỬ KHUẨN KHÔNG TỤ TẬPKHẨU TRANG KHOẢNG CÁCH

2 M

Người dân không được lơ là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp 

phòng, chống dịch, tránh tâm lý “xả hơi” sau thời gian dài giãn 

cách để bảo vệ thành quả chống dịch


