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Sinh thời, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh rất đề cao vai 
trò của đội ngũ cán bộ. 

Người coi “cán bộ là cái gốc 
của mọi công việc”, “công việc 
thành công hoặc thất bại đều 
do cán bộ tốt hay kém”. Vì vậy, 
Người luôn dành sự quan tâm 
đặc biệt đến việc xây dựng, rèn 
luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên 
thật sự tiên phong, gương mẫu 
có đạo đức cách mạng trong 
sáng, bản lĩnh chính trị vững 
vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ. Với nội dung:  
“Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về cán bộ và xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên 
phong, gương mẫu, có đạo đức 
cách mạng trong sáng, bản lĩnh 
chính trị vững vàng, đủ năng 
lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ”, chuyên đề năm 2022 nhằm 
nhấn mạnh hơn nữa vị trí, vai 

trò của cán bộ và công tác cán 
bộ, cụ thể là: “Tăng cường công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, 
tổ chức và cán bộ”.

Hồ Chí Minh đánh giá rất cao 
vai trò của cán bộ. Theo Người, 
vấn đề cán bộ là một vấn đề rất 
trọng yếu, vấn đề cán bộ quyết 
định mọi việc. Người coi cán bộ 
là cái gốc của mọi công việc. 
“Gốc” là từ đó sinh ra. Cây thì 
phải có gốc, không có gốc thì 
cây héo. Gốc có vững thì cây 
mới bền. Như vậy, cây vừa 
phải có gốc vừa phải gốc vững. 
Công việc cách mạng phải 
có cán bộ và cán bộ phải tốt. 
Người khẳng định: “Muôn việc 
thành công hoặc thất bại, đều 
do cán bộ tốt hoặc kém”.

Cán bộ còn được hiểu là 
cái dây chuyền của bộ máy. 
Nếu dây chuyền không tốt, 
không chạy thì động cơ dù tốt 

dù chạy toàn bộ máy cũng tê 
liệt. Đời sống chính trị, kinh tế, 
xã hội được coi như một “cỗ 
máy”. Trong “cỗ máy” đó, có 
ba bộ phận: Một là, chính sách, 
đường lối của Đảng và Chính 
phủ; Hai là, quần chúng Nhân 
dân, những người thi hành 
chính sách đó. Ba là, cán bộ. Vị 
trí, vai trò của cán bộ là cái “dây 
chuyền”, “cầu nối” giữa Đảng, 
Chính phủ với Nhân dân nhưng 
không phải là “cầu nối” cơ học 
mà là một “dây chuyền”, “cầu 
nối” đặc biệt.

Xem tiếp trang 16

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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Theo đó, Đề án được 
triển khai đến cán bộ, 
công chức, viên chức 

nhân dân trong phạm vi toàn 
tỉnh, nhằm năng cao nhận thức, 
hiểu biết của cán bộ, công chức, 
viên chức nhân dân về các nội 
dung của Công ước chống tra 
tấn và pháp luật Việt Nam về 
phòng, chống tra tấn: quyền 
con người, quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân theo 
quy định của Hiến pháp, nhất 
là quyền và nghĩa vụ liên quan 
trực tiếp đến phòng, chống tra 
tấn. Các quyền của người bị 
bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng 
hình sự, các tội danh được quy 

định trong Bộ Luật hình sự liên 
quan đến hành vi tra tấn, Luật 
trách nhiệm bồi thường của 
Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật 
tố cáo, v.v. Các quy định của 
pháp luật về bạo lực tại nơi làm 
việc, bạo lực giới, bạo lực gia 
đình, bạo lực trẻ em, v.v.

Đề án tuyên truyền Công 
ước chống tra tấn sẽ được 
tổ chức các đợt tập huấn, bồi 
dưỡng pháp luật về phòng 
chống tra tấn, Công ước chống 
tra tấn cho đội ngũ Báo cáo 
viên, tuyên truyền viên pháp 
luật, cán bộ, công chức, viên 
chức và nhân dân. Thông tin 
cho công dân thông qua hoạt 
động điều tra, truy tố, xét xử, 

thi hành án dân sự, xử phạt vi 
phạm hành chính, hoạt động 
tiếp công dân, khiếu nại, tố 
cáo,v.v. Sở Tư pháp chủ trì 
phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan thực hiện các 
nội dung của Kế hoạch, hướng 
dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, 
ngành, địa phương triển khai 
thực hiện. 

Riêng các cơ quan báo, đài 
trên địa bàn tỉnh tăng cường 
các hoạt động truyền thông để 
thông tin đến các tầng lớp nhân 
dân được biết các nội dung của 
Công ước chống tra tấn và quy 
định của pháp luật Việt Nam về 
phòng, chống tra tấn./. 

Bích Hạnh

GÓC PHÁP LUẬT

Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền,
 phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và 

nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và 
pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Ngày 22/03/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1243/KH-UBND về triển khai Đề án 
tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra 

tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. 
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Trong bối cảnh tình hình dịch 
COVID-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, Ban Chỉ đạo liên 

ngành về ATTP Trung ương chọn chủ 
đề Tháng hành động vì ATTP năm 
2022 là: "Tiếp tục nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của người sản xuất, kinh 
doanh và tiêu dùng nông sản thực 
phẩm trong tình hình mới".

Mục tiêu của Tháng hành động là 
tăng cường công tác thông tin, truyền 
thông chính xác, kịp thời, toàn diện, 
có trách nhiệm, trung thực các vấn 
đề liên quan đến ATTP; tăng cường 
truyền thông quảng bá sản xuất, 
kinh doanh nông lâm thủy sản đảm 
bảo chất lượng, an toàn, đề cao vai 
trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp trong việc thực 
thi pháp luật về ATTP, đẩy mạnh công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP 
nông lâm thủy sản.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát về 
ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, quảng cáo thực phẩm; nêu 
cao vai trò của chính quyền các cấp, 
các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội 
và sự giám sát của người tiêu dùng 
đối với việc tuân thủ pháp luật về 
ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm...

Tháng hành động vì ATTP năm 
2022 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 15/5 trên 
toàn quốc.

Hương Nguyễn

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quốc gia vừa ban hành kế hoạch Triển khai
 "Tháng hành động vì ATTP" năm 2022.
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Nă m 
2021, dù dịch bệnh 
diễn biến khó lường, 

nhưng cả nước đã vận động 
và tiếp nhận được 1.304.191 
đơn vị máu. Năm 2022, phấn 
đấu tiếp nhận 1.480.000 đơn vị 
máu, tỷ lệ người hiến máu nhắc 
lại từ 50% đến 53%; tỷ lệ dân 
số hiến máu tương đương là 
1,5%.

Cùng với cả nước, tại tỉnh 
Bình Dương, do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, nhiều đợt 
hiến máu bị hoãn và hủy, dẫn 
đến chỉ tiêu hiến máu do Ban 

Chỉ đạo quốc gia giao chưa 
đạt. Mặc dù vậy, toàn 

tỉnh đã vận động, 
tổ chức được 56 
đợt hiến máu 
tình nguyện, 
tiếp nhận được 
13.378/18.000 

đơn vị máu, đạt 
74% chỉ tiêu giao. 

Để đảm bảo cung cấp 
đủ nguồn máu an toàn cho 

cấp cứu và điều trị cho người 
bệnh trong năm 2022, UBND 
tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/
CT-UBND ngày 17/12/2021 về 
việc tăng cường công tác vận 
động hiến máu tình nguyện 
năm 2022. Theo đó, phấn đấu 
ít nhất 20% cán bộ, công chức, 
viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, 
sinh viên hiến máu tình nguyện 
và phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 
18.200 đơn vị máu trong năm 
2022 đảm bảo an toàn, chất 
lượng.

Hiến máu tình nguyện là 
việc làm cao quý. Những người 

hiến máu thường xuyên luôn có 
ý thức giữ sức khỏe, đồng thời 
tự sàng lọc các yếu tố nguy cơ 
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 
của chính bản thân người hiến 
máu và cả người bệnh được 
nhận máu. Máu hiến từ những 
người hiến tặng thường xuyên 
luôn chất lượng và an toàn. 

Hưởng ứng Ngày toàn dân 
hiến máu tình nguyện năm 
2022, vì sức khỏe cộng đồng 
và vì sức khỏe của chính mình, 
mỗi người dân khỏe mạnh, đủ 
tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, 
hăng hái tham gia hiến máu và 
tích cực vận động mọi người 
cùng hiến máu. Hiến máu cứu 
người - một nghĩa cử cao đẹp, 
góp phần xây dựng một xã 
hội nhân văn, chung tay vì sự 
nghiệp bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân, 
bảo vệ sự phát triển bền vững 
của đất nước./. 

Bs. Diệu Hương

4

Hưởng ứng Ngày toàn dân 
hiến máu tình nguyện 07/4

Ngày 7/4/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/
QĐ-TTg về Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và 

lấy ngày 7/4 là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Kể từ đó đến nay, ngày 
7/4 hằng năm đã trở thành dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, công chức, viên chức và cộng đồng người dân về mục đích, ý nghĩa cao 
đẹp của hiến máu cứu người; đồng thời khuyến khích, động viên đông đảo 

người dân trong cộng đồng tham gia hiến máu thường xuyên, nhờ đó đã tạo 
được phong trào hiến máu lan tỏa và rộng khắp trong toàn xã hội. 
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Theo Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO), mặc dù 
tự tử xảy ra ở mọi lứa 

tuổi, nhưng theo thống kê, đây 
là nguyên nhân gây tử vong 
đứng hàng thứ 4 ở các trẻ từ 
15- 19 tuổi trên thế giới. Có 
nhiều nguyên nhân có thể dẫn 
đến hành vi tự tử ở lứa tuổi này. 
Đây là giai đoạn thay đổi tâm lý 
nên trẻ rất nhạy cảm với những 
yếu tố tác động bên ngoài cuộc 
sống. Những mâu thuẫn trong 
cuộc sống với gia đình, bạn bè, 
xã hội nhưng không được chia 
sẻ có thể khiến cho trẻ không 
tìm ra được những giải pháp để 
giải quyết. Trẻ dễ có những suy 
nghĩ tiêu cực, mất kiểm soát 
dẫn đến hành vi tự tử và xem đó 
là một cách giúp giải thoát khỏi 
những bế tắc trong cuộc sống. 
Ngoài ra, áp lực học tập, 
thi cử do bản thân, 
gia đình cũng có thể 
khiến trẻ nghĩ đến 
chuyện tiêu cực 
sau những thất bại 
trong học tập, thi 
cử.

Nếu trẻ có những dấu hiệu 
nghi ngờ sau đây, cha mẹ cần 
chú ý, dành thời gian tìm hiểu 
tâm tư, nguyện vọng của trẻ để 
có biện pháp phòng ngừa và 
can thiệp sớm:

- Trẻ luôn than thở buồn 
chán, cảm thấy mình tội lỗi xấu 
xa và vô dụng.

- Trẻ có những tin nhắn dặn 
dò hoặc lời chào từ biệt với bạn 
bè thân thiết.

- Trẻ có ý định tàng trữ, cất 
giấu những vật dụng để thực 
hiện hành vi tự sát như: Tích 
trữ thuốc ngủ, chuẩn bị dây, 
dao,….

Hiểu rõ những dấu hiệu cảnh 
báo sẽ giúp bố mẹ tìm cách giải 
quyết và ngăn ngừa kịp thời, 
tránh xảy ra những hậu quả 
đáng tiếc. Vị thành niên là giai 
đoạn trẻ có những thay đổi về 
cơ thể và tâm sinh lý. Vì thế, 
khi làm việc với trẻ vị thành 
niên các bậc phụ huynh cần 
tôn trọng, lắng nghe và không 
nên phát xét, đặc biệt tôn trọng 
khoảng riêng tư của trẻ. Cùng 
với đó, không áp đặt thành tích 
học tập hoặc kì vọng quá cao 
vì điều này sẽ gây áp lực cho 
trẻ. Cần sắp xếp thời gian học 
tập và vui chơi giải trí cho trẻ 
hợp lý. 

Hơn nữa, cần tạo sự gần 
gũi, gắn bó giữa bố mẹ với trẻ 
để trẻ có thể tâm sự, chia sẻ 
khi gặp khó khăn trong việc học 
tập và trong các mối quan hệ xã 
hội. Đồng thời, dạy trẻ các kỹ 
năng sống để trẻ có khả năng 
đương đầu với những biến cố 
trong cuộc sống./. 

Hương Nguyễn
(Theo báo SKĐS)

Báo động tự tử
 ở trẻ vị thành niên

Những ngày vừa qua, dư luận bàng 
hoàng, xót xa khi xem tin tức về vụ trẻ 
vị thành niên tự tử sau khi để lại thư 
tuyệt mệnh. Những sự việc đau lòng 

đó tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối 
với các bậc phụ huynh có con ở tuổi 
vị thành niên vì tự tử ở lứa tuổi này 

là vấn đề nghiêm trọng và rất đáng lo 
ngại khi ngày càng có xu hướng gia 

tăng.

5
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Trong bối cảnh thế giới 
đang phải đối mặt 
với nhiều vấn đề sức 

khỏe mang tính toàn cầu như 
đại dịch Covid-19; ô nhiễm môi 
trường; sự gia tăng của các 
bệnh ung thư, tim mạch, hen 
suyễn; v.v. Ngày Sức khỏe thế 
giới năm 2022 sẽ hướng tới 
chủ đề: “Hành tinh của chúng 
ta - sức khỏe của chúng ta”, 
nhằm thúc đẩy các hành động 
cấp thiết để giữ cho con người 
và hành tinh khỏe mạnh, cùng 
kiến tạo nên một xã hội hạnh 
phúc. 

WHO ước tính hằng năm 
trên thế giới có khoảng 13 triệu 
ca tử vong do các nguyên nhân 
liên quan đến môi trường có 
thể phòng tránh được. Khủng 
hoảng khí hậu là mối đe dọa 
sức khỏe lớn nhất mà nhân loại 
phải đối mặt, khủng hoảng khí 
hậu cũng là khủng hoảng sức 
khỏe. 

Các hành động liên quan đến 
chính trị, xã hội và thương mại 
của chúng ta đang thúc đẩy trầm 
trọng hơn cuộc khủng hoảng về 
khí hậu và sức khỏe con người. 
Hơn 90% người dân phải hít 
thở không khí ô nhiễm do khí 
đốt nhiên liệu. Trái đất đang 
nóng dần lên, các hiện tượng 
thời tiết cực đoan, suy thoái đất 
và khan hiếm nước, sự ô nhiễm 
môi trường đất, nước, không 
khí đang khiến người dân phải 
di cư và ảnh hưởng không nhỏ 
đến sức khỏe. Các hệ thống 
sản xuất thức ăn nhanh và đồ 
uống không lành mạnh đang 
thúc đẩy làn sóng béo phì, gia 
tăng bệnh ung thư và tim mạch, 
đồng thời tạo ra một phần ba 
lượng khí thải nhà kính toàn 
cầu.

Hưởng ứng ngày Sức 
khỏe Thế giới 2022, mỗi cá 
nhân đều có thể chung tay, 
thay đổi từ những hành vi 

nhỏ nhất có lợi cho sức khoẻ 
để hướng tới xây dựng một 
xã hội hạnh phúc, khỏe mạnh 
bền vững, cụ thể là:

- Đi bộ hoặc sử dụng xe đạp 
khi đi làm ít nhất một ngày một 
tuần. 

- Tắt đèn và các thiết bị điện 
khi không sử dụng. 

- Hạn chế thức ăn nhanh 
và đồ uống không tốt cho sức 
khỏe. 

- Bỏ thói quen hút thuốc lá. 

- Hạn chế dùng các sản 
phẩm nhựa sử dụng một lần, túi 
ni lông khó phân hủy để chứa, 
đựng thực phẩm, đồ uống và 
đồ dùng.

Cộng đồng chung tay vì sức 
khỏe và sự phát triển bền vững 
của xã hội./. 

Bs. Diệu Hương

Hưởng ứng ngày sức khỏe thế giới 07/4
“Hành tinh của chúng ta-sức khoẻ của chúng ta”

Năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Y 
tế Thế giới, hội nghị này đã quyết định bắt đầu từ năm 1950 lấy ngày 7 tháng 
4 hàng năm làm ngày Sức khỏe Thế giới. Để kỷ niệm ngày thành lập WHO 

và nhằm lan tỏa thông tin, nhận thức về tầm quan trọng của sức khỏe đối với 
con người.  
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Hưởng ứng ngày sức khỏe thế giới 07/4
“Hành tinh của chúng ta-sức khoẻ của chúng ta”

Hiến máu nhân đạo không chỉ giúp cứu mạng 
người khác mà còn giúp mang lại rất nhiều lợi ích sức 

khỏe cho người hiến.

1. Chứng rối loạn do hấp 
thu quá nhiều sắt:

Lợi ích sức khỏe của việc 
hiến máu bao gồm giảm nguy 
cơ mắc bệnh homochromatosis 
(chứng rối loạn do hấp thu quá 
nhiều sắt). Đây là tình trạng sức 
khỏe phát sinh do cơ thể hấp 
thụ sắt nhiều quá mức. Bệnh 
cũng có thể do yếu tố di truyền 
hoặc do uống quá nhiều rượu, 
bia, chứng thiếu máu hoặc các 
chứng rối loạn khác gây ra.

Hiến máu thường xuyên có 
thể giúp giảm tình trạng tích 
tụ sắt trong cơ thể. Tuy nhiên 
người hiến tặng cần đảm bảo 
rằng họ có thể đáp ứng đủ các 
tiêu chí hiến máu.

2. Giảm nguy cơ ung thư:
Hiến máu cũng có thể giúp 

giảm nguy cơ mắc các bệnh 
ung thư. Bằng cách hiến máu, 
hàm lượng sắt tích tụ trong cơ 
thể sẽ được duy trì ở mức lành 
mạnh có lợi cho sức khỏe. Nguy 
cơ bị ung thư gan, phổi, dạ dày, 
ruột già và cổ họng giảm dần 
khi tần suất hiến máu tăng lên 
nhờ giảm lượng sắt trong cơ 
thể.

3. Giảm nguy cơ mắc 
bệnh tim mạch:

Hiến máu 
có tác dụng 
tích cực trong 
việc làm giảm 
nguy cơ mắc 
các bệnh tim 
mạch và gan 
do tình trạng 
cơ thể thừa 
sắt quá mức 
gây ra. Một 
chế độ ăn 
uống giàu sắt có thể làm tăng 
nồng độ sắt trong máu.

Tuy nhiên, cơ thể chỉ có thể 
hấp thu một lượng sắt hạn chế, 
dẫn đến tình trạng sắt thừa sẽ 
tích tụ lại trong tim, gan và tuyến 
tụy. Tình trạng này sẽ làm tăng 
nguy cơ mắc các bệnh xơ gan, 
suy gan, tổn thương tụy và các 
tình trạng bất thường về tim 
mạch như nhịp tim không đều. 
Trong khi đó hiến máu có tác 
dụng giúp duy trì mức sắt đồng 
thời làm giảm nguy cơ mắc các 
vấn đề sức khỏe  khác nhau.

4. Tái tạo các tế bào mới:
Sau khi hiến máu, cơ thể sẽ 

hoạt động để bổ sung lại lượng 
máu đã mất. Điều này sẽ kích 
thích quá trình sản sinh các tế 
bào máu mới và nhờ đó, các tế 

bào mới sẽ luân phiên giúp duy 
trì cơ thể luôn khỏe mạnh.

5. Đốt cháy Calo
Mỗi lần hiến máu cơ thể bạn 

sẽ tiêu tốn khoảng 650-700 
Kcal. Cân nặng của bạn có thể 
liên quan tới việc hấp thu calo 
và vì vậy, hiến máu có thể hỗ 
trợ bạn kiểm soát cân nặng. 
Tuy nhiên, thời gian hiến máu 
an toàn nhất là khoảng hai hoặc 
ba tháng 1 lần và không được 
nhiều hơn. Mức độ thường 
xuyên này còn phụ thuộc vào 
tình trạng sức khỏe, nồng độ 
hemoglobin và sắt trong máu 
của từng người./. 

Cao Thu Sương
 TTYT Thuận An

7
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Ngày 5/4, Bộ Y tế ban 
hành Quyết định 
838/QĐ-BYT hướng 

dẫn về an toàn, vệ sinh lao 
động cho nhân viên y tế trong 
phòng, chống dịch COVID-19.

Các nguy cơ rủi ro chính 
về an toàn, vệ sinh lao động 
trong phòng, chống dịch 
COVID-19 mà nhân viên y tế 
đối mặt:

- Lây nhiễm SARS-CoV-2 
trong quá trình làm việc;

- Viêm da do phải mặc 
phương tiện bảo vệ cá nhân 
trong thời gian dài và trong thời 
tiết nóng nực.

- Căng thẳng nhiệt (say 
nóng, say nắng) do phải mặc 
phương tiện bảo vệ cá nhân 
trong thời gian dài và trong thời 
tiết nóng nực.

- Tiếp xúc với các hóa chất 
khử khuẩn do tăng tần suất sử 
dụng;

- Mệt mỏi kéo dài do thời gian 
làm việc kéo dài, khối lượng 
công việc lớn, thời gian nghỉ 
ngơi không đủ, không cung cấp 

đầy đủ dinh 
dưỡng.

- Bạo hành, 
kỳ thị, phân 
biệt đối xử, 
quấy rối tại nơi 
làm việc.

- Rối loạn 
sức khỏe tâm 
thần (trầm 
cảm, lo âu, 
căng thẳng 

cảm xúc, kiệt sức nghề nghiệp, 
vv) do căng thẳng tâm lý.

- Đau mỏi cơ xương khớp do 
nâng nhấc, vận chuyển, chăm 
sóc bệnh nhân và các vật nặng 
khi tham gia phòng, chống dịch 
COVID-19.

- Điều kiện công trình vệ sinh 
phúc lợi không đầy đủ hoặc 
không đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp cho nhân 
viên y tế trong phòng, chống 
dịch Covid-19, ngoài các biện 
pháp theo từng yếu tố nguy 
cơ cụ thể, các cơ sở y tế cần 
áp dụng và thực hiện các biện 
pháp dự phòng như:

- Cho phép nhân viên ở nhà 
trong trường hợp nghi ngờ mắc 
bệnh Covid-19 với các triệu 
chứng đặc hiệu như sốt, ho, 
khó thở…

- Bố trí thời gian làm việc và 
nghỉ ngơi phù hợp cho nhân 
viên y tế để dự phòng nguy cơ 
mệt mỏi:

+ Thời gian ca làm việc: Mỗi 

tuần nên bố trí 05 ca 08 tiếng 
hoặc 04 ca 10 tiếng, nếu làm 12 
giờ/ngày thì phải sắp xếp nhiều 
ngày nghỉ xen kẽ hơn.

+ Sắp xếp thời gian làm việc 
ngắn hơn vào ban đêm. Nên 
tổ chức đổi ca luân phiên theo 
chiều thuận (sáng đến chiều 
đến đêm) và có cân nhắc đến 
nguyện vọng của nhân viên y 
tế, điều kiện địa phương và cơ 
sở y tế.

+ Nghỉ giải lao: Thường 
xuyên bố trí nghỉ giải lao ngắn 
giữa giờ (cứ sau 01 đến 02 giờ 
làm việc); cho phép thời gian 
nghỉ ăn trưa/tối dài hơn.

+ Thời gian nghỉ ngơi và 
phục hồi sức khỏe: Xây dựng 
chính sách về thời giờ làm việc 
và nghỉ ngơi phù hợp.

Khi làm việc tối thiểu 10 giờ 
liên tục mỗi ngày phải bố trí 07 
- 08 giờ để ngủ và sau 14 ngày 
làm việc liên tục cần được nghỉ 
48 giờ; làm 05 ca liên tục 08 giờ 
hoặc 04 ca 10 giờ phải bố trí 
một hoặc hai ngày nghỉ; làm 03 
ca liên tục kéo dài 12 giờ phải 
có hai ngày nghỉ.

 - Khối lượng công việc: Đối 
với những ca làm việc kéo dài 
12 giờ, nên bố trí các công việc 
“nhẹ nhàng hơn” (như công 
việc hành chính).

- Cung cấp các bữa ăn đầy 
đủ dinh dưỡng.

- Rút ngắn thời gian ca làm 
việc, nếu có thể...

Hương Nguyễn

8

Đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trong 
phòng, chống dịch COVID-19

Nhân viên y tế làm việc phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đối mặt với nhiều nguy cơ, do đó cần giảm 
căng thẳng và mệt mỏi cho nhân viên y tế bằng cách luân phiên ca làm việc; Bố trí làm việc 5 ca 8 tiếng hoặc 

4 ca 10 tiếng mỗi tuần...
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Theo Bộ Y tế, việc hiến máu sau 
khi tiêm ngừa Covid-19 là an 
toàn, miễn là bạn cảm thấy 

khỏe mạnh, không cần thiết phải chờ 
đợi giữa việc tiêm ngừa Covid-19 và 
hiến máu. Trên thực tế, việc hiến máu 
còn được khuyến khích mạnh mẽ, 
đặc biệt là trong những tháng hè khi 
lượng máu hiến tặng có xu hướng ít 
đi. 

Người hiến máu cần đáp ứng các 
tiêu chuẩn sức khỏe và tuân thủ các 
quy định khai báo y tế để đảm bảo 
thật sự khỏe mạnh, an toàn, không có 
các nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 

khi tham gia hiến máu. Sau khi 
hiến máu, nếu xuất hiện các triệu 
chứng như ho, sốt, khó thở…  
cần thông báo ngay lập tức cho 
đơn vị tiếp nhận máu. Chỉ hiến 

máu sau tối thiểu 28 ngày tính từ 
thời điểm được khẳng định không còn 
nhiễm vi rút SARS-CoV-2./. 

Mai Thi

9

Tiêm vắc xin Covid-19 
có hiến máu được không?

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta. 
Song song với việc không ngừng tăng tỷ lệ tiêm ngừa Covid-19 để góp phần đẩy lui dịch bệnh thì việc tiếp 

tục hiến máu tình nguyện để bổ sung kho máu dự trữ tại các cơ sở y tế vì những đơn vị máu hiến tặng được 
sử dụng đúng lúc kịp thời đã cứu sống nhiều bệnh nhân.

Vắc xin 
Covid-19



SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 04/2022 (234)

Giai đoạn 2016-2020 Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bình 
Dương ban hành Quyết 

định số 507/QĐ-UBND ngày 
06 tháng 3 năm 2017 về việc 
phê duyệt Kế hoạch tiếp tục 
triển khai thực hiện Đề án Kiểm 
soát mất cân bằng giới tính khi 
sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2017-2020, Đề án tập trung vào 
các hoạt động: Khen thưởng, 
khuyến khích, động viên: Đưa 
chỉ tiêu về duy trì tỷ số giới 
tính khi sinh ở mức 103-107 
bé trai/100 bé gái vào tiêu chí 
đăng ký thực hiện tốt công tác 
dân số-kế hoạch hóa gia đình 
ở các xã/phường/thị trấn để 
xét khen thưởng hàng năm; Tổ 
chức tập huấn cung cấp kiến 
thức, kỹ năng tuyên truyền, tư 
vấn về giới và giới tính khi sinh 
cho cộng tác viên dân số; thực 
hiện nói chuyện chuyên đề; 
sản xuất  chuyên mục về Giới 
tính khi sinh phát sóng trên Đài 
phát thanh truyền hình tỉnh; 
đưa tin trên Báo Bình Dương; 
nhân bản các sản phẩm truyền 
thông; v.v. Đồng thời, tổ chức 
các đợt thanh, kiểm tra liên 
ngành nhằm tuyên truyền, 
nhắc nhở và xử phạt các cơ sở 
thực hiện trái các quy định của 
pháp luật về nghiêm cấm tuyên 
truyền phổ biến phương pháp 
lựa chọn giới tính khi sinh. Lồng 
ghép nội dung tuyên truyền vào 
nội dung sinh hoạt của các câu 
lạc bộ của các ban, ngành (câu 
lạc bộ phụ nữ không sinh con 
thứ 3 giúp nhau phát triển kinh 
tế gia đình...). Kết quả thực 
hiện tỷ số giới tính khi sinh giai 
đoạn 2016-2020 của tỉnh được 

giữ vững và duy trì ở mức cân 
bằng tự nhiên 103-107 trẻ nam/
trẻ nữ.

Theo đó, UBND tỉnh đã 
ban hành Quyết định số 389/
QĐ-UBND ngày 16/02/2022 
v/v phê duyệt kế hoạch tiếp tục 
triển khai thực hiện Đề án Kiểm 
soát mất cân bằng giới tính khi 
sinh giai đoạn 2022-2025 tại 
9/9 huyện, thị xã, thành phố 
trên địa bàn tỉnh với mục tiêu 
cụ thể duy trì tỳ số giới tính khi 
sinh là 103-107 bé trai/100 bé 
gái, tiếp tục duy trì tỷ số giới 
tính khi sinh ở mức cân bằng tự 
nhiên, thực hiện tốt chính sách 
Dân số-Kế hoạch hóa gia đình 
và góp phần phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh nhà một cách 
bền vững.

Với chỉ tiêu triển khai thực 
hiện các ứng dụng trên thiết 
bị di động thông minh đáp 
ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu 
chuyên ngành dân số của các 
cơ quan, tổ chức trong xã hội 
đạt ít nhất 5 ứng dụng năm 
2025, 10 ứng dụng năm 2030; 
Trong đó một trong những 
nhiệm vụ, giải pháp là nâng 
cao chất lượng thông tin số liệu 
đầu vào của mạng lưới dân số 
các cấp, cộng tác viên dân số, 

nâng cấp hệ thống kho dữ liệu 
điện tử chuyên ngành DS-KH-
HGĐ, thường xuyên phối hợp 
các ngành liên quan rà soát, 
thẩm định thông tin số liệu đầu 
vào bảo đảm nguồn số liệu 
luôn đầy đủ, chính xác. Ngày 
23/02/2022, UBND tỉnh cũng 
đã ban hành Quyết định số 485/
QĐ-UBND về việc triển khai 
thực hiện Chương trình Củng 
cố và phát triển hệ thống thông 
tin chuyên ngành dân số đến 
năm 2030. Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chương trình củng 
cố và phát triển hệ thống thông 
tin chuyên ngành dân số đến 
năm 2030, với mục tiêu chung 
là phát triển hệ thống thông tin 
số liệu dân số theo hướng hiện 
đại và đồng bộ bảo đảm cung 
cấp đầy đủ tình hình, dự báo 
dân số tin cậy phục vụ quản lý 
nhà nước về dân số nhằm thực 
hiện thành công Kế hoạch hành 
động giai đoạn 2020-2025 tầm 
nhìn đến năm 2030 của tỉnh 
Bình Dương thực hiện Chiến 
lược dân số Việt Nam đến năm 
2030./.

 Phạm Thị Tho
CCDS-KHHGĐ

10
Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện: Đề án Kiểm soát
 mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025 và 

Chương trình phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số 
đến năm 2030
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Ngày 23/3/2022, Ban quản 
lý Dự án RAI3E tỉnh Bình 
Dương tổ chức Hội nghị 

tổng kết hoạt động năm 2021 
và triển khai kế hoạch thực hiện 
năm 2022 - Dự án “Sáng kiến 
khu vực ngăn chặn và loại trừ 
sốt rét kháng thuốc Artemisinin” 
giai đoạn 2021-2023 (RAI3E).  
Tham dự có ông Huỳnh Thanh 
Hà - Trưởng Ban Quản lý dự án 
RAI3E tỉnh Bình Dương- P.GĐ 
Sở Y tế Bình Dương, ông Trần 
Văn Chung - Phó Trưởng Ban 
Quản lý Dự án - P.GĐ Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật cùng 
đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ 
trách các huyện thị nằm trong 
Dự án. Dự án “Sáng kiến khu 
vực ngăn chặn và loại trừ sốt 
rét kháng thuốc Artemisinin giai 
đoạn 2021- 2023” được triển 
khai tại 4 huyện trọng điểm có 
tỷ lệ sốt rét cũng như có nguy 
cơ cao trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương.

Hội nghị diễn ra với các nội 
dung: Tổng kết hoạt động dự 
án năm 2021; triển khai kế 
hoạch hoạt động Dự án năm 
2022; hướng dẫn thực hiện kế 
hoạch dự án năm 2022; tổng 
kết công tác tài chính năm 
2021 và hướng dẫn chi tiêu 
năm 2022; hướng dẫn thực 
hiện báo cáo chỉ số giám sát và 
đánh giá; triển khai quy chế tập 
huấn, truyền thông và hội nghị 
năm 2022; hướng dẫn triển 
khai hoạt động Dự án trong bối 
cảnh COVID-19 và hỗ trợ vật 
tư trang thiết bị phòng chống 
COVID-19. Trong năm 2021, 
tình hình sốt rét tại các huyện 
dự án giảm 50% với năm 2020; 

có 01 người bệnh mắc sốt rét 
ngoại lai, không có tử vong do 
sốt rét, không có người bệnh 
sốt rét ác tính, không có dịch 
sốt rét xảy ra. Để thực hiện đạt 
hiệu quả là do cán bộ y tế ở các 
tuyến đã thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền cho người dân về 
công tác phòng, chống sốt rét 
do đó hiểu biết và thái độ thực 
hành phòng, chống bệnh sốt 
rét của người dân đã được cải 
thiện rõ nét; đội ngũ nhân viên 
y tế thôn ấp thực hiện tốt công 
tác báo cáo, theo dõi về dân di 
cư biến động từ nơi khác về địa 
phương, kịp thời phát hiện các 
trường hợp người bệnh có ký 
sinh trùng sốt rét, điều trị đúng 
phác đồ không để lây truyền ra 
cộng đồng.

Do tình hình dịch Covid-19 
diễn biến còn phức tạp nên 
hoạt động Dự án triển khai thực 
hiện từ quý 4/2021 và các hoạt 
động của Dự án đều được triển 
khai đảm bảo theo kế hoạch, 
đúng tiến độ và đạt chỉ tiêu 
giao. Công tác quản lý và tổ 

chức thực hiện các hoạt động 
đã được tổ chức triển khai và 
phối hợp thực hiện đồng bộ. 
Công tác giám sát dịch tễ sốt 
rét được thực hiện giám sát 
đúng thời gian qui định, các 
thông tin ghi rõ ràng dễ nhận 
định nơi nhiễm. Thuốc, vật tư 
chẩn đoán đầy đủ sẵn sàng 
điều trị khi có ca bệnh xác định. 
Chất lượng công tác thống kê 
báo ngày càng được nâng cao, 
v.v. nên đã đáp ứng được các 
chỉ tiêu, mục tiêu của Dự án đề 
ra, góp phần ngăn chặn nguy 
cơ dịch sốt rét xảy ra; tạo điều 
kiện duy trì những thành quả 
của chương trình phòng chống 
sốt rét quốc gia ngày càng bền 
vững và phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu 
cũng đã tham luận, đóng góp 
một số ý kiến về các hoạt động 
của Dự án được triển khai trên 
địa bàn tỉnh năm 2021 và giai 
đoạn 2021- 2023./. 

Bích Hạnh

Tổng kết hoạt động Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn 
và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 

2021 - 2023” năm 2021

Ông Huỳnh Thanh Hà - Trưởng Ban Quản lý dự án RAI3E tỉnh - P.GĐ 
Sở Y tế tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị
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Những bệnh trẻ dễ mắc khi thời tiết giao mùa

Thời điểm giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, 
tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh hoạt động mạnh. Tại thời điểm này, trẻ dễ mắc các bệnh sau đây:

1. Đau mắt đỏ: còn có tên gọi là bệnh viêm màng kết. Bệnh thường 
có biểu hiện rõ nhất là mắt đỏ và có rỉ mắt, mi mắt sưng nề, mọng, mắt 
đỏ (do cương tụ mạch máu), đau nhức, chảy nước mắt, v.v. Để phòng 
bệnh đau mắt đỏ, hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người, vệ sinh cá nhân 
cho trẻ sạch sẽ, nhà ở thông thoáng. Khi có các dấu hiệu như trên, đưa 
trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách.

2. Cảm cúm: khi mắc cảm cúm, trẻ thường có các triệu 
chứng như sốt, nghẹt mũi, đau họng, ho, hắt hơi, nhức mỏi 
toàn thân, v.v. Để phòng bệnh, cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết 
thay đổi (đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh). Hạn chế cho trẻ tiếp 
xúc với nhiều người, nhất là với những người có biểu hiện bị 
cúm. Cho trẻ uống nước ấm, hạn chế thức ăn lạnh như kem, 
đá, v.v. Tăng cường dinh dưỡng và vitamin, cho trẻ uống đủ 
nước. Tiêm vắc xin phòng cúm cho trẻ hàng năm theo hướng 
dẫn của nhân viên y tế.

3. Viêm đường hô hấp: khi thời tiết giao mùa, trẻ 
dễ bị viêm đường hô hấp, mà thường gặp là viêm phế 
quản, viêm phổi, v.v. Tùy theo từng mức độ từ nhẹ đến 
nặng mà trẻ có thể sốt cao, đau đầu, lạnh toàn thân, đau 
họng, ho, mệt mỏi, chán ăn, khó thở, tiêu chảy nhẹ, v.v. 
Để phòng tránh, thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà 
phòng và nước sạch. Giữ ấm cơ thể và hạn chế đưa trẻ 
đến chỗ đông người. Đeo khẩu trang cho trẻ khi đi ra 
đường. Tránh cho trẻ tiếp xúc với khói thuốc lá. Bổ sung 
đầy đủ chất dinh dưỡng. 

4. Sốt xuất huyết: là bệnh do muỗi vằn truyền, có thể xuất 
hiện quanh năm, nhưng phát triển mạnh vào mùa cuối hè, đầu 
thu, không khí ẩm thấp. Trẻ mắc sốt xuất huyết thường sốt cao 
đột ngột và liên tục (39-40°C) trong vòng 2-4 ngày, có thể xuất 
hiện dấu hiệu xuất huyết dưới da mọc thành từng đám rải rác, có 
thể xuất huyết ở niêm mạc miệng, đi tiêu ra máu, v.v. Nếu nghi 
ngờ bé bị sốt xuất huyết, tuyệt đối không cho bé dùng thuốc hạ 
sốt loại Aspirin vì dễ làm tăng nguy cơ chảy máu, nên cho uống 
thuốc giảm sốt Paracetamol theo liều quy định rồi đưa trẻ đến 
ngay cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm chẩn đoán chính xác 
và điều trị kịp thời. Để phòng tránh bệnh, cho trẻ mặc quần áo dài 
tay, ngủ màn kể cả ban ngày. Không để trẻ ở nơi thiếu ánh sáng, 
ẩm thấp để tránh muỗi đốt. Thoa thuốc chống muỗi lên những 
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Sáng ngày 01/4/2022, 
Bộ Y tế Nga cho 
biết họ đã nộp đơn 

xin cấp phép cho vắc xin 
phòng Covid-19 dạng xịt 
đầu tiên trên thế giới. Cơ 
quan này đã đăng ký giấy 
phép đối với vắc xin dạng 
xịt mũi của Gam-Covid-Vac 
(Sputnik V) do Viện Nghiên 
cứu Dịch tễ và Vi sinh vật 
Gamaleya trực thuộc Bộ Y 
tế phát triển.

Theo Bộ Y tế Nga, vắc xin 
Sputnik dạng xịt chứa hai 
thành phần dựa trên vi rút 
véc-tơ Adeno loại 5 (Ad5) 
và 16 (Ad15). Vắc xin này 
gồm hai liều xịt mũi được 
sử dụng cách nhau 3 tuần. 
Loại vắc xin dạng xịt vào 
khoang mũi này sẽ tạo ra 
miễn dịch niêm mạc chống 
lại vi rút SARS-CoV-2 trong 
đường hô hấp cũng như 
miễn dịch, dịch thể và tế 
bào trong máu. Trong thời 
điểm hiện tại, vắc xin xịt mũi 
của Sputnik được dùng để 
phòng ngừa  Covid-19 cho 
những người trên 18 tuổi./. 

Mai Thi

vùng da lộ ra ngoài để bảo vệ trẻ không bị muỗi đốt. Nhà ở thông 
thoáng, vệ sinh môi trường ở sạch sẻ, loại bỏ các vật phế thải chứa 
nước để không có nơi cho muỗi sinh sản và phát triển.

5. Tiêu chảy: là bệnh do 
rotavirus gây ra, virus gây tiêu 
chảy có thể xâm nhập vào cơ 
thể qua đường phân - miệng. Trẻ 
thường bị nôn sau đó là đi phân 
lỏng. Bé có thể ho, sốt nên dễ 
nhầm với viêm đường hô hấp, 
viêm mũi họng. Bệnh thường 
kéo dài 3-7 ngày. Biến chứng 
nguy hiểm là mất nước, trong 
trường hợp nặng, dễ dẫn đến 
trụy mạch, thậm chí tử vong nếu 
không được bù nước kịp thời. Vì 
thế, nếu chăm sóc ở nhà, cha 
mẹ nên cho bé uống dung dịch 
bù chất điện giải (Oresol) theo đúng hướng dẫn. Nếu thấy trẻ có 
biểu hiện bất thường (li bì, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần, v.v.) nên 
đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chăm sóc điều trị. Hãy phòng bệnh 
cho trẻ bằng vắc xin. Đảm bảo an toàn vệ sinh cho bé trong ăn 
uống. 

6. Bệnh thủy đậu: 
đây là bệnh lây nhiễm do 
virus thủy đậu gây ra. Bệnh 
lây qua tiếp xúc khi nói, 
hắt hơi (nhảy mũi) hoặc 
ho, v.v.Thủy đậu là bệnh 
thường gặp và dễ nhận biết 
ở trẻ nhỏ. Thời gian ủ bệnh 
khoảng 2 -3 tuần. Biểu hiện 
của bệnh như sau: giai đoạn 
đầu, trẻ có thể có biểu hiện 
sốt, đau đầu, đau cơ, v.v. 
tiếp theo là xuất hiện những 
nốt hồng ban, phỏng nước 
và sau 2-3 ngày các mụn 
nước có thể vỡ ra và đóng 

vẩy. Để phòng bệnh, hãy cho trẻ tiêm vắc xin phòng thủy đậu đủ 
liều và đúng lịch theo hướng dẫn của cơ sở y tế./.

Cao Thu Sương

TTYT Thuận An

Nga tiên phong 
đăng ký sử dụng 
vaccine COVID-19 

dạng xịt

Covid-19
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Để điều trị ho do covid-19 
bằng phương pháp YHCT, có 
thể kết hợp vật lý trị liệu (tập 
thở) cùng với việc dùng các 
bài thuốc. Cụ thể như sau:

1. Tập thở: nhằm tăng lưu 
thông khí phổi.

• Thở bụng: Thở theo nhịp 
điệu "êm, nhẹ, đều, chậm, sâu, 
dài ". Khi không khí qua mũi 
vào phổi, từ phổi ra ngoài một 
cách nhẹ nhàng, người đứng 
bên không nghe thấy hơi thở, 
bản thân cũng không nghe thấy 
hơi thở của mình. Thở theo một 
nhịp điệu nhất định từ lúc tập 
đến lúc thôi tập luyện ở tư thế, 
không có hiện tượng lúc nhanh 
lúc chậm, lúc mạnh lúc yếu, lúc 
ngắn, lúc dài. Phải dùng ý để 
điều chỉnh hơi thở cho đạt yêu 
cầu trên. Khi thở đạt êm đều 
nhẹ chậm sâu dài rồi, số lần thở 
trong một phút sẽ giảm xuống 
còn 6 -10 lần. Có thể ít hơn nữa 
tùy theo sức. Điều cần nhớ và 
làm cho tốt là: mỗi lần tập đều 
bắt đầu bằng thở dài ra và tóp 
bụng lại, sau đó mới hít vào để 
bụng phồng lên. Nếu bắt đầu 
bằng hít vào cho bụng phồng 
lên trước sau đó mới thở dài 
ra để bụng tóp lại thì thường 
không đạt yêu cầu, và ta sẽ 
lúng túng. Mỗi lần tập 3-5 phút, 
ngày tập 2-3 lần.

• Thở ngực: Sau một thời 
gian luyện thở, một số người có 

thể từ thở tự nhiên có điều 
chỉnh chuyển dần thành 
thở ngực. Cũng có người 
cố tập để đạt thở ngực. 
Tiêu chuẩn của thở ngực 
là: thở theo nhịp điệu: êm, 
nhẹ , đều, chậm, sâu, dài". 
Đồng thời, hít vào ngực 
nở, bụng lép, thở ra ngực 
lép, bụng hơi phồng. Mỗi 
lần tập 3-5 phút, ngày tập 
2-3 lần.

2. Một số bài thuốc hỗ trợ 
điều trị: 

- Dạng bào chế: Thuốc sắc 
hoặc cao lỏng.

- Cách dùng, liều dùng:
+ Thuốc sắc: Sắc uống 1 

thang/ngày, chia đều 2 lần sau 
ăn sáng chiều, uống ấm.

+ Dạng cao lỏng: Cách dùng 
và liều dùng tương đương với 1 
thang sắc.

• Dưỡng âm thanh phế 
thang: Sinh địa (12g); Huyền 
sâm (12g); Xích thược (8g); 
Mạch môn (16g); Đơn bì (16g); 
Xuyên bối mẫu (12g); Bạc hà 
(8g); Cam thảo (6g)

• Tiểu thanh long thang 
gia giảm: Ma hoàng (4g); Bạch 
thược (6g); Quế chi (4g); Tế tân 
(3g); Chích cam thảo (4g); Bán 
hạ chế (8g); Ngũ vị tử (6g); Can 
khương (4g)

• Phương pháp dân gian: 
Lấy 100g gừng tươi (không quá 
non hay quá già), 70g đường 

phèn, 70ml mật ong, 2 quả 
chanh (lấy cả quả, bỏ hạt). Tất 
cả xay chung thành một hỗn 
hợp, lấy cả bã. Cho vào lọ thủy 
tinh và cất tủ lạnh dùng dần. 
Mỗi lần dùng 1 muỗng cafe 
(tương đương 10g), pha với 
nước nóng, uống từng ngụm 
nhỏ, người lớn mỗi ngày uống 
2-3 lần (sáng-trưa- chiều).

*Lưu ý: không dùng vào buổi 
tối. Hũ thủy tinh cần được cho 
vào chậu nước sôi trước khi 
dùng để cất trữ hỗn hợp. Đối 
với người có thể trạng nhiệt (đái 
tháo đường, tăng huyết áp...) 
dùng 2 lần/ngày. Trẻ em trên 6 
tuổi dùng 02 lần/ngày, mỗi lần 
dùng 1/2 muỗng cafe.

Trong thời gian bệnh, hạn 
chế các món hải sản, gà, bò. 
Tắm bằng nước ấm, tránh tắm 
đêm, gội đầu. Trường hợp cần 
gội đầu thì thực hiện nhanh 
chóng bằng nước ấm, sấy khô 
tóc ngay sau khi gội./. 

BS Lâm Bạch Ngọc
BVYHCT

Điều trị ho do Covid-19 
bằng phương pháp y học cổ truyền 

Theo y học cổ truyền (YHCT), ho do covid-19 là bệnh 
do dịch độc bên ngoài nhân lúc chính khí hư suy thừa cơ 
xâm nhập vào cơ thể qua phế kinh tấn công tạng phế mà 
gây nên bệnh, nên các triệu chứng sớm thường xuất hiện ở 

14

đường hô hấp, rồi vị trường và cuối cùng là toàn bộ các tạng phủ khác nếu không được kiểm soát kịp thời và 
đúng cách.
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Bệnh sốt rét có thể đe 
dọa đến tính mạng con 
người, bệnh gây ra bởi 

ký sinh trùng được truyền sang 
người thông qua các vết đốt 
của muỗi Anophen bị nhiễm 
bệnh. 

Với những kết quả đã đạt 
được trong công tác phòng 
chống bệnh sốt rét thời gian 
qua, Việt Nam và một số nước 
khác có sốt rét lưu hành nhẹ và 
trung bình đã được Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) khuyến cáo 
chuyển sang chiến lược loại trừ 
sốt rét, với các hướng dẫn thực 
hành để tiến tới một thế giới 
không còn sốt rét. 

Việt Nam đã xây dựng chiến 
lược đến năm 2025 sẽ loại trừ 
sốt rét do nhiễm ký sinh trùng 
Plasmpdium falciparum và định 
hướng đến năm 2030 toàn 
bộ bệnh nhân bệnh sốt rét do 
nhiễm các loại ký sinh trùng 

khác đều được loại trừ. Cộng 
đồng người dân và các tổ chức 
xã hội, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc triển khai các hoạt 
động phòng, chống và loại trừ 
sốt rét một cách bền vững. Theo 
lộ trình, đến năm 2025 không 
còn địa phương nào còn ở giai 
đoạn phòng, chống sốt rét; 8 
địa phương ở giai đoạn loại trừ 
sốt rét và 55 địa phương ở giai 
đoạn đề phòng sốt rét quay trở 
lại.

Hưởng ứng Ngày Thế giới 
phòng chống sốt rét năm 2022 
với chủ đề: "Tăng cường các 
biện pháp phòng chống để 
giảm gánh nặng và tử vong do 
sốt rét”. Cần tăng cường đầu 
tư và đổi mới để mang lại các 
phương pháp tiếp cận kiểm 
soát véc tơ mới, chẩn đoán, 
thuốc điều trị sốt rét và các 
công cụ khác để đẩy nhanh tiến 
độ chống lại bệnh sốt rét.

Để phòng bệnh hiệu quả, 
việc cần làm là ngăn chặn được 
sự tiếp xúc giữa người với muỗi 
truyền bệnh bằng cách: Phun 
tồn lưu và tẩm màn bằng hóa 
chất diệt muỗi; phát quang bụi 
rậm, khơi thông cống rãnh, dọn 
dẹp nhà cửa gọn gàng để hạn 
chế muỗi sinh sản và trú ngụ 
trong nhà; đồng thời phòng, 
chống muỗi đốt bằng cách ngủ 
mùng kể cả ban ngày, mặc 
quần áo dài khi đi rừng hoặc 
làm việc; bôi thuốc xua muỗi 
lên những vùng da hở; kiểm 
soát tốt việc biến động dân cư 
giữa vùng có sốt rét lưu hành 
và vùng không có sốt rét lưu 
hành, việc dân cư giao lưu qua 
biên giới, đồng thời kiểm soát 
được vấn đề ký sinh trùng sốt 
rét kháng thuốc./. 

DS Giang Nhung

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống sốt rét 25/4
Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25/4 được kỳ họp thứ 60 Đại Hội Đồng Y tế Thế giới tháng 5/2007 ấn 

định, đây là ngày để ghi nhận nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát bệnh sốt rét một cách hiệu quả. Mục đích của 
sự kiện này là cho các quốc gia đang ở trong vùng bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét có cơ hội học hỏi lẫn nhau 

và hỗ trợ nhau để cùng chống lại căn bệnh này. 
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Tiếp trang 1

Ở một cách nhìn khác, Người 
cho rằng: “Cán bộ quyết định 
mọi việc. Các đồng chí đều là 
cán bộ cao cấp, đều giữ những 
trách nhiệm quan trọng.” “Công 
việc thành hay là bại một phần 
lớn là do nơi tư tưởng, đạo 
đức, thái độ và lề lối làm việc 
của các đồng chí”. Vì vậy, Đảng 
ta đã xây dựng đội ngũ cán bộ 
các cấp có đạo đức, phẩm chất 
trong sáng, có bản lĩnh kiên 
cường, có trình độ, năng lực 
không ngừng được nâng cao, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
qua các thời kỳ cách mạng.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí 
Minh, trong Điều lệ Đảng, Đảng 
ta khẳng định: Đảng viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ 
cách mạng trong đội tiên phong 
của giai cấp công nhân, Nhân 
dân lao động và dân tộc Việt 
Nam, suốt đời phấn đấu cho 
mục đích, lý tưởng của Đảng. 
Do đó, hiện nay, yêu cầu đặt 
ra là mỗi cán bộ, đảng viên 
của Đảng phải phát huy hơn 
nữa vai trò tiên phong, gương 
mẫu, từ đó, củng cố vững chắc 
vai trò lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng, tăng cường đoàn 
kết, thống nhất trong Đảng và 
củng cố, giữ vững mối quan hệ 
khăng khít giữa Đảng với Nhân 
dân.

Với Chuyên đề học tập và 
làm theo Bác năm 2022, mỗi 
cán bộ, đảng viên cần:  

- Học tập Bác: Học trung 
với nước, hiếu với dân, suốt 
đời đấu tranh cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng con người. 
Học cần, kiệm, liêm, chính, chí 

công vô tư, nếp sống giản dị 
và đức khiêm tốn phi thường. 
Tin vào sức mạnh của Nhân 
dân, kính trọng Nhân dân và 
hết lòng phục vụ Nhân dân, 
luôn vị tha, khoan dung và 
nhân hậu với con người. Học 
tấm gương về ý chí và nghị lực 
tinh thần to lớn, quyết tâm vượt 
qua mọi thử thách, gian nguy 
để đạt được mục đích sống. 
Cần nghĩa là luôn chăm chỉ, cố 
gắng không phải một sớm một 
chiều mà thường xuyên và liên 
tục. Kiệm là tiết kiệm, không 
xa xỉ, không hoang phí, không 
bừa bãi và không phải là bủn 
xỉn. Liêm là trong sạch, không 
tham lam. Chính nghĩa là thẳng 
thắn, đứng đắn. “Cần, Kiệm, 
Liêm, Chính” là yêu cầu nhất 
thiết phải có, là “tứ đức” cơ bản 
làm nên “gốc” của người cách 
mạng. Chí công vô tư là: Khách 
quan, công bình, chính trực; 
không thiên vị, không tự tư, tự 
lợi; mọi hành động đều vì đại 
nghĩa, vì lợi ích chính đáng của 
nhân loại, quốc gia, dân tộc, 
cộng đồng là trên hết.

- Làm theo bác: Không 
ngừng rèn luyện, tu dưỡng 
phẩm chất đạo đức, tài năng 
để hoàn thành xuất sắc công 
việc của Đảng và Nhà nước 
giao phó, bên cạnh đó phải 
được lòng dân, có được sự tín 
tưởng và tình cảm của Nhân 
dân. Luôn phải lấy lợi ích của 
Nhân dân làm mục tiêu cao 
cả của sự nghiệp cách mạng, 
luôn hết lòng, hết sức đem sức 
mình phụng sự Nhân dân, vì 
Nhân dân mà làm việc không 
quản ngại khó khăn, gian khổ. 
Thường xuyên đấu tranh chống 

chủ nghĩa cá nhân. Phát hiện 
những điểm tốt của cán bộ để 
phát huy và là cơ sở để thấy 
được những hạn chế để kịp 
thời có phương pháp giúp đỡ, 
hỗ trợ. 

- Nêu gương: Chức vụ 
càng cao càng phải gương mẫu. 
Nêu gương là trách nhiệm, bổn 
phận và là đạo lý của mỗi cán 
bộ, đảng viên. Phải được thể 
hiện từ trong tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, tự phê bình, 
phê bình đến trong quan hệ với 
quần chúng, trách nhiệm trong 
công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, 
đoàn kết nội bộ. Cán bộ, nhất là 
lãnh đạo, phải luôn gương mẫu 
trong việc học tập, rèn luyện, cả 
về chuyên môn, nghiệp vụ và 
đạo đức cách mạng, cả trong 
công tác, sinh hoạt, ứng xử 
với mọi người. Đặc biệt, phải 
chống các biểu hiện suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống theo tinh thần của Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII về 
xây dựng Đảng.

Với tất cả lòng kính yêu và 
biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
mỗi cán bộ, đảng viên cần 
tiếp tục học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách 
của Người, nhất là việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ, đảng 
viên thật sự tiên phong, gương 
mẫu, có đạo đức cách mạng 
trong sáng, bản lĩnh chính trị 
vững vàng, đủ năng lực đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ nhằm 
tăng cường sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, xây 
dựng Đảng và hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh./. 

Giang Nhung

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022
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Chủ đề Tuần lễ tiêm chủng Thế giới năm 
2022 là “Theo đuổi một cuộc sống lâu dài 
cho tất cả mọi người”. Nhằm nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc tiêm chủng trong chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, với mong 
muốn toàn dân hãy tham gia tiêm chủng đầy đủ 
“Vì một cuộc sống lâu dài cho tất cả mọi người”. 
Đầu tư cho tiêm chủng là một trong những khoản 
đầu tư tốt nhất cho sức khỏe. 

Vắc xin rất quan trọng trong việc phòng ngừa 
và kiểm soát các đợt bùng phát bệnh truyền 
nhiễm. Vắc xin đã bảo vệ con người chống lại 
những căn bệnh nguy hiểm đe dọa đến tính 
mạng. Nhờ những lợi ích từ vắc xin mà con 
người không còn phải gánh chịu những căn 
bệnh đã từng khiến nhân loại mất đi hàng trăm 
triệu người như: đậu mùa, bại liệt, v.v. Mặc dù 
vắc xin không phải là giải pháp cho mọi vấn đề, 
nhưng sự phát triển của vắc xin sẽ đưa chúng 
ta đến gần hơn với một thế giới không còn bệnh 
lao, ung thư cổ tử cung, v.v. đồng thời chấm dứt 
các bệnh thường gặp ở trẻ như uốn ván, sởi, v.v.

Cùng với việc phòng chống dịch bệnh, vắc xin 
cũng giúp hạn chế sự lan rộng của tình trạng 
kháng thuốc kháng sinh. Sự gia tăng toàn cầu 
về dịch bệnh do vi khuẩn kháng thuốc, do lạm 
dụng thuốc kháng sinh đang là mối quan tâm lớn 
về sức khỏe cộng đồng. Việc điều trị các bệnh 
nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh gặp nhiều 
khó khăn và tốn kém hơn, và không phải lúc nào 
cũng khỏi bệnh. Khi được tiêm vắc xin, người 
được tiêm sẽ giảm được nguy cơ nhiễm bệnh, 
do đó giảm nhu cầu sử dụng thuốc kháng sinh, 
điều này góp phần hạn chế tình trạng kháng 
thuốc kháng sinh. 

Vắc xin mang lại cơ hội và hy vọng cho tất cả 
mọi người để có một cuộc sống trọn vẹn hơn, lâu 
dài hơn. Vì vậy, hãy bảo vệ sức khoẻ và phòng 
ngừa dịch bệnh bằng cách tiêm vắc xin đủ liều, 
đúng lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế./. 

BS. Diệu Hương

Hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2022
Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới được tổ chức hàng năm vào tuần cuối cùng của tháng 4, với mục đích thúc 

đẩy việc sử dụng vắc xin để bảo vệ mọi người ở mọi lứa tuổi chống lại bệnh tật. Tiêm chủng giúp cứu sống 
hàng triệu người mỗi năm và được công nhận là một trong những can thiệp y tế thành công nhất trên thế 

giới. Mục tiêu cuối cùng của Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới nhằm truyền thông việc tiêm chủng đến toàn dân 
tạo miễn dịch cộng đồng để bảo vệ người dân phòng ngừa dịch bệnh bằng vắc xin. 
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Với trẻ mắc Covid-19, 
qua theo dõi đã xuất 
hiện nhiều ca có biểu 

hiện lâm sàng kéo dài, có cả di 
chứng cấp tính của Covid-19 và 
tình trạng hậu Covid-19. Thậm 
chí có những trường hợp ghi 
nhận trẻ bị Hội chứng viêm đa 
hệ thống sau mắc Covid-19, 
đây là biểu hiện nghiêm trọng 
khi viêm cả các cơ quan khác 
trong cơ thể, nếu không được 
phát hiện sớm rất dễ dẫn đến 
tử vong. Ngoài ra, việc tiêm 
vắc xin không chỉ bảo vệ bản 
thân trẻ mà còn giảm đi sự lây 
nhiễm cho những người trong 
gia đình, đặc biệt là người cao 
tuổi, người mắc bệnh nền. 

Hiện có hơn 60 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới đã 
và đang sử dụng vắc xin Pfizer 
để tiêm cho hàng chục triệu trẻ 
từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo ghi 

nhận thực tế từ các quốc gia đã 
triển khai, tỷ lệ phản ứng thông 
thường như sốt, sưng đau tại 
chỗ khi trẻ tiêm vắc xin này rất 
thấp, chưa nói đến phản ứng 
nặng và tỷ lệ  thấp hơn so với 
các vắc xin thông thường trong 
và ngoài chương trình tiêm 
chủng mở rộng như cúm, sởi - 
quai bị - rublella, v.v.

Đến thời điểm hiện tại, loại 
vắc xin được nước ta phê duyệt 
sử dụng cho lứa tuổi này là vắc 
xin Pfizer. Liều lượng 0,2 ml. 
Khoảng cách giữa các mũi tiêm 
thực hiện theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất và Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung ương. Bộ Y tế nêu 
rõ, việc tổ chức tiêm, khám sàng 
lọc, hướng dẫn cách theo dõi, 
chăm sóc sau khi tiêm chủng 
thực hiện theo các hướng dẫn 
chuyên môn trước đó của Bộ Y 
tế. Cha mẹ, người giám hộ đọc 

kỹ hướng dẫn và ký vào “Phiếu 
đồng ý tiêm chủng” theo mẫu. 

Để giúp trẻ không lo lắng khi 
được đưa đi tiêm chủng, các 
chuyên gia khuyến cáo: 

1. Cha mẹ nên trao đổi cho 
trẻ biết về lợi ích và các phản 
ứng sau tiêm vắc xin trước khi 
đi tiêm chủng. Cho trẻ ăn uống 
đầy đủ, ngủ đủ giấc, không vận 
động quá mức ngay trước khi 
tiêm. Thực hiện thông điệp 5K 
tại điểm tiêm. Thông báo với 
nhân viên y tế tất cả các vấn đề 
về sức khỏe của trẻ (nếu có). 

2. Sau khi tiêm chủng, cần 
cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít 
nhất 30 phút để theo dõi, phát 
hiện và xử trí kịp thời các phản 
ứng nghiêm trọng nếu có. Đồng 
thời cần tiếp tục theo dõi sức 
khỏe của trẻ tại nhà trong vòng 
28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 
giờ đầu.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 
12 tuổi và những điều cần biết

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là việc hết sức cần thiết, mang lại nhiều lợi ích 
để bảo vệ trẻ trước tình hình dịch Covid-19 như hiện nay. Phụ huynh và người chăm sóc trẻ nên sớm đồng ý 
cho trẻ được tiêm, để làm giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm tỷ lệ chuyển nặng, giảm biến chứng và giảm tử vong 

nếu trẻ không may bị nhiễm Covid-19. 
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3. Luôn có người hỗ trợ 
bên cạnh trẻ 24/24 giờ, ít 
nhất là trong 3 ngày đầu sau 
tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19. Trẻ cần tránh các 
hoạt động gắng sức và có chế 
độ dinh dưỡng đầy đủ.

4. Nếu thấy đỏ, đau hay 
có sưng nhỏ tại vị trí tiêm thì 
tiếp tục theo dõi, nếu sưng to 
nhanh và bất thường thì đến 
ngay cơ sở y tế để khám và 
điều trị. Tuyệt đối không bôi, 
chườm hay đắp bất cứ thứ gì 
vào chỗ tiêm.

5. Thường xuyên đo thân 
nhiệt cho trẻ:

• Nếu sốt dưới 38,5 độ 
C: cởi bớt, nới lỏng quần áo, 
chườm hoặc lau mát bằng 
khăn ấm tại trán, hố nách, 
bẹn, uống đủ nước. Không để 
nhiễm lạnh và đo lại nhiệt độ 
sau 30 phút.

• Trường hợp sốt từ 38,5 
độ C trở lên: cho trẻ dùng 
thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của 
nhân viên y tế. Nếu không cắt 
được sốt hoặc sốt kéo dài sau 
khi đã dùng thuốc, cần thông 
báo cho nhân viên y tế hoặc 
đến cơ sở y tế gần nhất để 
được khám và hướng dẫn xử 
trí kịp thời./. DS. 

Giang Nhung
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Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) ngày 1/4 
cảnh báo về biến 

chủng mới XE, tái tổ hợp từ 
hai dòng phụ BA.1 và BA.2 
của Omicron, có khả năng 
lây lan nhanh hơn Omicron. 
Biến thể tái tổ hợp xuất 
hiện khi một người nhiễm 
cùng lúc 2 hoặc 3 biến thể 
của vi rút SARS-CoV-2, tạo 
điều kiện cho các vật chất 
di truyền của các biến thể 
pha trộn trong cơ thể người 
bệnh. Đây không phải điều 
bất thường vì đã từng xảy ra 
vô số lần trong thời gian đại 
dịch COVID-19 hoành hành.

Cơ quan An ninh Y tế 
Anh (UKHSA) cũng đã trình 
báo cáo vắn tắt cho WHO, 
trong đó có một số nội dung 
liên quan biến thể XE. Theo 
UKHSA, biến thể XE lây 
lan trong cộng đồng ở vùng 
England chỉ mới ở mức 1% 
trong tổng số mẫu được đưa 
đi phân tích. UKHSA đã so 

sánh bộ gene của XE và 
biến chủng Omicron BA.2 và 
nhận thấy XE có khả năng lây 
truyền cao hơn 9,8%, tương 
đồng với báo cáo của WHO. 
Giáo sư Susan Hopkins, cố 
vấn y khoa chính tại UKHSA 
cho biết XE là một biến thể 
tái tổ hợp đặc biệt, có tốc 
độ tăng trưởng lây nhiễm 
không giống các biến thể 
trước và cần thêm thời gian 
để xác định cụ thể các đặc 
tính của biến thể này.

Hiện XE vẫn chiếm phần 
rất nhỏ trong tổng số ca 
mắc bệnh trên toàn thế giới, 
nhưng nếu thực sự tốc độ 
tăng trưởng số ca mắc do 
nhiễm biến thể này cao hơn 
10% so với BA.2 thì khả 
năng lây lan của XE sẽ cao 
hơn tới 43% so với Omicron, 
biến thể đã và đang hoành 
hành trên toàn thế giới trong 
những tháng vừa qua./. 

Mai Thi

Thông tin về biến thể mới XE: 
Có thể lây nhanh hơn Omicron



Thuốc hạ sốt 
(đủ dùng trong 3-5 ngày)

Dung dịch cân bằng điện giải
(Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác)

Thuốc giảm ho

Dung dịch nhỏ mũi 
(đủ dùng trong 5-7 ngày)

Thuốc điều trị bệnh nền
(theo toa bác sĩ)
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SỐNG CHUNG AN TOÀN VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH 

COVID-19

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

cách khi tiếp xúc với người xung quanh và không tụ tập đông người.

5K

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

biện pháp phòng, chống dịch; bảo vệ thành quả 

chống dịch để không phải "đóng cửa trở lại"

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Website: ksbtbinhduong.com

1900 90 95ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỘ Y TẾ:

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TỈNH BÌNH DƯƠNG :  (0274)1022

5K + VẮC XIN + XÉT NGHIỆM + Ý THỨC NGƯỜI DÂN

= CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

COVID-19

KHAI BÁO Y TẾKHỬ KHUẨN KHÔNG TỤ TẬPKHẨU TRANG KHOẢNG CÁCH

2 M

Vắc xin
Tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 cơ bản

và tiêm liều tăng cường khi đến lượt 

Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Chủ động khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc Covid-19 khi có dấu hiệu nghi mắc 

hoặc tiếp xúc với người mắc Covid-19

XÉT NGHIỆM

Để kiên trì chống dịch 

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

dân hãy thực hiện các biện pháp sau:


