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Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần, mừng năm mới 2022, kỷ niệm 92 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 67 năm Ngày 
Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Y tế, 

Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương, tôi trân trọng 
gửi đến toàn thể qúy lãnh đạo tỉnh, quý đồng nghiệp và quý độc giả 
Bản tin “Sức khỏe Bình Dương” lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc. 

Năm 2021, cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng phải 
đối mặt với đợt dịch thứ 4 của đại dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề 
đến sức khỏe, tính mạng, đời sống toàn xã hội. Ngành Y tế với vai 
trò là lực lượng tuyến đầu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để 
thực hiện các biện pháp  chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
nhân dân. Toàn ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tham mưu kịp thời 
và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 
theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Bộ Y tế. Từ việc điều tra, rà soát, tiếp cận, khám sức khỏe, lấy mẫu 
bệnh phẩm, đến khoanh vùng cách ly, theo dõi, xử lý môi trường. Đến nay, dịch covid-19 đã cơ bản được 
kiểm soát.

Có được những kết quả trên là nhờ vào tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của công 
chức, viên chức, người lao động ngành Y tế. Bên cạnh đó là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Y tế và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành trong tỉnh.

Bước sang năm mới 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch 
Covid-19. Để thực hiện tốt vai trò của mình, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ người 
bệnh của cán bộ y tế; tập trung thực hiện các nhiệm vụ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; thực hiện đạt kết quả cao các chương 
trình mục tiêu y tế.

Hòa trong không khí vui xuân đón năm mới, một lần nữa tôi trân trọng gửi đến quý lãnh đạo tỉnh, quý 
đồng nghiệp cùng toàn thể độc giả những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc quí vị cùng gia đình năm mới: 
Dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

                Chào thân ái!
 Giám đốc Sở Y tế
 TS. BS. Nguyễn Hồng Chương

THƯ CHÚC TẾT CỦATHƯ CHÚC TẾT CỦA
 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Giám đốc Sở Y tế
TS. BS. Nguyễn Hồng Chương
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO 
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người 
sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện Đảng ta. Trong suốt quá 

trình hoạt động cách mạng, Người 
luôn chăm lo đến công tác xây dựng 
Đảng, trong đó giáo dục, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, lối sống của 
người cán bộ, đảng viên là cơ sở, 
nền tảng để xây dựng Đảng, nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức đảng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người 
cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo 
đức tốt, có đời sống vật chất tinh thần 
lành mạnh, trước hết, phải là người 
có lập trường kiên định, vững vàng 
trước mọi thử thách, luôn nói và làm 
theo nghị quyết của Đảng. Là người 
biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện 
vọng, biết tôn trọng quyền làm chủ 
tập thể của quần chúng nhân dân. 
Họ là những người có ý thức tổ chức 

kỷ luật, nói đi đôi với làm, có ý thức 
phê bình và tự phê bình, tác phong 
giản dị, lối sống trong sạch, lành 
mạnh. Trong cuộc sống gia đình, họ 
là những người biết lo toan, tổ chức 
một gia đình hạnh phúc.

Phẩm chất đạo đức, lối sống của 
cán bộ, đảng viên được biểu hiện 
thông qua việc thực hiện nhiệm vụ 
theo cương vị, chức trách được phân 
công, giữ gìn kỷ luật; luôn đặt lợi ích 
của Đảng, của Nhân dân lên trên 
lợi ích cá nhân mình; hết lòng, hết 
sức phục vụ Nhân dân. Họ là những 
người luôn vì Đảng, vì Dân mà đấu 
tranh quên mình, gương mẫu trong 
mọi việc; luôn dùng tự phê bình và 
phê bình để nâng cao tư tưởng, cải 
tiến công tác của mình và cùng đồng 
chí mình tiến bộ. 

Đất nước ta đã bước sang một giai 
đoạn cách mạng mới, giai đoạn đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. Đây là cuộc cách mạng 
toàn diện nhất, sâu sắc nhất và triệt 
để nhất, diễn ra trên tất cả các lĩnh 
vực, đòi hỏi cần tăng cường hơn nữa 
công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, 
đảng viên theo lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Để làm theo lời Bác, 
mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 
đảng viên cần thực hiện tốt một số 
giải pháp cơ bản sau:

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀTƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Bác Hồ nói chuyện tại buổi khai mạc
lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính ở cơ quan Trung ương (6/2/1953).
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Một là, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các tổ chức đảng, cơ 
quan, đơn vị đối với công tác bồi 
dưỡng, rèn luyện nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: 
Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng 
hàng đầu giữ vai trò quyết định đến 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Bởi mọi hoạt động của 
con người đều bắt đầu từ nhận thức, 
trên cơ sở nhận thức, chỉ có nhận 
thức đúng mới có cơ sở cho hành 
động đúng. Do vậy, cấp ủy, tổ chức 
đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, 
đơn vị cần tổ chức quán triệt, giáo 
dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
về nhận thức cho mọi tổ chức, mọi 
lực lượng. Thường xuyên đổi mới nội 
dung, phương pháp trong bồi dưỡng, 
giáo dục, định hướng tư tưởng, nhận 
thức và hành động, góp phần nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên. Để thực hiện có hiệu quả, chất 
lượng công tác này, cần phát huy tốt 
vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cấp. Đồng thời, cần có những biện 
pháp kịp thời khắc phục triệt để 
những tư tưởng, nhận thức và hành 
động chưa đúng, chưa đầy đủ, trách 
nhiệm chưa cao trong công tác này. 

Hai là, thường xuyên đổi mới nội 
dung, hình thức phương pháp bồi 
dưỡng, giáo dục, rèn luyện nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: 
Đổi mới nội dung, hình thức phương 
pháp bồi dưỡng, rèn luyện đảng 
viên trước hết là đổi mới nhận thức 
và tư duy của các lực lượng, các đối 
tượng. Cùng với đó là đổi mới cách 
thức quán triệt và tổ chức thực hiện 
kế hoạch học tập lý luận chính trị 
theo quy định, học tập và triển khai 
thực hiện nghị quyết, các chuyên 
đề thông báo chính trị - thời sự, các 
đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng… Tổ 
chức tốt hoạt động thực tiễn gắn với 
thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; 
đưa đội ngũ đảng viên vào hoạt động 
thực tiễn để thử thách, rèn luyện và 
đánh giá kết quả khách quan, chính 
xác. Cùng với đó đội ngũ cán bộ chủ 
chốt, bí thư cấp uỷ và những đảng 
viên lâu năm có uy tín trong đơn vị 
thường xuyên gần gũi, động viên, 
giáo dục, thuyết phục đội ngũ đảng 
viên khắc phục khó khăn, phấn đấu 
vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Lấy 

gương người tốt, việc tốt hằng ngày, 
những điển hình tiên tiến trong đội 
ngũ đảng viên để giáo dục lẫn nhau. 
Duy trì thực hiện nghiêm các nền 
nếp chế độ sinh hoạt, nhất là sinh 
hoạt tự phê bình và phê bình; thực 
hiện tốt việc phân loại đánh giá chất 
lượng tổ chức đảng và đảng viên 
hằng năm. Thông qua đó các cấp ủy, 
cán bộ chủ trì cơ quan chức năng 
nắm chắc điểm mạnh, điểm yếu, kết 
quả phấn đấu rèn luyện của từng tổ 
chức đảng và đảng viên; chỉ ra được 
nguyên nhân của những hạn chế, 
thiếu sót, đề ra nội dung biện pháp, 
giúp tổ chức đảng và từng đảng viên 
khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp 
thời góp phần nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên cần 
nêu cao tính tự giác, tích cực chủ 
động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức, lối sống: Tự bồi 
dưỡng, rèn luyện là nhân tố bên 
trong đóng vai trò hết sức quan 
trọng đối với việc củng cố, hoàn 
thiện và phát triển phẩm chất 
đạo đức, nhân cách của người 
cán bộ, đảng viên. Trong thực 
tiễn công tác cán bộ, đảng viên 
vừa là đối tượng, vừa là chủ 
thể của quá trình bồi dưỡng, 
giáo dục, rèn luyện. Với tư 
cách là chủ thể của quá 
trình đó, đòi hỏi từng cán 
bộ, đảng viên phải xác 
định đúng động cơ, đề 
cao tính tự giác, tích cực 
chủ động trong tự học tập, 
tu dưỡng rèn luyện nâng cao 

phẩm chất đạo đức, lối sống, năng 
lực, phương pháp, tác phong công 
tác. Mỗi cán bộ, đảng viên phải 
tự nhận thức, phân tích, đánh giá 
đúng, khách quan, toàn diện về bản 
thân, nhất là những hạn chế, khuyết 
điểm để khắc phục kịp thời, không 
ngừng phấn đấu vươn lên; gương 
mẫu trong học tập, rèn luyện, có sức 
đề kháng với những tác động tiêu 
cực nảy sinh từ mặt trái xã hội; luôn 
tiếp nhận thông tin, tri thức, kinh 
nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, tu 
dưỡng rèn luyện, chấp hành nghiêm 
kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, 
quy định của đơn vị; chống bệnh 
chủ nghĩa cá nhân. Thường xuyên 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động quần chúng, trước hết là động 
viên mọi người trong gia đình, người 
thân thực hiện nghiêm đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước.

Bác Hồ nói chuyện thân mật với trí thức ngành y(3/1964)

Xem tiếp trang 13
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Lực lượng y tế tiêm Vắc xin phòng Covid-19
cho lực lượng lao động làm việc tại các công ty thuộc các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ông Nguyễn Hồng Chương-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế
Phát biểu chỉ đạo tại tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19

Lãnh đạo tỉnh, UBND tỉnh động viên và tặng quà
Các lực lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống dịch

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác Bộ Y tế
chỉ đạo các lực lực lượng phòng chống dịch Covid-19

tại UBND tỉnh Bình Dương
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Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
Thành phố Thủ Dầu Một

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
Thành phố Dĩ An

Lực lượng y tế tiêm Vắc xin phòng Covid-19
cho người dân trên địa bàn tỉnh

Trung tâm KSBT tri ân các lực lượng
tham gia phòng chống dịch Covid-19 năm 2021

Thứ trưởng Nguyễn Trương Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế
chỉ đạo công tác phòng chống và điều trị Covid-19

tại thành phố Thuận An

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế
Giám sát và chỉ đạo tại khu Cách ly trường tiểu học Lương 

Thế Vinh - thành phố Thuận An

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 
phát biểu tại Lễ phát động tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 và ra quân phun khử khuẩn diện rộng

Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra
 Trung tâm ICU Bệnh viện Đa khoa tỉnh
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NGÀNH Y TẾNGÀNH Y TẾ

Đoàn viên Đoàn cơ sở Sở Y tế tham gia cài đặt PC Covid Đoàn viên Đoàn cơ sở Sở Y tế tham gia Giải bóng đá nữ mở 
rộng lần thứ II

Quang cảnh tổng thể
Bệnh viện dã chiến Thới Hòa Thị xã Bến Cát

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viện đội ngũ 
bác sĩ đang tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh 

viện dã chiến Hồi sức tích cực ở Bệnh viện quốc tế Becamex 
tỉnh Bình Dương

Các Y, Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân  Covid-19
tại Bệnh viện dã chiến Thới Hòa Thị xã Bến Cát

Quang cảnh tầng 5 trong khu điều trị
Bệnh viện dã chiến Thới Hòa Thị xã Bến Cát
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NĂM 2021 QUA ẢNHNĂM 2021 QUA ẢNH
Quang cảnh trong khu điều trị

Bệnh viện dã chiến Thới Hòa Thị xã Bến Cát
Các Y, Bác sĩ tuyến đầu dang hồi sức tích cực cho bệnh nhân  

Covid-19 tạiBệnh viện dã chiến Thới Hòa Thị xã Bến Cát

Các Y, Bác sĩ tham gia hội chẩn trường hợp bệnh nhân  
Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Thới Hòa Thị xã Bến Cát

Đoàn viên Đoàn cơ sở Sở Y tế tham gia Giải cầu mây chào 
xuân mới năm 2021

Bình Dương áp dụng thành công phương pháp
thay huyết tương cho bệnh nhân Covid-19

(Ảnh Giáo sư Dương Quý Sỹ cùng người bệnh)

Đoàn viên Đoàn cơ sở Sở Y tế thăm và tặng quà tại Đồn biên 
phòng Tà Thiết - Lộc Ninh - Bình Phước
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NGÀNH Y TẾNGÀNH Y TẾ
Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch tại khu tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch tại khu tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19

tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh

Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Trung tâm Y tế Dĩ An

Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện dã chiến Thới Hòa

Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các bệnh 
nhân Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai và 

trẻ em dưới 5 tuổi đang điều trị tại khu cách ly tập trung
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NĂM 2021 QUA ẢNHNĂM 2021 QUA ẢNH
Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu

chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu

chống dịch tại khu tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19
tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện quốc tế miền đông

Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ lực lượng tuyến đầu
chống dịch tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Trung tâm Y tế Thuận An

Công đoàn ngành Y trao quà chúc mừng xuân 2021
cho các công đoàn cơ sở các đơn vị trục thuộc

Công đoàn ngành Y tế tham dự trao Quyết định thành lập 
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Phương Chi
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Bình Dương là tỉnh thuộc miền 
Đông Nam bộ, nằm trong 
Vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam. Bình Dương tiếp giáp các tỉnh 
Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh và 
thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích tự 
nhiên 2.694,43 km2 (chiếm khoảng 
0,83% diện tích cả nước, khoảng 
12% diện tích miền Đông Nam bộ); 
dân số Bình Dương khoảng 2,6 triệu 
người. Bình Dương có 09 đơn vị hành 
chính cấp huyện (gồm: thành phố 
Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An,thành 
phố Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã 
Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, 
Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo) 
và 91 đơn vị hành chính cấp xã (41 
xã, 45 phường, 05 thị trấn).

Để thích ứng linh hoạt trong tình 
hình mới, Bình Dương đã và đang 
tiếp tục xây dựng các kế hoạch ứng 
phó để sống chung an toàn cùng 
đại dịch Covid-19. Trạng thái “bình 
thường mới” được thiết lập, người 
dân Bình Dương đang dần lấy lại 
được sự cân bằng trong cuộc sống, 
sinh hoạt và làm việc sau thời gian 
giãn cách xã hội đầy khó khăn.

Khắc phục khó khăn
Trong đợt dịch bệnh Covid-19 lần 

thứ 4, kể từ ngày 30/5/2021, Bình 
Dương bắt đầu ghi nhận ổ dịch ở khu 
phố Bình Quới, phường Bình Chuẩn, 
thành phố Thuận An. Sau đó, nhiều 
ổ dịch tại hàng loạt công ty, khu công 
nghiệp, địa phương khác như thành 
phố Dĩ An, thị xã Tân Uyên... Sự khốc 
liệt của đợt dịch thứ 4 cùng với biến 
chủng Delta lây lan nhanh và nguy 
hiểm, cả hệ thống chính trị bước vào 
cuộc chiến chống giặc Covid-19. 
Trong đó, ngành Y tế là lực lượng 
tiên phong, là lực lượng tuyến đầu 
chống dịch, cùng Quân đội, Công an 
và các lực lượng khác.

Những ngày đầu bước vào cuộc 
chiến chống dịch là những ngày đầy 
thử thách đối với ngành Y tế tỉnh Bình 
Dương. Dịch bùng phát, số lượng ca 
mắc trong cộng đồng tăng nhanh, 
lan rộng trên nhiều địa phương trong 
tỉnh; trung bình có khoảng 300 - 400 
ca bệnh mới mỗi ngày. Số ca chuyển 
nặng cũng ngày càng tăng nhanh, 
trong khi chỉ có Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Bình Dương điều trị tầng 3 với 
30 giường thở máy.

BÌNH DƯƠNG: NÂNG CAO CHẤT BÌNH DƯƠNG: NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH VÀ LƯỢNG Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH VÀ 

HẬU COVID-19HẬU COVID-19
Số bệnh nhân Covid chưa được 

tiêm vắc xin tăng cao, đặc biệt là 
nhóm phụ nữ có thai. Giai đoạn này, 
phần lớn các ca bệnh chưa được tiêm 
vắc xin hoặc chỉ mới tiêm được mũi 
1, trong khi đó lực lượng y tế có hạn, 
nhất là cán bộ y tế có chuyên môn 
và kinh nghiệm chống dịch không 
nhiều, lực lượng chi viện chưa có. Do 
đó, việc kiểm soát dịch bệnh và điều 
trị bệnh nhân mắc Covid-19 gặp rất 
nhiều khó khăn.

Thế nhưng, khó khăn không làm 
chùn bước các lực lượng y tế. Cả hệ 
thống chính trị, các lực lượng, ban 
ngành tỉnh và cả sự sẻ chia, chung sức 
từ Bộ Y tế, từ các tỉnh bạn cùng vào 
cuộc. Sự khốc liệt, cấp bách, thách 
thức của dịch bệnh buộc đội ngũ cán 
bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế không 
có thời gian suy nghĩ hiểm nguy mà 
chỉ biết lao về phía trước; bằng tất cả 
tinh thần, trách nhiệm tìm ra các giải 
pháp, làm việc gấp đôi, gấp ba công 
suất so với bình thường để mong làm 
giảm thiểu ca mắc, chăm sóc, cứu 
sống các bệnh nhân nguy kịch…

Các ca mắc trong cộng đồng ngày 
càng tăng, có lúc lên tới 5.000-6.000 
ca mỗi ngày, Bình Dương trở thành 
điểm nóng thứ 2 của cả nước sau 
TP.Hồ Chí Minh nên nhanh chóng 
nhận được sự chi viện, giúp đỡ từ 
Trung ương và các tỉnh, thành bạn. 
Đã có 60 đoàn cán bộ, y tế từ Trung 
ương, các tỉnh, thành trong cả nước 
đến chi viện cho Bình Dương phòng, 
chống dịch với số lượng 3.406 người. 
Ngoài ra, còn có lực lượng Quân y 
tăng cường cho tỉnh Bình Dương 409 
người. Đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực 
của Tổ công tác đặc biệt Bộ Y tế và 
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cùng 
với ngành Y tế Bình Dương thực hiện 
công tác lấy mẫu xét nghiệm, thu 
dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, 
hạn chế thấp nhất số ca tử vong.
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Nhận được sự chi viện từ Trung 
ương và các địa phương, số lượng 
mẫu được lấy ngày càng nhiều, năng 
lực xét nghiệm của ngành Y tế tỉnh 
Bình Dương cũng ngày một nâng 
lên. Toàn tỉnh có 12 máy RT-PCR, 
với năng lực xét nghiệm hơn 30.000 
mẫu/ngày. Tại Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong đợt 
dịch thứ 4, phòng xét nghiệm đã vận 
hành liên tục 24/24 giờ, từ ngày này 
qua ngày khác.

Xét nghiệm là then chốt, vắc xin 
là căn cơ để thích ứng an toàn có 
kiểm soát. Tỷ lệ tiêm vắc xin là yếu 
tố quyết định để “thích ứng an toàn 
có kiểm soát” trong trạng thái “bình 
thường mới”. Từ ngày 5/8/2021, Bình 
Dương đẩy mạnh chiến dịch tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 trên 
diện rộng, với tinh thần tiêm nhanh, 
tiêm an toàn, nỗ lực hoàn thành cơ 
bản lượng vắc xin được phân bổ. 
Ngành Y tế đã cùng Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch tỉnh huy động sự 
tham gia tiêm chủng của cả y tế công 
lập, ngoài công lập và lực lượng y 
tế nghỉ hưu, tổ chức tiêm chủng tại 
các điểm tiêm cố định và điểm tiêm 
lưu động. Riêng Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh cũng đã phối hợp cùng 
với các đơn vị y tế trong tỉnh, thành 
lập hơn 100 đội tiêm lưu động hỗ trợ 
các địa phương đẩy nhanh tiến độ 
tiêm chủng cho người dân. Nhân lực 
tham gia công tác tiêm chủng đã làm 
việc toàn thời gian, không giới hạn 
số người tiêm chủng trong mỗi buổi 
tiêm, tạo điều kiện tối đa cho công 

nhân, người lao động có cơ hội được 
tiêm vắc xin sau giờ làm việc. Với nỗ 
lực của cả hệ thống y tế, lũy kế đến 
ngày 31/12/2021, Bình Dương đã 
tiêm được 4.415.428 liều/5.401.230 
liều được phân bổ; 323.388 liều cho 
đối tượng 12-17 tuổi và 16.836 liều 
cho người nước ngoài.

Tăng cường công tác thu dung, 
điều trị

Nhằm kịp thời thu dung, chăm sóc 
và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, 
hạn chế thấp nhất ca tử vong do 
Covid-19, nhiều bệnh viện dã chiến 
được thành lập. Từ ngày 18/7/2021 
đến ngày 5/9/2021, Bình Dương đã 
thành lập và đưa vào hoạt động được 

5 bệnh viện dã chiến với quy mô từ 
1.000 giường trở lên, đáp ứng thu 
dung, điều trị khoảng 20.000 ca 
bệnh và nhiều bệnh viện dã chiến 
với quy mô từ 500.1.000 giường 
đặt tại các huyện, thị, thành phố 
với đầy đủ các trang thiết bị y tế, 
bảo đảm công tác điều trị cho bệnh 
nhân Covid-19 ở tầng 1.

Đặc biệt, ngày 12/8/2021, Bình 
Dương chính thức đưa vào hoạt 
động Bệnh viện dã chiến hồi sức 
cấp cứu tỉnh Bình Dương đặt tại 
Bệnh viện Quốc tế Becamex với 
quy mô 437 giường, trong đó có 
300 giường điều trị cấp cứu bệnh 
nhân mức độ nặng, 37 giường điều 
trị cấp cứu bệnh nhân mức độ nguy 
kịch có đấu nối đầy đủ hệ thống khi 
trung tâm gồm oxy, khí nén, khí hút 

và 100 giường điều trị cấp cứu bệnh 
nhân mức độ trung bình. Nhân viên 
y tế của tỉnh được huy động phục vụ 
tại các bệnh viện dã chiến cùng sự 
giúp sức của lực lượng y tế chi viện 
đã có nhiều bước đột phá trong việc 
điều trị cho bệnh nhân Covid-19. 
Các nhân viên y tế tại các khu điều 
trị và bệnh viện dã chiến đã làm 
việc với công suất tăng gấp 200% so 
với ngày thường. Những nỗ lực đó đã 
được đền đáp xứng đáng khi số bệnh 
nhân xuất viện ngày càng tăng, có 
khi lên đến 2000 người/ngày.

Xem tiếp trang 12
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Để bảo đảm người dân được tiếp 
cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, 
từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, 
thị trấn, hạn chế diễn biến nặng 
và tử vong, ngành Y tế đã thành 
lập các Trạm y tế lưu động ngay 
tại xã, phường, thị trấn, nhất là ở 
địa bàn thực hiện phong tỏa cách 
ly. Trạm Y tế lưu động đã và đang 
phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ 
điều trị, cấp cứu và chuyển viện 
những bệnh nhân Covid-19 nặng 
kịp thời. Các Trạm y tế lưu động 
được trang bị thiết bị y tế, cơ số 
thuốc, bình oxy, có y, bác sĩ... để 
hoạt động và gắn kết với các bệnh 
viện, cơ sở điều trị dã chiến tầng 
1.Với những nỗ lực, cố gắng không 
biết mệt mỏi của ngành Y tế nói 
riêng và cả hệ thống chính trị nói 
chung cùng sự đồng lòng của người 
dân, ngày 01/10/2021, Bình Dương 

đã từng bước khống chế được dịch 
bệnh Covid-19 và bắt đầu bước vào 
trạng thái bình thường mới. Những 
giải pháp nhằm thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 trong trạng thái bình 
thường mới được triển khai.

Nâng cao năng lực và chất lượng 
y tế

Với thành công bước đầu trong 
cuộc chiến chống Covid-19, ngành 
Y tế Bình Dương còn rất nhiều 
nhiệm vụ phải làm. Trong đó, tiếp 
tục đổi mới căn bản và toàn diện; 
nâng cao chất lượng mọi mặt của 
ngành để phục vụ người dân ngày 
một tốt hơn. Trước hết là nâng cao 
năng lực cho y tế dự phòng và tuyến 
y tế cơ sở. Dự phòng là năng lực điều 
tra truy vết, khoah vùng, dập dịch, 
cách ly, xét nghiệm, tiêm chủng.

Hệ thống y tế cơ sở là từ xa, ngay 
từ cơ sở và phải nâng cao các tuyến 
y tế cơ sở, trạm y tế xã, phường, thị 
trấn để có thể điều trị F0 ngay tại 
trạm y tế xã, phường, thị trấn và các 
Trạm y tế lưu động. Đưa y tế vào 
các khu, cụm công nghiệp. Thúc 
đẩy mạnh mẽ sự liên kết và hỗ trợ 
giữa các cơ sở y tế. Nâng cao hơn 
nữa chất lượng, sự thuận tiện trong 
khám, chữa bệnh bảo đảm người 
dân được sử dụng dịch vụ y tế có 
chất lượng của tuyến trên ngay tại y 
tế cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ để phục vụ người 
dân một cách tốt hơn.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục 
có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, 
trang bị trang thiết bị hiện đại, xây 
dựng các khu điều trị đạt chuẩn 
chất lượng, chủ động ứng phó với 
các tình huống khẩn cấp, dịch 

bệnh mới nổi. Mỗi đơn vị 
cấp huyện nghiên cứu, đầu 
tư xây dựng ít nhất một cơ 
sở thu dung, điều trị F0 với 
quy mô phù hợp theo mô 
hình tháp 3 tầng; tiếp tục 
nâng cao hiệu quả công tác 
điều trị của Khu điều trị ICU 
cho bệnh nhân Covid-19 
nặng để giảm thiểu tử vong. 
Trạm y tế truyền thống và 
Trạm y tế lưu động phải có 
giường lưu bệnh; đồng thời 
phải chủ động đảm bảo 
các loại vật tư, trang thiết 
bị, thuốc điều trị, oxy y tế… 
và các điều kiện cần thiết 
khác để ứng phó với các 
cấp độ dịch, đạt hiệu quả 
cao trong công tác điều trị.

BÌNH DƯƠNG: NÂNG CAO CHẤT BÌNH DƯƠNG: NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH VÀ LƯỢNG Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH VÀ 

HẬU COVID-19HẬU COVID-19
tiếp theo trang 11
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ 

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
Bốn là, kiên quyết đấu tranh ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên: Mọi cấp 
ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên 
quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-
2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII về 
đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn 
chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 
đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 
37-QĐ/TW về những điều đảng viên 
không được làm. Từng cán bộ, đảng 
viên cần có thái độ kiên quyết trong 
đấu tranh với những biểu hiện vi phạm; 
đề cao tính tự phê bình và phê bình 
trong sinh hoạt đảng, trong công tác 
và trong cuộc sống hằng ngày; kết hợp 
chặt chẽ đấu tranh khắc phục 
tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” với đấu 
tranh phòng, chống âm 

mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” 
của các thế lực thù địch trên lĩnh vực 
tư tưởng, góp phần xây dựng trận địa 
tư tưởng vững chắc trong đơn vị, xây 
dựng các tổ chức đảng vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Năm là, thực hiện tốt việc kiểm tra, 
giám sát và phân tích đánh giá chất 
lượng đảng viên: Trong bối cảnh hiện 
nay, đạo đức con người đang chịu 
những ảnh hưởng to lớn bởi các lợi ích 
kinh tế, lợi ích cá nhân. Vấn đề đặt ra 
đối với các cấp ủy, tổ chức đảng phải 
thường xuyên làm tốt công tác kiểm 
tra, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng, xử lý nghiêm minh những đảng 
viên thoái hóa về tư tưởng chính trị, vi 
phạm đạo đức, lối sống, tham nhũng, 
cố tình vi phạm Điều lệ Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. Đây được coi là 
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tạo nền 
tảng cho việc bồi dưỡng, rèn luyện 
phẩm chất đạo đức cách mạng đối với 
cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần 
xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 

vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn 
diện./. 

Giang Nhung

Đặc biệt, trong năm 2022, 
Bình Dương sẽ thành lập và 
đưa vào hoạt động Trung 
tâm cấp cứu ngoại viện theo 
Đề án Thành phố thông 
minh Bình Dương để hỗ trợ 
cho y tế tuyến cơ sở. Sắp 
xếp, tuyển dụng, đào tạo bồi 
dưỡng nhân lực y tế, đủ về 
số lượng, đảm bảo về chất 
lượng, cơ cấu phù hợp, có 
trình độ chuyên môn giỏi, có 
phẩm chất chính trị, đạo đức 
tốt, tận tình phục vụ người 
bệnh, hướng về cộng đồng, 
luôn nỗ lực học tập vươn lên. 
Thực hiện cơ chế thu hút, 
giữ chân được nguồn nhân 
lực chất lượng cao hiện có 
với chế độ đãi ngộ hợp lý, 
đáp ứng được yêu cầu tối 
thiểu của cuộc sống. Chế độ 
thu hút phải đủ hấp dẫn để 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao về Bình Dương.

Bình Dương đã đi qua đại 
dịch một cách kiên cường. 
Đợt dịch Covid-19 thứ 4 đã 
được kiểm soát. Ngành Y tế 
Bình Dương vẫn đang từng 
ngày, từng giờ phấn đấu, nỗ 
lực, tập trung thực hiện hiệu 
quả các biện pháp phòng, 
chống, kiểm soát dịch bệnh. 
Mỗi cán bộ ngành Y tế vẫn 
đang cùng nhau đoàn kết, 
đổi mới, tiếp tục kế thừa 
những giá trị truyền thống 
tốt đẹp, cao quý của ngành; 
trao dồi, cập nhật kiến thức, 
đúc rút kinh nghiệm nhằm 
phục vụ người dân ngày một 
tốt hơn, hoàn thành nhiệm 
vụ mà Đảng và Nhân dân 
giao phó, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết 
số 20 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ XII 
về tăng cường công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe Nhân dân trong 
tình hình mới./.

Nguyễn Thị Giang Nhung 
- CDC Bình Dương 

& Nguyễn Bình Minh
- Sở Y tế
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GÓC PHÁP LUẬTGÓC PHÁP LUẬT

Ngay tháng đầu tiên của năm 
mới đã đánh dấu nhiều chính 
sách mới chính thức có hiệu 

lực. Trong đó, có nhiều chính sách 
đáng chú ý về tăng tuổi nghỉ hưu, 
tăng lương hưu, người lao động Việt 
Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng.

1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người 
lao động

Thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ 
hưu của người lao động theo Bộ luật 
Lao động 2019, năm 2022, tuổi nghỉ 
hưu của lao động nam và nữ tiếp tục 
được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, năm 2022, lao động 
nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 
06 tháng, tăng 03 tháng so với tuổi 
nghỉ hưu quy định của năm 2021, 

lao động nữ được nghỉ hưu khi đủ 55 
tuổi 08 tháng, tăng 04 tháng so với 
năm 2021.

Trong trường hợp sức khỏe suy 
giảm hoặc làm công việc nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc 
ở vùng đặc biệt khó khăn, người lao 
động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn 
từ 05 - 10 tuổi so với độ tuổi quy định 
nêu trên.

2. Tăng lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội

Kể từ ngày 01/01/2022, khi Nghị 
định 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực, 
những người đang hưởng lương hưu 
và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp 
hằng tháng chính thức được tăng 
mức lương hưu và mức trợ cấp.

Theo đó, mức tăng sẽ là 7,4% so 
với mức lương hưu, mức trợ cấp bảo 
hiểm xã hội của tháng 12/2021.

Ngoài ra, sau khi thực hiện điều 
chỉnh theo mức tăng nêu trên, mà 
mức lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã 
hội, trợ cấp hằng tháng vẫn thấp hơn 
2,5 triệu đồng/tháng, người nghỉ hưu 
trước năm 1995 còn được tăng thêm 
với mức như sau:

- Tăng 200.000 đồng/người/tháng 
nếu có mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/
người/tháng trở xuống.

- Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/
người/tháng nếu có mức hưởng từ 2,3 
triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng/
người/tháng. 

3. Tăng mức đóng BHXH tự 
nguyện tối thiểu

Từ 01/01/2022, căn cứ Nghị định 
07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn nghèo 
khu vực nông thôn sẽ tăng từ 700.000 
lên 1,5 triệu đồng/tháng. Kéo theo 
đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối 
thiểu cũng sẽ tăng.

Cụ thể, người lao động đóng BHXH 
tự nguyện phải trích 22% mức thu 
nhập mà mình chọn để đóng BHXH 
hằng tháng. Mức đóng BHXH tự 

nguyện tối thiểu năm 2022 
sẽ là 330.000 đồng/tháng, 
tăng 176.000 đồng/tháng 

so với năm 2021.

4. Được đơn phương 
nghỉ việc nếu bị quấy rối 

tình dục ở nước ngoài

Từ ngày 01/01/2022, Luật 
Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2022
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Theo Khoản 2 Điều 
77 của Luật Bảo vệ 
môi trường 2020 có 

hiệu lực từ 01/01/2022 quy 
định, cơ sở thu gom, vận 
chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt có quyền từ chối thu 
gom, vận chuyển chất thải 
rắn sinh hoạt của hộ gia 
đình, cá nhân không phân 
loại, không sử dụng bao bì 
đúng quy định và thông báo 
cho cơ quan có thẩm quyền 
để kiểm tra, xử lý theo quy 
định của pháp luật.  Cá 
nhân hoặc hộ gia đình có 
hành vi không phân loại 
chất thải rắn sinh hoạt theo 
quy định có thể bị phạt tiền 
từ 15 - 20 triệu đồng (theo 

Điều 20 Nghị định 155 
năm 2016).

Giá dịch vụ thu gom, 
vận chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt dựa trên khối 
lượng, thể tích thay cho việc 
tính bình quân theo hộ gia 
đình hoặc đầu người như 
hiện nay. Theo Luật, chi phí 
thu gom, vận chuyển, xử lý 
rác được tính toán dựa trên 
pháp luật về giá; khối lượng 
hoặc thể tích rác đã được 
phân loại. Điều này đồng 
nghĩa với việc cá nhân, tổ 
chức, hộ gia đình nào xả 
càng nhiều rác thải, chất 
thải thì sẽ phải trả chi phí 
nhiều hơn./.

Mai Thi

đồng chính thức có hiệu lực.

Luật mới có nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền 
lợi của lao động Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt 
là quy định cho phép người lao động được đơn 
phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng 
lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc bị 
quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước 
ngoài.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định người đi xuất 
khẩu lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội 
hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam 
và ở nước đến làm việc, nếu hai nước đã ký hiệp 
định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh 
đánh thuế hai lần. Đáng chú ý, Luật nghiêm cấm 
việc thu tiền môi giới đi xuất khẩu lao động của 
người lao động.

5  . Lao động nước ngoài được hưởng BHXH 1 
lần khi nghỉ việc

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP, chế độ 
BHXH 1 lần của người lao động nước ngoài sẽ 
được áp dụng từ ngày 01/01/2022. Căn cứ khoản 
6 Điều 9 Nghị định này, người lao động nước 
ngoài tham gia BHXH sẽ được lấy BHXH 1 lần 
khi có yêu cầu nếu thuộc một trong các trường 
hợp sau:

1 - Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 
năm đóng BHXH.

2 - Đang mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng 
như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, 
lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang AIDS và 
những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

3 - Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không 
tiếp tục cư trú tại Việt Nam.

4 - Bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy 
phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép 
hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn./.

 Bích Hạnh

KHÔNG PHÂN LOẠI RÁC 
THẢI SẼ BỊ XỬ PHẠT
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Các loại vắc xin phòng 
COVID-19 hiện đã được chứng 
minh có khả năng chống 

lại nguy cơ mắc bệnh, diễn biến 
bệnh nặng, nhập viện và tử vong do 
COVID-19 ở hầu hết các đối tượng. 

Tuy nhiên, các bằng chứng nghiên 
cứu thời gian gần đây cho thấy hiệu 
quả bảo vệ của vắc xin có thể giảm 
theo thời gian, đặc biệt ở người lớn 
tuổi hoặc những người có bệnh nền, 
người suy giảm miễn dịch, bên cạnh 
đó các loại vắc xin COVID-19 hiện 
đang sử dụng có thể kém hiệu quả hơn 
khi đối mặt với biến thể Omicron. Do 
đó, việc tiêm vắc xin liều tăng cường 
(mũi thứ 3) là cần thiết để có được sự 
bảo vệ lâu dài.

Có thể thấy rõ lợi ích của vắc xin 
vượt trội trong thời gian vừa qua trong 
công tác phòng chống dịch Covid-19. 
Vì vậy, người dân nên yên tâm tiêm 
vắc xin theo khuyến cáo của Ngành 
Y tế. 

Khi đi tiêm vắc xin, người dân cần 
cung cấp đầy đủ thông tin về các lần 
tiêm trước để được bác sĩ tư vấn từng 
trường hợp cụ thể. Sau khi tiêm cần 
tuân thủ hướng dẫn theo dõi sức khoẻ 
tại điểm tiêm và sau khi về nhà để kịp 
thời phát hiện và xử lý các phản ứng 

bất thường. 
Có thể thấy rằng, việc tiêm phòng 

liều vắc-xin thứ 3 là cần thiết, nhất là 
đối với các đối tượng người cao tuổi, có 
bệnh nền hoặc làm việc trong những 
môi trường có nguy cơ cao. Việc tiêm 
đủ các liều vắc xin giúp bảo vệ sức 
khoẻ của cho chính mình, gia đình, 
cộng đồng và tạo miễn dịch cộng 
đồng, giúp thế giới cùng vượt qua đại 
dịch COVID-19. 

Tại thời điểm hiện nay, dịch 
Covid-19 trên toàn cầu vẫn đang diễn 
biến khó lường, đặc biệt là sự xuất 
hiện và tốc độ lây lan khó lường của 
biến chủng Omicron. Tất cả người 
dân không được lơ là chủ quan, cần 
nâng cao tinh thần chủ động phòng 
chống dịch, nhất là trong những dịp 
lễ, tết Nguyên đán sắp tới, khi nhu 
cầu đi lại của người dân tăng cao.  

Ngày 17/12/2021 vừa qua, Bộ Y 
tế đã ban hành Công văn số 10722/
BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng 
COVID- 19 liều cơ bản và nhắc lại. 
Theo đó, công văn nêu rõ hướng dẫn 
về việc tiêm liều bổ sung và liều nhắc 
lại vắc xin phòng Covid-19. Vắc xin 
sử dụng để tiêm bổ sung  và nhắc lại 
là vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt. 
Liều lượng vắc xin để tiêm theo hướng 

dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được 
Bộ Y tế cho phép. Tại Công văn này 
cũng đã hướng dẫn thời gian tiêm 
liều bổ sung dành cho các đối tượng 
và thời gian tiêm mũi nhắc lại là 03 
tháng. Đối với những người đã mắc 
COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi 
phục và hoàn thành việc cách ly y tế 
theo qui định.

Cụ thể như sau: 
1. Tiêm liều bổ sung vắc xin 

phòng COVID-19: 
- Đối tượng tiêm là người từ 18 

tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn 
bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ 
liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi 
tùy theo loại vắc xin) bao gồm: Người 
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa 
và nặng như người cấy ghép tạng, 
ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức 
chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong 
vòng 6 tháng...; Người đã tiêm đủ liều 
cơ bản bằng vắc xin của hãng Sino-
pharm hoặc vắc xin Sputnik V.

- Loại vắc xin được sử dụng: 
cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin 
mRNA.

- Khoảng cách tiêm: Tiêm thêm 
01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của 
liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

LỢI ÍCHLỢI ÍCH
 KHI TIÊM VẮC XIN KHI TIÊM VẮC XIN
PHÒNG COVID-19PHÒNG COVID-19

 LIỀU TĂNG CƯỜNG LIỀU TĂNG CƯỜNG
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Rượu, bia là thức uống thường 
được dùng trong mỗi dịp lễ 
tết, nếu chỉ dùng một lượng 

phù hợp theo khuyến cáo thì sẽ làm 
cho tinh thần phấn chấn,vui vẻ. Tuy 
nhiên, nếu uống quá nhiều và không 
đúng cách sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho 
sức khỏe.

Khi sử dụng quá nhiều bia, rượu có 
thể gây ra ngộ độc cấp tính hoặc một 
số bệnh nguy hiểm khác như: viêm 
gan mạn tính, xơ gan, viêm tụy cấp 
ở những người uống rượu thường xuy-
ên; rượu, bia còn gây ra các vấn đề 
nghiêm trọng khác về sức khỏe như 
tăng nguy cơ ung thư miệng, thực 
quản, ung thư gan, ung thư đại tràng 
và làm giảm sức đề kháng của cơ thể.

Rượu, bia là chất tác động lên hệ 
thần kinh, do đó sử dụng nhiều rượu 
bia có thể gây ra một số rối loạn tâm 
thần như rối loạn lo âu, trầm cảm, 
hoang tưởng, làm gia tăng ý nghĩ tự 
sát hoặc xu hướng tấn công. Người 
nghiện rượu dễ bị kích động, thần trí 
không ổn định và dễ trở nên bạo lực. 
Đã có những trường hợp giết người rất 
đau lòng chỉ vì sử dụng bia rượu quá 
mức dẫn tới không tự kiểm soát được 
hành vi.

Theo bản tin của Tổ chức Y tế thế 
giới tại Việt Nam, người điều khiển 
mô tô, xe máy có nồng độ cồn trong 
máu trên 0,05g/100ml (tương đương 

với uống 2 cốc bia) có nguy cơ gặp tai 
nạn giao thông cao gấp 40 lần so với 
người không sử dụng rượu, bia.

Để phòng chống tác hại của rượu 
bia và những nguy hiểm do người sử 
dụng rượu bia gây ra, những điểm 
mới trong Bộ Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 
01/01/2020 đã quy định:

- Cấm người điều khiển phương 
tiện giao thông uống rượu, bia trước 
và trong khi tham gia giao thông.

- Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết 
thông báo không bán rượu, bia cho 
người chưa đủ 18 tuổi.

- Không được mở mới điểm bán 
rượu, bia trong bán kính 100m tính 
từ khuôn viên của cơ sở y tế và trường 
học.

- Hướng dẫn các thành viên trong 
gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, 
bia; thực hiện các biện pháp phòng, 
chống tác hại của rượu, bia.

- Cấm quảng cáo rượu, bia trên TV 
và radio trong thời gian từ 18:00 đến 
21:00 giờ hàng ngày, và trước, trong 
hoặc sau các chương trình dành cho 
thiếu nhi, trừ trường hợp quảng cáo có 
sẵn trong các chương trình thể thao 
mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ 
nước ngoài và trường hợp khác theo 
quy định của Chính phủ./.

Bích Hạnh

RƯỢU, BIA VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG
TỚI SỨC KHỎE

2. Tiêm liều nhắc lại vắc xin 
phòng COVID-19:

-  Đối tượng tiêm là người từ 
18 tuồi trở lên đã tiêm đủ liều cơ 
bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm 
bao phủ cho toàn bộ người có 
bệnh nền, người cần được chăm 
sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, 
người từ 50 tuổi trở lên, người 
trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, 
điều trị bệnh nhân COVID-19, 
nhân viên y tế.

-  Loại vắc xin sử dụng để 
tiêm liều nhắc lại :

+ Nếu các mũi tiêm cơ bản 
hoặc bổ sung cùng loại vắc xin 
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại 
đó hoặc vắc xin mRNA; 

+ Nếu trước đó đã tiêm các 
loại vắc xin khác nhau thì tiêm 
mũi nhắc lại bằng vắc xin 
mRNA. 

+ Nếu tiêm liều cơ bản hoặc 
bổ sung là vắc xin của hãng 
Sinopharm thì có thể tiêm mũi 
nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc 
xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ 
vi rút (vắc xin Astrazeneca).

- Khoảng cách tiêm: tiêm 
01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng 
sau mũi cuối cùng của liều cơ 
bản.

Thực hiện sự chỉ đạo từ Bộ Y 
tế, tỉnh Bình Dương đã xây dựng 
kế hoạch và tiến hành triển khai 
tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại 
cho các đối tượng đủ điều kiện, 
căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc 
xin hiện nay của địa phương. 

Bên cạnh việc tiêm vắc xin 
theo khuyến cáo của cơ quan y 
tế, thì người dân cần tuân thủ 
thông điệp 5K, thực hiện xét ng-
hiệm test nhanh kháng nguyên 
Covid-19 khi thấy sức khoẻ có 
dấu hiệu nghi ngờ mắc hoặc 
tiếp xúc với người mắc Covid-19 
và thông báo cho cơ quan y tế 
gần nhất để được hướng dẫn 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định./.

Ds. Giang Nhung
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Không khí sửa soạn đón Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần đang 
tràn ngập trên khắp các vùng 

miền của Tổ quốc. Người dân cả 
nước đang hối hả thu xếp công việc 
cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị 
bước vào năm mới với nhiều hứng 
khởi và may mắn.

Năm nay người dân đón Tết cổ 
truyền trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành 
hành, với những diễn biến phức tạp, 
khó lường, tiếp tục đặt ra thách thức 
mới buộc chúng ta phải vượt qua. 
Dịch bệnh những ngày cuối năm dù 
đang được kiểm soát tốt song một 
lần nữa nhắc nhở chúng ta phải luôn 
phải đề cao tinh thần cảnh giác, 
không chủ quan, lơ là trong công tác 
phòng, chống dịch. 

Năm 2022, không khí đón tết khác 

hơn so với mọi năm, bởi có những 
người sẽ phải đón Tết trong khu cách 
ly, không được gặp gỡ người thân, 
bạn bè. Có những khu nhà bị phong 
tỏa, cách ly vì đang là người bệnh 
mắc Covid-19 đang được điều trị tại 
nhà. Việc thăm hỏi chúc Tết, du xuân 
trong những ngày đầu năm mới sẽ 
có phần hạn chế. Nhiều người công 
tác trong ngành y tế, quân đội, công 
an, v.v. phải vắng nhà triền miên vì 
trực chiến nơi tuyến đầu chống dịch. 
Chắc chắn đây sẽ là những trải ng-
hiệm đáng nhớ với tất cả chúng ta. 

Có thể thấy chưa bao giờ hai chữ 
“an toàn” được nhiều người cùng nhắc 
đến như vậy. Nó xuất hiện trong suốt 
gần hai năm qua, tại các cơ quan, 
công sở, trường học, địa điểm công 
cộng, trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, v.v. Những ngày này, lời 

chúc an toàn lại vang 
lên trước thềm năm 
mới: An toàn cho bản 
thân, cho gia đình và 
cho cộng đồng. 

Trải qua một năm 
đầy sóng gió từ khi 
đại dịch Covid-19 
bùng phát và hoành 
hành khiến nhiều 
lĩnh vực, ngành nghề 
lao đao, hoạt động 
sản xuất có lúc bị 
ngưng trệ, đời sống 
của người dân bị ảnh 

hưởng nặng nề, v.v. chúng ta đều thấu 
hiểu hai chữ “an toàn” có ý nghĩa to 
lớn đến chừng nào. Bởi không chỉ là 
yếu tố quyết định đến sức khỏe của 
mỗi cá nhân, của từng gia đình mà 
còn ảnh hưởng đến sức khỏe của cả 
một cộng đồng, ảnh hưởng đến nền 
kinh tế quốc gia cùng những hệ lụy 
khác nữa. Vì vậy, để giữ được an toàn 
trong bối cảnh mới đòi hỏi sự đồng 
lòng, chung sức của cả cộng đồng 
và sự vào cuộc tích cực, rốt ráo của 
các cấp, các ngành từ Trung ương 
đến địa phương. Với mỗi cá nhân, 
dù ở lứa tuổi nào, sinh sống ở bất cứ 
đâu, làm công việc gì, nếu thật sự 
biết phát huy tinh thần trách nhiệm, 
ý thức công dân, thì từ chính hành 
động của bản thân, đều có thể giúp 
xã hội an toàn hơn. Sự vô ý thức dù 
chỉ của một cá nhân không tuân thủ 
các biện pháp phòng, chống dịch, 
đăng tải thông tin sai lệch, trốn tránh 
khai báo y tế, v.v. cũng có thể gây ra 
những hệ lụy rất lớn gây ảnh hưởng 
cho toàn xã hội.

Bước vào năm mới Nhâm Dần, 
mỗi chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng 
một tinh thần mới, tinh thần của sự 
chủ động, bình tĩnh, trách nhiệm, 
đoàn kết, quyết tâm cùng nhau vượt 
qua mọi thử thách, khó khăn. Đây sẽ 
là nền tảng vững chắc để chúng ta 
đón một cái Tết an toàn, vui tươi và 
thành công trong năm mới./.

 Bích Hạnh

ĐÓN XUÂN AN LÀNH
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Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, 
hầu hết các gia đình người 
Việt Nam lại quây quần bên 

nhau gói bánh chưng, đây một nét 
đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời. 
Tuy nhiên, cuộc sống bận rộn hiện 
nay, nhiều gia đình không có thời 
gian để tự làm bánh nên thường mua 
bánh được bán sẵn cho tiện lợi. Vậy 
làm thế nào để chọn được những 
bánh chưng ngon, đậm hương vị và 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Sau đây là một số lưu ý khi chọn mua 
bánh chưng:

1. Quan sát bên ngoài vỏ bánh: 
Không nên chọn bánh chưng có vỏ 
màu xanh tươi, xanh mướt hay phần 
lá bánh màu ánh tím. Bởi vì nếu 
bánh được luộc đúng cách từ 8 đến 
10 tiếng sẽ không thể còn màu xanh 
đậm hay xanh mướt của lá dong lúc 
tươi mà sẽ chuyển màu, lớp lá bên 
ngoài thường ngả màu hơi vàng, 
xanh nhạt, xanh vàng hoặc xanh 
nâu, không đều màu và có thể xuất 
hiện các khoang màu đậm nhạt khác 
nhau. Nếu bánh được luộc bằng pin 
hay các hóa chất sẽ có màu xanh 
mướt hay màu ánh tím của thép 
thành phẩm, lá bánh còn khá tươi và 
không bị khô héo. Bánh được nhuộm 
phẩm màu và hóa chất phần lá ngoài 
sẽ đều màu hơn.

2. Kiểm tra độ rắn chắc: Theo 
kinh nghiệm dân gian, bánh chưng 
ngon khi cầm có độ chắc tay vừa 
phải không quá cứng nhưng cũng 
không quá mềm thường được gọi là 

bánh rền. Khi cắt bánh các lớp 
nếp, nhân thịt và đỗ kết dính 
lại với nhau không bị vụn 
và không rơi rớt.

3. Lưu ý khi mua 
bánh làm từ nguyên 
liệu độc đáo: Hiện nay, 
trên thị trường có nhiều 
loại bánh độc đáo làm từ 
các nguyên liệu đặc biệt 
được khá nhiều người ưa 
chuộng như bánh chưng cốm, 
bánh chưng cẩm, bánh đen hay 
bánh chưng gấc. Tuy nhiên, khi 
chọn mua những loại bánh mới lạ 
này, các bà nội trợ nên chú ý đến 
màu sắc của bánh, không nên chọn 
bánh có màu quá tươi sáng, quá đều 
màu là bánh đã được nhuộm phẩm 
màu. Dù bánh làm từ các nguyên 
liệu tự nhiên cũng khó có thể có màu 
quá đậm hay tươi.

4. Chọn mua bánh làm từ nguyên 
liệu tươi sạch: Rất khó khi chọn 
bánh làm từ nguyên liệu sạch nếu 
không cắt thử. Để bảo quản bánh 
được lâu hơn không bị mốc hỏng và 
có hương vị thơm ngon, tất cả các 
nguyên liệu đều cần được chuẩn 
bị cẩn thận và sạch sẽ. Bánh được 
làm từ các nguyên liệu an toàn có 
phần nhân kết dính thành từng lớp, 
có hương vị thơm ngậy nhẹ nhàng. 
Phần nhân thịt mỡ có màu trắng 
trong còn thịt nạc có màu đỏ hồng 
của thịt heo ninh nhừ là bánh được 
làm từ nguyên liệu tươi ngon.

5. Không chọn bánh có biểu hiện 
mốc ngoài vỏ: Chọn bánh mới được 
làm, không có các dấu hiệu mốc mọt 
ở lớp lá ngoài. Nên chọn các loại 
bánh còn nguyên lớp lá, không bị 
ẩm, không có các vệt trắng hay quá 
sạm màu. Bánh mới có phần lá bánh 
khô, lá ngả màu hơi vàng hay xanh 
nhạt. Biểu hiện của bánh chưng nấm 
mốc là các lớp mốc trắng bám ở trên 
bề mặt lá hoặc vài nốt màu trắng bạc 
xuất hiện trên vỏ bánh, khi ngửi thấy 
mùi chua, mốc.

6. Nên chọn mua bánh ở các cửa 
hàng uy tín, hoặc trong các siêu thị: 
Hãy tìm cho mình một địa chỉ uy tín 
được nhiều người tin tưởng. Đặt mua 
bánh sớm và chú ý thời gian nhận 
hàng để đảm bảo có được bánh 
tươi ngon và đảm bảo an toàn thực 
phẩm./.

Khoa ATTP-TTYT.TDM

LƯU Ý KHI CHỌN MUALƯU Ý KHI CHỌN MUA
 BÁNH CHƯNG NGÀY TẾT BÁNH CHƯNG NGÀY TẾT

Một nghiên cứu ở Hà Lan do 
tiến sĩ Valstar và cộng sự vừa 
được công bố trên Tạp chí 

Radiotherapy & Oncology đã phát 
hiện một cặp tuyến nước bọt mới 
trong vòm họng sau, nơi giao nhau 
giữa khoang mũi và cổ họng. Điều 
này có thể giúp giải đáp nguyên nhân 
vì sao những người sau khi tiến hành 
xạ trị ung thư đầu hoặc cổ thường bị 
khô miệng mãn tính và gặp các vấn 
đề về nuốt, từ đó họ có thể đưa ra 
được phương án để khắc phục.

Cơ thể con người luôn có 3 tuyến 
nước bọt lớn được biết đến: tuyến 
mang tai, tuyến dưới hàm, tuyến dưới 
lưỡi và hàng ngàn tuyến nước bọt cực 
nhỏ nằm rải rác trong khoang miệng 
và cổ họng. Các tuyến nước bọt tiết 

ra khoảng 1-1,5 lít nước bọt mỗi ngày 
giúp bôi trơn miệng để nói và nuốt dễ 
dàng hơn, giúp con người tận hưởng 
hương vị của thức ăn và thậm chí còn 
giúp chống lại vi khuẩn gây bệnh.

Khi tiến hành xạ trị cho bệnh nhân, 
các bác sĩ thường rất thận trọng để 
tránh làm tổn thương các tuyến. Chỉ 
cần một vết cắt lệch hướng duy nhất, 
họ có thể làm tổn thương vĩnh viễn 
các mô mỏng manh của tuyến nước 
bọt. Trong quá trình làm việc và 
nghiên cứu, nhờ kỹ thuật PSMA PET/
CT, các bác sĩ  nhận thấy hai cấu 
trúc lạ thường nằm ở trung tâm hộp 
sọ phần dưới vòm: là một cặp tuyến 
phẳng, hình gai, dài 5-7cm, nằm 
trên các ống nối từ tai đến cổ họng. 
Bối rối trước những gì vừa trông thấy, 

các nhà nghiên cứu đã tiến hành giải 
phẫu hai tử thi và phát hiện ra rằng 
các tuyến này có đặc điểm tương 
tự với những tuyến nước bọt đã biết 
nằm dưới lưỡi. Các tuyến mới cũng 
được nối với các ống dẫn lưu lớn cho 
thấy chúng đang vận chuyển chất 
lỏng từ nơi này sang nơi khác. Rõ 
ràng tuyến nước bọt mới nằm ở một 
vị trí khó tiếp cận, và phải cần những 
thiết bị chụp rất nhạy để phát hiện 
ra chúng, tác giả của nghiên cứu cho 
biết. Nghiên cứu đang lên kế hoạch 
mở rộng quy mô lớn hơn trên nhóm 
đối tượng rộng hơn và sử dụng các 
phương pháp khác nhau để dễ dàng 
phân tích cơ quan mới sâu hơn./. 

Mai Thi

PHÁT HIỆN TUYẾN NƯỚC BỌT THỨ 4 TRONG CƠ THỂ NGƯỜI
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Ngày 8 tháng 12 năm 2021, 
Tổng cục Thống kê và Quỹ 
Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại 

Việt Nam (UNICEF) đã công bố kết 
quả điều tra về tình hình của trẻ em 
và phụ nữ tại Việt Nam. Đây là kết 
quả của cuộc điều tra hộ gia đình 
trên quy mô toàn quốc với sự tham 
gia của 14.000 hộ gia đình trên 700 
địa bàn thuộc tất cả 63 tỉnh thành 
của cả nước. Mẫu điều tra đại diện 
cho 6 vùng kinh tế và 2 thành phố 
lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh, cũng như các nhóm dân tộc 
thiểu số chính. Cuộc điều tra được 
thực hiện vào cuối năm 2020 và đầu 
năm 2021, với sự phối hợp của các 
Bộ, ban, ngành liên quan cùng với 
sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của 
UNICEF.

Điều tra cung cấp nguồn dữ liệu 
lớn về tình hình trẻ em và phụ nữ. Số 
liệu điều tra được phân tích theo các 
đặc trưng về địa lý, xã hội và nhân 
khẩu học như giới, nhóm tuổi, dân 
tộc, tình trạng khuyết tật, tình trạng 
di cư và mức sống. Đồng thời, mẫu 
của cuộc điều tra cũng được thiết kết 
để đại diện cho một số nhóm dân 
tộc chính và hai thành phố lớn nhằm 
phản ánh các thành tựu phát triển 
của Việt Nam cũng như sự khác biệt 
giữa các nhóm dân cư, những mục 

tiêu chưa hoàn thành và những lĩnh 
vực cần phải tiếp tục nỗ lực liên 
quan đến việc thực hiện quyền trẻ 
em. Cuộc điều tra có những kết quả 
nổi bật như:

Trong 10 bà mẹ mới sinh con vẫn 
còn 1 cặp mẹ và trẻ sơ sinh không 
được chăm sóc sau sinh. Cứ 1000 em 
bé sinh ra sống thì có 10 em tử vong 
trước 1 tuổi, 14 bé tử vong trước 5 
tuổi. Gần1/4 trẻ em được hưởng sữa 
non của mẹ,1/2 trẻ em được bú mẹ 
hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Hơn ½ 
trẻ em Việt Nam không được đảm 
bảo chế độ dinh dưỡng về số lần ăn 
và thức ăn đa dạng, đặc biệt thấp ở 
trẻ em dân tộc Mông.

Trẻ được người lớn cùng chơi và 
càng hoạt động sớm sẽ càng được 
thúc đẩy sự phát triển về nhận thức 
và thể chất, xã hội và cảm xúc hơn, 
3/5 trẻ em dưới 05 tuổi được người 
lớn tham gia cùng từ 4 hoạt động. Cả 
nước có 8/10 trẻ từ 3 đến dưới 5 tuổi 
đang đi học mẫu giáo, tuy nhiên tỉ lệ 
này thấp nhất ở đông bằng Sông Cửu 
Long (5/10 trẻ), không có sự bất bình 
đẳng giữa trẻ em trai và trẻ em gái 
giữa các cấp, tuy nhiên có bất bình 
đẳng rõ rệt ở dân tộc Mông và dân 
tộc Khmer (chỉ số bình đẳng giới là 
0,26 và 1,27). Trẻ em Việt Nam từ 7 
đến 14 tuổi kỹ năng đọc viết và làm 

toán khá tốt, tuy nhiên có sự chênh 
lệch lớn giữa nhóm kinh/hoa (86%, 
làm toán 77%) và dân tộc Mông chỉ 
có 1/3 trẻ em dân tộc Mông có kỹ 
năng đọc cơ bản, 1/4 trẻ em dân tộc 
Mông có kỹ năng làm toán cơ bản.

Các phương pháp giáo dục bằng 
vũ lực sẽ gây ra cho các em những 
hậu quả nghiêm trọng trong tương 
lai. Kết quả cho thấy cứ 10 e từ 
1-14 tuổi, thì có 7 em chịu ít nhất 
1 hình thức bạo lực thể chất hoặc 
tâm lý, cứ 10 người chăm sóc trẻ thì 
gần 1 người cho rằng phạt thể xác 
là phương pháp giáo dục đúng đắn. 
Trẻ em được coi là lao động trẻ em 
khi được tham gia quá ngưỡng thời 
gia quy định cho từng độ tuổi hoặc 
làm công việc nguy hiểm độc hại, 
Việt nam có 6,6% trẻ em từ 5-17 tuổi 
tham gia lao động trẻ em (trong đó 
Dân tộc Mông 25%, Tày/thái 13%, 
Khmer 11% và kinh/hoa 5%).

Tuổi vị thành niên là giai đoạn 
trong cuộc đời, nhưng đồng thời 
cũng xuất hiện những ảnh hưởng 
suốt đời ảnh hưởng đến sức khỏe và 
hạnh phúc như: tảo hôn (1,5/10 phụ 
nữ 20-24 tuổi cả nước kết hôn trước 
18 tuổi, 6/10 phụ nữ dân tộc Mông 
20-24 tuổi kết hôn trước 18 tuổi), 
các bạn có trình độ giáo dục thấp 
và thuộc dân tộc Mông có xu hướng 

BÁO CÁO ĐIỀU TRA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
VỀ TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 2020 ĐẾN 2021
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sinh con sớm hơn nhiều so với trung bình cả 
nước, cứ 10 bạn trai từ 15-19 tuổi thì có 1 bạn 
hút thuốc lá và 3 bạn uống rượu bia. Việc tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của 
phụ nữ nghèo và vùng sâu vùng xa còn hạn chế, 
cứ 10 phụ nữ giàu nhất từ 15-29 tuổi được tiêm 
phòng ngừa ung thư cổ tử cung thì chỉ có 1 phụ 
nữ nghèo nhất từ 15-29 tuổi được tiêm. Trung 
bình cả nước có 68 ca phá thai trên 1000 trẻ 
sinh sống hơn 1 nữa số ca phát thai là do có thai 
ngoài ý muốn.

Đời sống vật chất và điều kiện vệ sinh của 
người dân địa phương ngày càng tốt hơn tuy 
nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, gần 50% người 
dân không được sử dụng dịch vụ nước được quản 
lý an toàn, không bị nhiễm Ecoli và 2/10 người 
dân không được tiếp cận dịch vụ vệ sinh được 
sử lý an toàn. Hơn 40% người dân sống trong 
gia đình có nước uống nhiễm khuẩn Ecoli, có 
sự khác biệt giữa các nhóm nông thôn và thành 
thị, giữa các nhóm thu nhập. Cả nước có 0,6% 
người dân sử dụng nước nguồn bị nhiễm asen, 
chủ yếu là nước ngầm. Hà Nội có tỷ lệ sử dụng 
mước nguồn bị nhiễm asen cao nhất cả nước 
(2,8%). Hơn 80% người dân sống trong các gia 
đình sử dụng năng lượng sạch để nấu ăn, sưởi 
ấm và thấp sáng, tuy nhiên có sự chênh lệch 
lớn giữa các nhóm dân tộc, đặc biệt thấp là gia 
đình dân tộc Mông (4%), Tày/Thái/Mường/nùng 
(42%), khmer (75%), Kinh/Hoa (98%).

Khoảng 90% người lớn và trẻ em sống trong 
các gia đìnhViệt Nam được hỗ trợ ít nhất 1 loại 
hỗ trợ kinh tế từ bên ngoài xã hội. Điều tra các 
mục tiêu PTBV về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 
(SDGCW Việt Nam) đã thể hiện được bức tranh 
toàn cảnh về mọi khía cạnh trong cuộc sống của 
trẻ em và phụ nữ, bao gồm sức khỏe bà mẹ và 
trẻ em, dinh dưỡng, giáo dục, bạo lực đối với trẻ 
em, nước sạch và vệ sinh, các vấn đề về bình 
đẳng, việc tiếp cận internet và thiết bị thông 
tin truyền thông tại nhà, cũng như kỹ năng cơ 
bản về công nghệ thông tin và truyền thông. Có 
một số lĩnh vực lần đầu được thống kê tại Việt 
Nam, bao gồm phát triển trẻ thơ toàn diện ở trẻ 
từ 2 đến dưới 5 tuổi, chất lượng nước uống trong 
các hộ gia đình thông qua xét nghiệm E.coli và 
nồng độ asen, phòng ngừa ung thư cổ tử cung, 
và một phiếu hỏi riêng dành cho nam giới.  

Kết quả của Điều tra SDGCW Việt Nam 
2020-2021 giúp Việt Nam theo dõi, báo cáo 
và củng cố tốt hơn việc hoạch định chính sách 
dựa trên bằng chứng để thực hiện cam kết của 
mình về các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Do 
vậy, đây là nguồn thông tin quý giá cho các nhà 
hoạch định chính sách, cán bộ quản lý và các 
nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực trong nỗ 
lực hướng tới đẩy mạnh tiến bộ về quyền và 
phúc lợi của trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam./.

 Mỹ Lệ

1. Nang niêm dịch ở môi 
có biểu hiện như thế nào?

Đặc điểm của nang niêm 
dịch là nốt hình mái vòm, 
trong suốt, có chứa đầy chất 
nhầy bên trong, nốt có đường 
kính từ 1 - 15mm, chỉ có 
một tổn thương đơn độc hoặc 
nhiều tổn thương.

Các tổn thương nằm ở bề 
mặt có màu hơi xanh do các 
mao mạch phía dưới, trong 
khi đó, các tổn thương ở sâu 
có màu đồng nhất với niêm 
mạc môi. Tổn thương có thể 
bị chảy máu ở bên trong tạo ra 
màu đỏ tươi, thỉnh thoảng nó 
trông giống với u mạch máu. 
Đôi khi, bề mặt tổn thương trở 
nên trắng, thô ráp, bong vảy 
do các sang chấn lặp đi lặp 
lại nhiều lần.

Nang niêm dịch nông 
thường chỉ tồn tại trong vài 
ngày hoặc vài tuần rồi vỡ ra, 
thường là trong lúc nhai thức 
ăn, rồi tự lành. Với các tổn 
thương tái đi tái lại nhiều lần 
sẽ tạo thành cục bướu ở mặt 
trong của niêm mạc môi.

Nang niêm dịch không đau 
nhưng lại khiến cho bạn cảm 
thấy khó chịu, vướng víu do 
khối bất thường ở môi. 

2. Nguyên nhân gây tổn 
thương nang niêm dịch ở môi:

Nguyên nhân chính gây 
nang niêm dịch của môi 

thường là do các sang chấn 
ở miệng làm tổn thương các 
ống bài tiết của tuyến nước 
bọt nằm ở trong niêm mạc 
của môi. Trong đó, nguyên 
nhân hay gặp nhất là do răng 
cắn vào niêm mạc môi.

Tuy nhiên, bạn có thể không 
nhận thức được động tác này. 
Sau đó, các chất nhầy sẽ từ 
ống tuyến nước bọt rò rỉ ra 
ngoài, chảy vào mô liên kết 
xung quanh và hình thành 
các nang niêm dịch.

3. Chẩn đoán nang niêm 
dịch ở môi như thế nào?

Việc chẩn đoán u nang 
nhầy của môi chủ yếu dựa 
vào biểu hiện lâm sàng. Bác 
sĩ có thể làm xét nghiệm mô 
bệnh học để loại trừ các bệnh 
khác.

4. Điều trị nang niêm dịch 
ở môi như thế nào?

U nang nhầy của môi có 
thể tự lành, không cần điều 
trị đặc hiệu. Tuy nhiên, với 
các tổn thương có đặc điểm 
chắc, sâu, tái đi tái lại nhiều 
lần, có thể cần phải loại bỏ u 
nang nhầy bằng phẫu thuật, 
áp lạnh (cryosurgery), laser 
xâm nhập. U nang nhầy sẽ 
không tái phát nếu các tuyến 
nước bọt nhỏ ở vùng tiếp nối 
được loại bỏ./. 

BS. Hà Duy Thái
Khoa RHM BVĐK tỉnh 

NANG NIÊM DỊCH Ở MÔI
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Trong năm 2021, mặc dù tình 
hình dịch bệnh COVID-19 
diễn biễn phức tạp, nhưng 

Công đoàn ngành Y tế Bình Dương 
đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ 
chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng cho CNV-
CLĐ, đồng thời thể hiện rõ vai trò 
trong tham gia phòng chống dịch 
COVID-19, trong đó nổi bật là các 
hoạt động đồng hành chăm lo, hỗ trợ 
đoàn viên ngành Y tế trong phòng 
chống dịch COVID-19.

Tính đến 31/12/2021, Công đoàn 
ngành Y tế tỉnh Bình Dương đang 
quản lý và chỉ đạo hoạt động 41 
CĐCS trực thuộc; trong đó có 18 
đơn vị y tế ngoài công lập. Tổng số 
lao động: 8.292 người, tổng số đoàn 
viên công đoàn: 7.497 người. Tỷ lệ 
ĐVCĐ/Lao động đạt 90,41%.

Năm 2021, dịch Covid-19 đặc 
biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 
đã ảnh hưởng rất lớn đến toàn ngành 
y tế. Với vai trò là lực lượng tuyến đầu 
trong phòng chống dịch, lực lượng y 
tế đã phải gồng mình làm việc với 
200% sức lực, khối lượng công việc 
phát sinh quá nhiều dẫn đến quá tải 
công việc của nhân viên y tế tại các 
cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung, 

khu điều trị Covid-19, bệnh 
viện dã chiến, nhân viên y 

tế vừa đảm nhiệm 
công tác thường 

trực tại 
c ơ 

sở 

y 
t ế , 
k h u 

điều trị Covid-19, vừa thực hiện 
nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu xét ng-
hiệm sàng lọc cộng đồng, tiêm vắc 
xin…

Đã có gần 800 đoàn viên công 
đoàn dương tính với covid-19 do 
phơi nhiễm nghề nghiệp phải điều 
trị và hơn 370 đoàn viên, người lao 
động là F1 phải cách ly tập trung. 
Đời sống, tâm lý và sức khỏe của 
nhân viên y tế bị giảm sút.

Công đoàn ngành và Công đoàn cơ 
sở đã tập trung các hoạt động hướng 
về đoàn viên, người lao động, chăm 
lo, thăm hỏi, quan tâm thiết thực đến 
công việc, đời sống, vì quyền và lợi 
ích hợp pháp chính đáng của đoàn 
viên, người lao động ngành Y tế. 

 Ban Thường vụ Công đoàn ngành 
Y tế đã họp giải quyết chế độ hỗ trợ 
cho 497 đoàn viên, người lao động là 
F0, F1, F2 (trong đó có 01 F0 từ trần) 
với tổng số tiền 1.218.500.000 đồng; 
cấp kinh phí hỗ trợ dinh dưỡng cho 
663 người ở 08 đơn vị Y tế với tổng số 
tiền 469.950.132 đồng; Cùng LĐLĐ 
tỉnh thăm hỏi, tặng quà 05 đơn vị 
tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền 
250 triệu đồng; Tổ chức 2 đợt thăm 
hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho 
26 đơn vị, lực lượng tuyến đầu chống 
dịch trên địa bàn tỉnh gồm: 04 cơ sở 
Y tế, 03 Bệnh viện dã chiến, 06 khu 
điều trị bệnh nhân Covid-19 và 13 
khu cách ly tập trung, trao tặng tiền 

mặt và một số nhu yếu phẩm 
tổng trị giá 

626,6 triệu 
đ ồ n g ; 

v ậ n 

động, tiếp nhận quà từ các mạnh 
thường quân và chuyển trao quà hổ 
trợ cho lực lượng tuyến đầu chống 
dịch về các bệnh viện dã chiến, khu 
điều trị, cơ sở y tế quản lý khu điều 
trị và khu cách ly tập trung.

Sự đồng hành, sát cánh cùng cán 
bộ y tế của tổ chức Công đoàn ngành 
trong cuộc chiến chống Covid-19 
đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp lực 
lượng tuyến đầu có thêm sức mạnh 
để chiến đấu, ngăn chặn và đẩy lùi 
dịch bệnh. 

Công đoàn ngành cũng đã huy 
động sự tham gia của công đoàn 
cơ sở trong việc chăm lo đời sống 
tinh thần cho ĐVCĐ như thăm hỏi 
ốm đau, thai sản, sinh nhật, cưới 
hỏi, tang lễ, trợ cấp khó khăn cho 
1.144 trường hợp là đoàn viên công 
đoàn và người thân với số tiền hơn 
500.000.000 đồng.

Ngoài ra, các cấp công đoàn 
ngành y tế còn gửi gắm yêu thương 
qua những phần quà cho người lao 
động xa quê, có hoàn cảnh khó khăn 
trong dịp tết Nguyên đán; phần quà 
cho các bé thiếu nhi nhân ngày 
Quốc tế thiếu nhi 1/6, thăm hỏi tặng 
quà cho đoàn viên mắc bệnh hiểm 
nghèo...

Song song với các hoạt động hỗ trợ 
đoàn viên và người lao động, Công 
đoàn các cấp đã đẩy mạnh tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm của đoàn viên và người 
lao động trong phòng, chống dịch. 
Tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn, thi đua lao động giỏi, lao động 
sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật nâng cao năng suất, chất 
lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Vượt qua những khó khăn của năm 
2021, các cấp công đoàn ngành y 
tế Bình Dương bước vào năm 2022 
với nhiều mục tiêu phía trước, tiếp 
tục phát huy vai trò của tổ chức công 
đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên và 
công chức viên chức lao động với 
phương châm “Người lao động gặp 
khó - có công đoàn kề bên”./.

 Hương Nguyễn

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐOÀN VIÊN 
CÔNG ĐOÀN TRONG SUỐT MÙA DỊCH COVID-19
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Để đảm bảo an toàn cho học 
sinh đến trường khi dịch 
COVID-19 còn đang diễn 

biến phức tạp, cần có sự phối hợp 
giữa nhà trường với phụ huynh và 
học sinh. Cần hiểu rõ và thực hiện 
đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
về phòng, chống dịch COVID-19 tại 
trường học:

1. Nhà trường:
- Tổ chức đo thân nhiệt các đối 

tượng trước khi vào trường; thực hiện 
khai báo y tế. 

- Bố trí người đón học sinh tại cổng 
trường; hạn chế người ra vào trường; 
hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các 
lớp với nhau. 

- Bố trí nơi rửa tay có đủ xà phòng 
và nước sạch hoặc dung dịch sát 
khuẩn tay. 

- Dung dịch sát khuẩn tay phải 
đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử 
dụng. 

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ 
sinh và mỗi học sinh có một ly uống 
nước dùng riêng được vệ sinh sạch 
sẽ; không dùng chung các đồ dùng 
cá nhân. 

- Bố trí suất ăn riêng cho mỗi học 
sinh, giáo viên, người lao động; đảm 
bảo giãn cách phù hợp khi ăn theo 
điều kiện của nhà trường.

- Bố trí nơi nghỉ, ngủ đảm bảo giãn 
cách phù hợp theo điều kiện của nhà 
trường. 

- Bố trí đủ thùng đựng rác, chất 
thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận 
tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng 
ngày. 

- Nghiêm cấm khạc nhổ; vứt rác, 
khẩu trang bừa bãi.

- Tăng cường thông khí tại lớp học 

bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, 
sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa 
trong lớp học, cuối buổi học phải mở 
cửa phòng học tạo sự thông thoáng. 

- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị 
khẩu trang để sử dụng ngay khi phát 
hiện trẻ, người có biểu hiện sốt, ho, 
khó thở. Đồng thời thông báo kịp 
thời cho cơ quan y tế và áp dụng các 
biện pháp phòng ngừa phù hợp. 

- Thực hiện khai báo y tế đối với 
khách đến thăm và làm việc. Tập 
huấn đầy đủ cho giáo viên, người 
lao động của nhà trường về phòng, 
chống dịch COVID-19.

2. Giáo viên, người lao động tại 
trường:

- Không được đến trường nếu đang 
trong thời gian cách ly tại nhà hoặc 
có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, 
khi ra về và những thời điểm cần 
thiết. 

- Thường xuyên rửa tay với xà 
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; 
rửa tay trước khi đến trường và sau 
khi ra về và khi cần thiết. 

- Hướng dẫn học sinh rửa tay với 
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 
tay tại các thời điểm: Trước khi vào 
lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi 
giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi 
đi vệ sinh, trước khi ra về, khi thấy 
tay bẩn. 

- Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn 
cách trong các hoạt động ngoài lớp 
học tối thiểu theo quy định. Thực 
hiện khai báo y tế bằng ứng dụng 
điện tử hoặc bằng giấy.

3. Phụ huynh: 
- Không đi đến trường và không 

được đưa học sinh đến trường nếu 

bản thân cha mẹ đang trong thời 
gian cách ly tại nhà hoặc có biểu 
hiện sốt, ho, khó thở. 

- Đeo khẩu trang cho mình và cho 
học sinh khi đưa con đến trường và 
khi đưa con về. Hướng dẫn con rửa 
tay với xà phòng hoặc dung dịch sát 
khuẩn tay tại các thời điểm: Trước 
khi đến trường, sau khi trở về nhà, 
khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết. 

- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe 
cho con ở nhà; nếu có biểu hiện sốt, 
ho, khó thở thì chủ động cho con 
nghỉ học, thông báo cho nhà trường, 
đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được 
khám, tư vấn, điều trị. 

- Thực hiện khai báo y tế bằng 
ứng dụng điện tử hoặc bằng giấy. Có 
trách nhiệm phối hợp với nhà trường 
phòng, chống dịch COVID-19.

4. Người đến liên hệ công tác:
- Không được đến trường nếu đang 

trong thời gian cách ly tại nhà hoặc 
có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 

- Đeo khẩu trang trong suốt quá 
trình đến làm việc tại trường. 

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung 
dịch sát khuẩn tay trước khi vào 
trường, khi ra về, khi cần thiết. 

- Thực hiện giãn cách tối thiểu 
theo quy định. 

- Thực hiện khai báo y tế bằng ứng 
dụng điện tử hoặc bằng giấy. 

- Không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu 
trang bừa bãi; che miệng và mũi khi 
ho, hắt hơi. 

- Thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch theo yêu cầu của nhà 
trường./. 

Bs. Diệu Hương
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Năm 2021 là năm nhiều khó khăn, 
thử thách, dịch COVID-19 tiếp tục 
diễn biến phức tạp. Bình Dương 

đã trải qua đợt dịch thứ 4 với sự xuất hiện 
của biến chủng Delta với tốc độ lây lan 
nhanh, gây ra những tổn thất nặng nề về 
kinh tế, xã hội và sinh mạng người dân. 
Với những nỗ lực to lớn của cả hệ thống 
chính trị, trong đó, ngành Y tế là lực 
lượng tiên phong, là lực lượng tuyến đầu 
chống dịch, cùng quân đội, công an và 
các lực lượng khác cùng sự đồng lòng của 
người dân đã giúp Bình Dương kiểm soát 
được đại dịch, chuyển sang thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19.

Ngành y tế đã đổi mới mạnh mẽ công 
tác truyền thông giáo dục sức khỏe để đáp 
ứng nhu cầu thông tin của người dân trong 
bối cảnh chống dịch thay đổi: các bản tin 
hàng ngày của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo chống 
dịch của tỉnh, và các bản tin đột xuất đòi 
hỏi phải liên tục cập nhật, đổi mới về hình 
thức, nội dung thông tin; các thông điệp, 
khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 
đáp ứng kịp thời với những thay đổi về 
diễn biến dịch, cập nhật kiến thức về 
biến thể Delta và chuyển đổi chính sách, 
đường lối chống dịch. 

Một trong những đổi mới nổi bật của 
truyền thông giáo dục sức khỏe trong năm 
2021 là tận dụng ưu thế của mạng xã hội. 
Các sản phẩm truyền thông phòng, chống 
dịch COVID-19 và tiêm chủng vaccine 
COVID-19 được sản xuất bằng nhiều hình 
thức khác nhau như infographic, video… 
đăng tải trên Facebook, Zalo, Website… 

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Bình Dương đã thiết kế và cho 
in ấn 5.000 tờ áp phích “Lợi ích của vắc 
xin phòng Covid-19 và theo dõi phản 
ứng sau tiêm” và 500.000 tờ gấp với 2 
nội dung “Hướng dẫn quản lý, chăm sóc 
người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh 
Covid-19 mức độ nhẹ tại nhà”; “Vắc xin 
+ 5K = phòng bệnh hiệu quả”. Tiến hành 
cấp phát cho các Sở, Ban, ngành; Bệnh 
viện tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, 
thị, thành phố làm đầu mối cung cấp tài 
liệu đến người dân một cách nhanh nhất 
và hiệu quả nhất. Sản xuất các thông điệp 
phát thanh về 5K, khai báo và cách ly y 
tế, tiêm chủng phòng covid-19… tăng thời 

PHÁT HUY VAI TRÒ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
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lượng phát thanh trên đài truyền thanh 
huyện, xã. Thường xuyên phối hợp với 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và 
Báo Bình Dương phát sóng, đăng tải các 
thông điệp, khuyến cáo về phòng chống 
dịch Covid-19, truyền thông về lợi ích 
của vắc xin phòng Covid-19 bám sát các 
xu hướng tâm lý người dân, khuyến cáo 
người dân chủ động, ủng hộ, tích cực 
tham gia tiêm chủng vắc xin an toàn, tạo 
sự an tâm và hưởng ứng của người dân, 
góp phần thuận lợi cho chiến dịch tiêm 
chủng bao phủ vắc xin cho nhân dân. 
Bên cạnh công tác truyền thông phòng 
chống dịch Covid-19, trong năm 2021 
nhiều hoạt động truyền thông phòng 
chống dịch, bệnh khác cũng được quan 
tâm thực hiện: Xuất bản 12 số Bản tin 
Sức khoẻ Bình Dương; xây dựng các 
thông điệp audio, infographic… về các 
chủ đề truyền thông trong năm. Lắp đặt 
9 pano Phòng chống kháng thuốc kháng 
sinh trong cộng đồng tại 9 TTYT huyện, 
thị, thành phố. Phối hợp với TTYT thực 
hiện 7 đợt với tổng 52 xe truyền thông 
lưu động các nội dung:  tiêm chủng 
mở rộng; Phòng chống sốt xuất huyết; 
Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao 
động; Hưởng ứng tuần lễ dinh dưỡng và 
phát triển; Các biện pháp phòng chống 
covid-19 trong trạng thái bình thường 
mới; Tuần lễ phòng chống kháng thuốc 
và Tháng Phòng chống HIV/AIDS.

Vượt qua năm 2021 với nhiều thử 
thách, công tác truyền thông giáo dục 
sức khỏe ngày càng thể hiện được vai 
trò quan trọng trong công 
tác chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho người dân. 
Truyền thông giáo dục 
sức khỏe không chỉ là 
truyền tải những khu-
yến cáo phòng chống 
dịch bệnh, những lời khu-
yên chăm sóc sức khỏe, tạo ra 
những thói quen có lợi cho sức 
khỏe, mà còn góp phần củng 
cố niềm tin của người dân đối 
với những chính sách đúng đắn của 
Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế. 
Sự ưu tiên về chính sách và nguồn lực, 
đặc biệt là các trang thiết bị hiện đại, 
phù hợp với công nghệ 4.0 để truyền 
thông y tế luôn đi trước và song hành 
trên mọi lĩnh vực của ngành y tế là 
thực sự cần thiết./.

 Hương Nguyễn
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Thời gian vừa qua, đại dịch 
Covid-19 bùng phát làm gia 
tăng một cách đáng kể các 

rối loạn tâm thần ở cả những người 
bệnh có tiền căn rối loạn tâm thần 
trước đó và cả những người trước đây 
có tiền căn tâm thần hoàn toàn bình 
thường. Từ đó, dẫn đến số lượng 
bệnh nhân khám, nhập viện điều 
trị chuyên khoa tâm thần ngày càng 
nhiều.

Cùng với nỗi sợ nhiễm vi rút SARS-
CoV-2 trong đại dịch Covid-19, 
những thay đổi trong cuộc sống hàng 
ngày như: hạn chế đi lại, giãn cách 
xã hội, thất nghiệp, con cái phải 
học online, thiếu tiếp xúc với xã hội, 
v.v. đã làm gia tăng ảnh hưởng đến 
sức khỏe tâm thần trong cộng đồng. 
Nhiều người trước đây có sức khỏe 
tâm thần hoàn toàn bình thường, 
nhưng trong đại dịch lại xuất hiện 
các triệu chứng: mất ngủ, lo âu, 
trầm cảm,....sau khi được xác định 
dương tính với vi rút SARS-CoV-2, rối 
loạn giấc ngủ, căng thẳng khi phải 
đi cách ly tập trung. Tâm lý lo lắng 
dịch bệnh, khủng hoảng tinh thần 
vì mất người thân, tỉ lệ tử vong cao 
và cái chết đến rất nhanh với bệnh 
nhân, v.v ngay cả tiếng còi xe cấp 
cứu liên hồi, cũng làm cho một số 

người bị ám ảnh, hoảng sợ, mất ngủ. 
Với những bệnh nhân có tiền căn rối 
loạn tâm thần thì nay các triệu chứng 
tâm thần càng trở nên nặng nề hơn; 
khó khăn trong việc đi lại dẫn đến 
bệnh nhân bỏ thuốc hoặc những 
người thân bị nhiễm Covid-19 nên 
không có người chăm sóc.

Các chuyên gia khuyến nghị 
phòng, chống sang chấn tâm lý 
trong đại dịch Covid-19 như sau:

- Không kỳ thị, mà hãy đồng cảm 
và chia sẻ với những người bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19; Tiếp cận 
thông tin có chọn lọc, theo dõi những 
thông tin đáng tin cậy và chính thống 
từ Bộ y tế, Tổ chức Y tế Thế giới để 
để tránh lo lắng hoang man; Thực 
hiện các khuyến cáo phòng chống 
dịch bệnh của Bộ Y tế để bảo vệ sức 
khoẻ cho chính mình, người thân và 
cộng đồng.

- Hạn chế sử dụng các chất kích 
thích như rượu bia, thuốc lá, v.v. có 
chế độ dinh dưỡng, làm việc, nghỉ 
ngơi hợp lý; liên lạc, chia sẻ tâm tư 
tình cảm với người thân trong gia 
đình và bạn bè, tạo sự liên kết với 
người thân, bạn bè đồng nghiệp và 
người xung quanh thông qua các 
phương tiện kỹ thuật số.

- Chia sẻ thông điệp bổ ích và tích 
cực đến những người khuyết tật về trí 
tuệ; nhận thức và tâm lý xã hội kém

- Giúp trẻ em tránh cảm giác buồn 
chán, sợ hãi, tạo điều kiện cho trẻ 
em vui chơi và các hoạt động sáng 
tạo bằng nhiều hình thức khác nhau. 
Duy trì nếp sinh hoạt hàng ngày cho 
trẻ, hướng dẫn những hoạt động phù 
hợp với lứa tuổi. 

- Quan tâm, chăm sóc người cao 
tuổi, tránh để họ lo lắng, căng thẳng, 
mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất; 
thông tin cho họ biết những gì đang 
xảy ra và cung cấp thông tin rõ ràng, 
truyền đạt thông tin cho người cao 
tuổi cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực 
hiện, tôn trọng và kiên nhẫn. Khuyến 
khích người cao tuổi có chuyên môn 
kinh nghiệm và sức khỏe tình nguyện 
tham gia các hoạt phòng chống dịch 
tại địa phương.

- Riêng với người bệnh tâm thần, 
ngoài việc thực hiện các khuyến 
nghị trên, cần tuân thủ nghiêm việc 
điều trị bệnh, uống thuốc đúng và 
đủ liều theo chỉ định của bác sỹ. Tái 
khám định kỳ theo lịch hẹn và tạo 
môi trường sống lành mạnh./. 

BS Phạm Đăng Cửu

HẬU QUẢHẬU QUẢ
CỦACỦA

ĐẠI DỊCHĐẠI DỊCH
COVID - 19COVID - 19

LÊNLÊN
SỨC KHỎESỨC KHỎE
TÂM THẦNTÂM THẦN
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Người bệnh Covid-19 (F0) có 
triệu chứng nhẹ khi thực hiện 
cách ly, điều trị tại nhà cần 

phải quan tâm chế độ dinh dưỡng, 
để tránh tình trạng thiếu dinh dưỡng, 
dẫn tới cơ thể bị suy kiệt. 

Cần ăn đủ nhu cầu, ăn đa dạng 
và phối hợp cân đối giữa nguồn chất 
đạm, chất béo động vật và thực vật. 
Do yếu tố tinh thần và dấu hiệu của 
nhiễm Covid-19 mà người bệnh 
thường mệt mỏi, ăn không ngon 
miệng, vì vậy cần chia nhỏ thành  
nhiều bữa trong ngày (3-5 bữa), 
không ăn quá no.

Tăng cường sử dụng rau xanh và 
hoa quả trong bữa ăn hàng ngày, 
vì rau quả cung cấp các vitamin và 
khoáng chất chống oxy hóa, có vai 
trò trong chống viêm, chống nhiễm 
trùng, nâng cao sức đề kháng và 
miễn dịch.

Uống đủ từ 1,6 - 2,4 lít nước/ ngày, 
đặc biệt với những người có biểu hiện 

ho, sốt, v.v, dẫn đến bị mất nước và 
một số chất điện giải, vì vậy cần tăng 
cường bổ sung nước để bù lại lượng 
nước đã mất. Uống từ từ, từng ngụm 
nhỏ và chia đều trong ngày, ngay 
cả khi không khát. Có thể sử dụng 
các loại nước như nước đun sôi để 
nguội, oresol, nước dừa, nước cam, 
chanh, nước bưởi ép, v.v. Tránh các 
loại thức uống có gas, nước ngọt, đồ 
uống có chứa cồn. 

Các món ăn chế biến ở dạng mềm, 
thái nhỏ, hầm kỹ để dễ tiêu hóa và 
hấp thu. Nên ăn các món luộc, hấp, 
nấu thay thế các món ăn chiên, rán, 
nướng vì khó tiêu hóa; thay đổi món 
ăn thường xuyên, tránh đơn điệu để 
ăn ngon miệng hơn.

Khi chế biến bữa ăn nên dùng 
thêm các loại gia vị như hành, tỏi, sả, 
gừng,…vì ngoài vitamin và khoáng 
chất, chúng còn có chất kháng sinh 
thực vật. Thực hiện ăn chín, uống 
sôi, ăn ngay sau khi thức ăn vừa nấu.

Nếu ăn kém hoặc kém tiêu hóa 
thì cần bổ sung thêm probiotic mỗi 
ngày 2 lần, đồng thời bổ sung viên đa 
vitamin- khoáng chất cho người lớn, 
hay các dạng siro/cốm đa vitamin- 
khoáng chất cho trẻ em.

Đối với F0 kèm theo bệnh lý nền 
như đái tháo đường, tăng huyết áp, 
v.v, người bệnh cần thực hiện theo 
tư vấn của bác sỹ dinh dưỡng, vì 
mỗi một bệnh nền sẽ có chế độ dinh 
dưỡng khác nhau. Ví dụ người bệnh 
đái tháo đường thì lựa chọn và sử 
dụng theo chỉ số đường huyết của 
thực phẩm. Người có bệnh lý tăng 
huyết áp cần hạn chế sử dụng muối 
theo các mức độ khác nhau. 

Các F0 khi thực hiện cách ly điều 
trị tại nhà cần lưu ý chế độ dinh 
dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng, 
giúp cơ thể nhanh chóng vượt qua 
bệnh tật./.

 Bs Diệu Hương

Theo kết quả nghiên cứu mới 
đây được đăng trên tạp chí 
Journal of the American Col-

lege of Cardiology (JACC), hội chứng 
mệt mỏi mạn tính dường như phổ 
biến ở những người mắc COVID-19. 
Bệnh nhân trong nghiên cứu có tuổi 
từ 23 đến 69. Được theo dõi từ tối 
thiểu 3 đến 15 tháng kể từ khi có 
chẩn đoán mắc COVID-19, tất cả 
bệnh nhân đều có biểu hiện bị tình 
trạng COVID-19 kéo dài, tức là mặc 
dù đã hồi phục COVID-19, họ vẫn 
gặp phải một loạt các vấn đề sức 
khỏe dai dẳng trong đó có hội chứng 
mệt mỏi mạn tính.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy gần 
50% bệnh nhân sau mắc COVID-19 
có triệu chứng nhẹ là thực sự có liên 
quan đến tình trạng mệt mỏi kéo dài. 
Biểu hiện rõ ràng nhất là cảm giác 
khó thở dai dẳng không rõ nguyên 
nhân, đa số số bệnh nhân có biểu 
hiện thở dốc khi tập thể dục.

Theo các nhà nghiên cứu, các vấn 
đề về hô hấp như trên được coi là 
“chưa thể lý giải được” do chưa có 
bằng chứng rõ ràng nhưng có thể 
liên quan đến tổn thương tim hoặc 
phổi liên quan tới COVID-19. Kết 
quả nghiên cứu mới này đóng vai trò 
quan trọng giúp chúng ta có một góc 
nhìn mới về bệnh nhân COVID-19, 

những người tiếp tục phải đối mặt 
với tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng, 
khó ngủ, sương mù não, đau nhức cơ 
bắp kéo dài sau mắc COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ ước 
tính có khoảng 800.000 đến 2,5 
triệu người Mỹ bị ảnh hưởng bởi 
hội chứng mệt mỏi mạn tính hậu 
Covid-19 gây ra. Các nhà khoa học 
cho rằng về cơ bản, bất kỳ ai mắc 
COVID-19 đều có nguy cơ bị hội 
chứng mệt mỏi mạn tính. Tuy nhiên, 
cần tiến hành nghiên cứu thêm để 
hiểu rõ hơn tình trạng rối loạn bệnh 
lý này ở bệnh nhân COVID-19./.

 Mai Thi

DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI MẮC BỆNH COVID-19 TRIỆU CHỨNG DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI MẮC BỆNH COVID-19 TRIỆU CHỨNG 
NHẸ ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀNHẸ ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ

HỘI CHỨNG MỆT MỎI KÉO DÀI SAU KHI KHỎI BỆNH COVID-19HỘI CHỨNG MỆT MỎI KÉO DÀI SAU KHI KHỎI BỆNH COVID-19
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Năm 2021 được xem là một 
năm ghi dấu nhiều nỗ lực to 
lớn trong lĩnh vực y tế toàn 

cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
cho biết, các quốc gia đã chiến đấu 
với COVID-19 đại dịch đã cướp đi 
sinh mạng của nhiều người hơn vào 
năm 2021 so với năm 2020, đồng 
thời đấu tranh để giữ cho các dịch vụ 
y tế khác hoạt động.

1. Kêu gọi công bằng trong phân 
phối vắc xin phòng COVID-19: Theo 
WHO, bất bình đẳng trong việc tiếp 
cận các công cụ y tế thậm chí còn 
rõ ràng hơn trong năm nay. Hơn 8 
tỷ liều vắc xin phòng COVID-19 đã 
được tiêm trên toàn thế giới, nhưng 
đến cuối tháng 11, chỉ 1 trong 4 nhân 
viên y tế châu Phi được tiêm chủng 
đầy đủ. Chỉ 0,4% thử nghiệm trên 
toàn thế giới được thực hiện ở các 
nước có thu nhập thấp. Đi đầu trong 
nỗ lực chấm dứt đại dịch COVID-19, 

WHO đã nêu cao trách nhiệm về sự 
công bằng. Tổ chức này đặt ra mục 
tiêu tiêm chủng toàn cầu và nhấn 
mạnh rằng ưu tiên ở mọi quốc gia và 
trên thế giới là bảo vệ những người 
có nguy cơ cao nhất, chẳng hạn như 
nhân viên y tế và người cao tuổi. 
Kể từ ngày 20/12/2021, cơ quan y 
tế của Liên hợp quốc đã xác nhận 
10 loại vắc xin phòng COVID-19 an 
toàn, hiệu quả, chất lượng cao và đã 
liên tục cập nhật các hướng dẫn điều 
trị, phản ánh kiến thức lâm sàng mới 
nhất.

2. Các trường hợp khẩn cấp xuất 
hiện và tồn tại: Trong bối cảnh đại 
dịch hoành hành, WHO và các đối 
tác vẫn tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng 
bị vướng vào các cuộc khủng hoảng 
nhân đạo kéo dài, chẳng hạn như 
ở Yemen và Syria, đồng thời ứng 
phó với các cuộc khủng hoảng mới 
ở Afghanistan và Ethiopia. Để đối 

phó với đại dịch, WHO đã làm việc 
để xây dựng các trạm sản xuất oxy, 
nâng cao năng lực của nhân viên y 
tế, cung cấp thiết bị y tế và bảo hộ, 
đồng thời tăng cường năng lực phòng 
thí nghiệm và lâm sàng xét nghiệm. 
Cho đến nay, WHO đã chuyển hơn 
367 tấn hàng hóa nhân đạo tới Ethi-
opia, hỗ trợ hàng trăm nghìn gia 
đình. Cùng với các đối tác, tổ chức 
này cũng đã phát động chiến dịch 
tiêm chủng cho 2 triệu người chống 
lại bệnh dịch tả ở vùng Tigray. Các 
đội y tế và dinh dưỡng lưu động đang 
giúp cung cấp dịch vụ cho những 
người phải di dời ở các vùng Afar, 
Amhara và Tigray bị ảnh hưởng bởi 
xung đột.

3. Loại bỏ những thách thức của 
dịch vụ y tế: Các cuộc khủng hoảng 
đơn lẻ đã gây ra những tác động 
không cân xứng. Đại dịch COVID-19 
dự kiến sẽ làm chấm dứt 2 thập kỷ 

GÓC Y TẾ THÔN BẢNGÓC Y TẾ THÔN BẢN

WHO: 10 ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI 
SỨC KHỎE TOÀN CẦU NĂM 2021
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tiến bộ toàn cầu hướng tới bao phủ 
y tế toàn dân (UHC). Bên cạnh đó, 
WHO đã tăng cường các dịch vụ y 
tế, như thông qua việc hợp tác với 
các đối tác để đạt được chiến lược 
cho Chương trình Tiêm chủng năm 
2030. WHO cũng tạo điều kiện cho 
các nghiên cứu toàn cầu, tập hợp 
các chuyên gia để xem xét cách hỗ 
trợ sức khỏe cho tất cả mọi người và 
đảm bảo rằng các đột phá về y tế 
phục vụ lợi ích chung.

4. Những đóng góp nhiều hơn của 
phụ nữ và những thách thức đối với 
phụ nữ: Nếu các hệ thống và dịch vụ 
y tế vượt qua được cơn bão trong hai 
năm qua, một phần lớn là nhờ sự hy 
sinh to lớn của phụ nữ, những người 
đại diện cho 70% lực lượng y tế và 
lao động xã hội. Chính vì vậy, chiến 
dịch “Năm Sức khỏe và Lực lượng 
Lao động Chăm sóc Cá nhân” của 
WHO kêu gọi bảo vệ và đầu tư cho 
môi trường làm việc và giáo dục của 
phụ nữ. Để giải quyết những thách 
thức về sức khỏe đặc biệt ảnh hưởng 
đến phụ nữ, WHO đang nỗ lực giúp 
các quốc gia loại bỏ ung thư cổ tử 
cung, ban hành hướng dẫn mới về 
sàng lọc ung thư cổ tử cung và thúc 
đẩy tầm soát ung thư cổ tử cung, thúc 
đẩy công bằng trong tiếp cận vắc xin, 
xét nghiệm và điều trị. WHO cũng 
đã đưa ra một sáng kiến để chống lại 
bệnh ung thư vú nhằm giảm đáng kể 
số ca tử vong do căn bệnh này.

5. Vắc xin sốt rét, một tia sáng hy 
vọng trong cuộc chiến chống lại các 
bệnh truyền nhiễm khác nhau: Khu-
yến cáo của WHO về việc sử dụng 
rộng rãi vắc xin sốt rét ở trẻ em có 
nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là ở vùng 
cận Sahara, châu Phi, đã đánh dấu 
một bước ngoặt đối với sức khỏe trẻ 
em và cuộc chiến chống lại bệnh sốt 
rét. Sự ra đời của vắc xin Ebola được 
cấp phép và khởi động kế hoạch 
chống viêm màng não toàn cầu mới 
mang tính lịch sử là những thành tựu 
quan trọng khác liên quan đến tiêm 
chủng. Ngoài ra, nhiều quốc gia 
đang theo khuyến nghị của WHO về 
việc phải làm gì khi tình trạng kháng 
thuốc điều trị HIV lên đến mức ng-
hiêm trọng. Đây là một bước tiến 
quan trọng trong cuộc chiến chống 
lại tình trạng kháng thuốc kháng 
sinh trên toàn cầu. Và WHO tiếp tục 

gióng lên hồi chuông cảnh báo, kêu 
gọi hành động đổi mới.

6. Động lực mới trong cuộc chiến 
chống lại bệnh tiểu đường: Năm 
2021 đánh dấu kỷ niệm 100 năm 
phát hiện ra insulin, WHO đã khởi 
động Hiệp ước Toàn cầu về Bệnh 
tiểu đường nhằm thúc đẩy hành 
động ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu 
đường. Tập hợp những người sống 
chung với bệnh tiểu đường, giới học 
thuật, xã hội dân sự, doanh nghiệp 
và hơn thế nữa, Hiệp ước nhằm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 
và đảm bảo rằng tất cả những người 
được chẩn đoán mắc bệnh đều được 
tiếp cận với dịch vụ chăm sóc hợp 
lý và có chất lượng tốt. Cũng theo 
WHO, các bệnh không lây nhiễm và 
sức khỏe tâm thần cướp đi sinh mạng 
của 41 triệu người mỗi năm, tương 
đương với 71% tổng số ca tử vong 
trên toàn thế giới; Riêng trầm cảm là 
một trong những nguyên nhân hàng 
đầu gây ra tàn tật trên toàn thế giới.

7. Tiêu thụ thuốc lá đã giảm: Khi 
đứng trước những lựa chọn định 
mệnh cho sức khỏe và phòng chống 
các bệnh không lây nhiễm, một số 
lượng lớn người dân đang quyết định 
bỏ thuốc lá. Trong giai đoạn từ năm 
2000 - 2020, số người sử dụng thuốc 
lá đã giảm 69 triệu người, từ khoảng 
1/3 dân số thế giới xuống còn chưa 
đến 1/4. Hai năm trước, chỉ có 32 
quốc gia đang trên đà giảm tiêu thụ 
thuốc lá 30% từ năm 2010 - 2025. 
Ngày nay, 60 quốc gia đang trên 
đà đạt được mục tiêu cắt giảm. Tuy 
nhiên, tiến bộ rất mong manh, vì 
ngành công nghiệp thuốc lá đã khai 
thác đại dịch COVID-19 để tăng 
cường ảnh hưởng của mình với các 
chính phủ ở nhiều quốc gia.

8. WHO cảnh báo về thách thức 
của hội chứng sa sút trí tuệ: Có rất 
nhiều điều mà mọi người có thể làm 
để tự mình giữ gìn sức khỏe, nhưng 
họ không thể tự mình làm tất cả. 
WHO đã công bố báo cáo đầu tiên 
liên quan đến tình trạng toàn cầu về 
phản ứng của sức khỏe cộng đồng đối 
với bệnh sa sút trí tuệ, cho thấy chỉ 
1/4 quốc gia trên thế giới có chính 
sách, chiến lược hoặc kế hoạch quốc 
gia để hỗ trợ những người bị sa sút trí 
tuệ và gia đình của họ. WHO cũng 

đã phát triển một kế hoạch chi tiết 
cho nghiên cứu sa sút trí tuệ, để cấu 
trúc các nỗ lực nghiên cứu và kích 
thích các sáng kiến mới, giúp vượt 
qua những thách thức của các thử 
nghiệm lâm sàng không thành công 
trong quá khứ đối với các phương 
pháp điều trị và chi phí nghiên cứu 
và thử nghiệm cao.

9. Sức khỏe để hành động vì khí 
hậu

     Được đưa ra vào tháng 9, 
Hướng dẫn Chất lượng Không khí 
Toàn cầu của WHO đã cung cấp cho 
cộng đồng toàn cầu bằng chứng rõ 
ràng về những thiệt hại mà ô nhiễm 
không khí gây ra đối với sức khỏe 
con người, ở nồng độ thậm chí còn 
thấp hơn những gì đã biết trước đây. 
WHO đang khẩn trương làm việc với 
các đối tác để cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật và tài chính cho 50 quốc gia 
đã ký cam kết nhằm tăng cường khả 
năng chống chịu của ngành y tế đối 
với biến đổi khí hậu và giảm lượng 
khí thải carbon do ngành y tế tạo ra.

10. Một tổ chức mạnh mẽ hơn: 
Tăng cường an ninh y tế toàn cầu 
đòi hỏi sự củng cố, trao quyền và tài 
chính bền vững của WHO ở trung 
tâm của kiến trúc y tế toàn cầu. Các 
quốc gia đã đưa ra quyết định lịch 
sử bắt tay vào quá trình soạn thảo và 
đàm phán một công ước, thỏa thuận 
mới hoặc công cụ quốc tế khác về 
phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với 
đại dịch. Tinh thần đoàn kết làm nền 
tảng cho quá trình này sẽ không chỉ 
ngăn ngừa và giảm thiểu tác động 
của các đại dịch trong tương lai mà 
còn chấm dứt chúng. WHO đã áp 
dụng cách tiếp cận lấy người sống sót 
làm trung tâm, đảm bảo rằng tất cả 
nhân viên của mình đều biết và chịu 
trách nhiệm về việc duy trì các tiêu 
chuẩn và cải cách cấu trúc, văn hóa 
và thực hành. Công việc này không 
thể thiếu trong sứ mệnh tăng cường 
sức khỏe, đảm bảo an ninh cho thế 
giới và phục vụ những người dễ bị 
tổn thương. WHO cũng đã bắt tay 
vào một động thái khẩn cấp để tăng 
cường các biện pháp bảo vệ chống 
bóc lột và lạm dụng tình dục./. 

Mỹ Lệ
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LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG 
NGÀNH DÂN SỐ VÀ TỔNG KẾT CÔNG 

TÁC DS-KHHGĐ GIAI ĐOẠN 2016-2020
Ngày 23/12/2021, Ban Chỉ đạo 

chương trình Dân số  tỉnh Bình 
Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm 
truyền thống ngành Dân số Việt 
Nam, biểu dương cán bộ dân số tiêu 
biểu và tổng kết công tác DS-KHH-
GĐ giai đoạn 2016-2020

Tham dự Lễ kỷ niệm có thành viên 
Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHH-
GĐ tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm Y tế 
huyện, thị xã, thành phố; Khoa Dân 
số - KHHGĐ; Cộng tác viên Dân số 
khu/ấp đạt thành tích hoàn thành 
xuất sắc được biểu dương tặng Giấy 
khen Sở Y tế, tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc  trong công tác 
Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016-
2020 được tặng Bằng khen của 
UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại 
những kết quả đạt được trong thời 
gian qua. Bình Dương là tỉnh thuộc 
vùng miền Đông Nam bộ nằm trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Bình Dương được tái lập và chính 
thức đi vào hoạt động từ ngày 01 
tháng 01 năm 1997. Vào những năm 
90 của thế kỷ XX, số dân trên địa bàn 
tỉnh là 685.284 người. Sau 30 năm, 
tăng lên 1.1550.000 năm 2010 và 
năm 2020 là 2.580.550. Tỷ suất sinh 
thô giảm từ 33,3 năm 1989 xuống 
còn 15,4  năm 2010 và năm 2020 
là 10,99. Tổng tỷ suất sinh giảm từ 
4,5 con vào năm 1991 xuống còn 
1,7 con vào năm 2010 và năm 2020 
là 1,63 con. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở 
lên giảm từ 45% năm 1991 xuống 
còn 4,9% vào năm 2010 và 2,6% 
năm 2020. Tỷ lệ các cặp vợ chồng 
thực hiện các BPTT tăng từ 34,32% 
năm 1991 lên 73,80% năm 2010 
và năm 2020 là 67,3%. Tỷ lệ tăng 
dân số tự nhiên giảm từ 2,58% năm 
1991 xuống còn 1,59% năm 2010 
và năm 2020 là 1,51%. Chính sách 
Dân số-KHHGĐ của tỉnh đã từng 
bước được điều chỉnh theo hướng 
bao quát toàn diện hơn các vấn đề 
dân số, chú trọng vấn đề chất lượng 
dân số. Hàng năm ký kết hợp đồng 
trách nhiệm tuyên truyền về công tác 
Dân số-KHHGĐ với các ban ngành, 
đoàn thể như: Trường Chính trị, Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân, 
Tỉnh Đoàn Thanh niên, Mặt Trận tổ 

quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên 
đoàn lao động. Chính những kết quả 
đã đạt được của đơn vị do đó: Năm 
2019 tập thể Chi cục Dân số- KHH-
GĐ được thủ tướng Chính Phủ tặng 
Cờ thi đua Quyết định số: 805/QĐ- 
TTg ngày 20 tháng 06 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính Phủ. Hàng năm từ 
2016- 2019 tập thể Chi cục Dân số- 
KHHGĐ được Bộ Y tế và UBND tỉnh 
tặng Bằng khen hoàn thành suất sắc 
nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Bs Nguyễn Hồng 
Chương Giám đốc Sở Y tế đã trao 
khen thưởng cho tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc  trong công tác 
Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2016-
2020 được tặng Bằng khen của 
UBND tỉnh.

Song song với những thành quả 
mà công tác dân số của tỉnh ta đã 
đạt được vẫn còn những khó khăn 
thách thức của công tác dân số trong 
thời gian tới, đó là: Bình Dương nằm 
trong nhóm 21 tỉnh có mức sinh 
thấp, dân số chủ yếu là dân nhập cư, 
thường xuyên biến động do tăng cơ 
học việc quản lý dân số còn nhiều 
khó khăn... Các cấp, các ban ngành, 
đoàn thể và các địa phương cần tiếp 
tục tuyên truyền, phổ biến với nhiều 
hình thức nhằm giúp người dân nhận 
thức đúng đắn về chiến lược, chính 
sách của Đảng và Nhà nước ta về 
vấn đề dân số cũng như hiểu đúng 
về Pháp lệnh Dân số. Mọi người 
cần hiểu đúng quyền và nghĩa vụ 
của các mỗi cặp vợ chồng, cá nhân 
trong việc thực hiện chính sách dân 
số, thực hiện các quy định của pháp 
luật về dân số./. 

Phạm Thị Tho - CCDS 

THUẬN AN KHÁNH THÀNH KHU ĐIỀU 
TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19

Sáng ngày 23/12, thành phố Thuận 
An đã tổ chức lễ Khánh thành khu 
điều trị bệnh nhân Covid-19. Để đáp 
ứng nhu cầu thu dung, chăm sóc, điều 
trị cấp cứu bệnh nhân Covid-19 trên 
địa bàn thành phố Thuận An, trong 
tình hình bình thường mới các khu 
cách ly tập trung phải bàn giao trả 
cơ sở cho các trường học. Đồng thời 
đảm bảo công tác khám chữa bệnh 
cho người dân trên địa bàn và chuẩn 
bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, nhân lực y tế thiết yếu  điều trị 
bệnh nhân covid-19 trong giai đoạn 

hiện tại và sắp tới. Ngày 1/10/2021, 
khu điều trị covid-19 được khởi công 
xây dựng sửa chữa tại phòng khám 
đa khoa khu vực An Phú. Sau hơn 
2 tháng thi công, đến nay đã hoàn 
tất với quy mô 200 giường, tổng số 
vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Khu 
điều trị đưa vào hoạt động sử dụng 
nguồn nhân lực hiện hữu của TTYT 
thành phố gồm 99 người. Từ ngày 
17/12/2021 thành phố đã chuyển tất 
cả bệnh nhân đang điều trị covid-19 
tại TTYT thành phố, hiện tại đang 
điều trị tại khu điều trị là 58 bệnh 
nhân.

Khu điều trị bệnh nhân covid-19 
thành phố Thuận An chính thức đi 
vào hoạt động sẽ tạo bước ngoặt 
quan trọng trong công cuộc bình 
thường mới trong giai đoạn sắp tới. 
Khu điều trị được thành lập sẽ giúp 
cho công tác điều trị người bệnh 
được hoàn thiện một cách tốt nhất, 
người dân được điều trị, chăm sóc tại 
chỗ, đồng thời giảm áp lực cho bệnh 
viện tuyến trên./.

Hải Ly- TTYT Thuận An 

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ 
TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

Sáng ngày 15/12/2021, Hội đồng 
nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa 
học Trung tâm Y tế Thủ Dầu Một; 
Trung tâm Sức khoẻ lao động môi 
trường Bình Dương; Bệnh viện Điều 
dưỡng Phục hồi chức năng đã tổ 
chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu 
khoa học năm 2021 tại Trung tâm Y 
tế thành phố Thủ Dầu Một.

Nghiên cứu khoa học là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của 
công tác phát triển của các đơn vị 
y tế, luôn được lãnh đạo các đơn vị 
quan tâm, chú trọng, có ý nghĩa thiết 
thực góp phần nâng cao chất lượng 
chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân nhất là tại 
tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất 
lượng khám và điều trị của người 
bệnh.

Tổng số đề tài được nghiệm thu là 
11. Trong đó, Trung tâm Y tế thành 
phố Thủ Dầu Một có 7 đề tài, Trung 
tâm Sức khoẻ lao động môi trường 
Bình Dương có 3 đề tài và Bệnh viện 
Điều dưỡng Phục hồi chức năng 1 
đề tài./.

 Bs. Thảo, TTYT TP. TDM
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1. Một nghi lễ phong tục mà khi gặp 
nhau vào các ngày tết thường thực hiện 
và chào hỏi nhau?

2. Năm 2022 gọi theo hệ can chi?
3. Hoạt động truyền thống mang lại 

sự may mắn của 2 con vật truyền thuyết 
biểu tượng của mùa xuân do các vũ công 
điều khiển.

4. Thịt mỡ, dưa hành, ….. đỏ
5. Loài hoa thường xuất hiện trong 

ngày Tết ở miền Nam
6. Thời khắc chuyển giao giữa năm 

cũ và năm mới?
7. Người đầu tiên đến nhà ngày đầu 

năm mới gọi là người ….?
8. Bánh chưng được làm bằng gạo gì?
9. Trong 12 tháng, tháng nào được 

ngủ ít nhất?
10. Vào ngày Tết mọi người cùng ăn 

gì?
11. Bạn đi chợ hoa xuân nhìn thấy 

trên cây có 1000 con chim, bạn dùng cái 
gì để có thể tóm toàn bộ?

12. Một loại thức ăn ngọt không thể 
thiếu vào ngày tết có rất nhiều hương vị?

13. Đây là điều mà ai cũng có khi 
bước vào năm mới?

14. Bánh gì tượng trưng cho trời?

Ngày xuân năm mới hai hai (2022)
Ngập tràn rực rỡ sắc Mai sắc Đào

Chúc nhau câu nói ngọt ngào
Chúc nhau bằng vẫy tay chào từ xa.

Xuân về thời điểm nước ta
Chung tay chống dịch nên là khác xưa

Xưa thì tay bắt mặt mừng
Nay không vồ vập cũng đừng bắt tay

Về nhà ôm ấp hăng say
Nay cần tắm rửa thay ngay áo quần.

Du xuân ngắm cảnh xa gần
Cần không tụ tập, cũng cần 5K
Nhắc người  là cũng nhắc ta

Trước tiên phòng dịch - sau là đón xuân!
Diệu Hương

PHÒNG DỊCH – ĐÓN XUÂNPHÒNG DỊCH – ĐÓN XUÂN

ĐÁP ÁN:
1.Chúc tết; 2. Nhâm Dần; 3. Múa lân; 4. Câu đối; 5. Hoa Mai; 

6. Giao thừa; 7. Xông nhà; 8. Gạo nếp; 9. Tháng 2 (vì tháng 2 chỉ có 28 ngày);
10. Ăn tết; 11. Máy ảnh; 12. Mứt; 13. Mong ước; 14. Bánh giầy.  

Xuân đến Mai vàng đua nhau nở
Mọi người hớn hở cười chúc nhau

Chúc luôn mạnh khoẻ chẳng ốm đau
Chúc dịch qua mau, Phúc Lộc tới.

Vui xuân nhớ không quên phòng dịch
Chung tay thực hiện tốt 5K

Cùng với tiêm phòng, chớ đi xa
An Khang sẽ đến với mọi nhà!!!!

Mỹ Lệ 

TẾT AN - KHANGTẾT AN - KHANG

C

H

Ú

C

M

Ừ

N

G

N

Ă

M

M

Ớ

I

ĐỐ VUIĐỐ VUI



Đầu xuân Ban biên tập xin 
gửi tới quý bạn đọc, quý đồng 
nghiệp và cộng tác viên Bản 
tin “Sức khỏe Bình Dương” lời 
chúc mừng năm mới!

Năm 2021, Ban biên tập Bản 
tin “Sức khỏe Bình Dương” 
nhận được nhiều tin hoạt động 
của ngành Y tế và những bài 
viết thiết thực có giá trị truyền 
thông giáo dục sức khỏe cho 
cộng đồng của quý đồng nghiệp, 
quý cộng tác viên, các y bác sĩ, 

dược sỹ từ khắp nơi trong tỉnh. 
Các bài viết có nội dung phong 
phú và chất lượng. Ban biên tập 
đã tuyển chọn và đăng tải trên 
các số Bản tin “Sức khỏe Bình 
Dương”. Ban Biên tập chân 
thành cảm ơn những tình cảm 
và sự nhiệt tình của quý đồng 
nghiệp và quý cộng tác viên 
đã đóng góp cho Bản tin sức 
khỏe của ngành Y tế tỉnh Bình 
Dương trong năm qua. Chúng 
tôi mong muốn tiếp tục nhận 

được sự cộng tác, đóng góp, 
chia sẻ nhiệt tình của quý vị để 
Bản tin “Sức khỏe Bình Dương” 
thành công hơn.

Nhân dịp đầu năm mới Xuân 
Nhâm Dần 2022, Ban biên tập 
Bản tin “Sức khỏe Bình Dương” 
kính chúc quý vị năm mới sức 
khỏe, hạnh phúc và thành đạt 
trong cuộc sống.

 Trưởng Ban biên tập
Nguyễn Kiều Uyên

LỜI CẢM ƠN


