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

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

Söùc khoûeSöùc khoûe
Bình DöôngBình Döông SỐ 06/2022 (236) SỐ 06/2022 (236)

NĂM THỨ HAI MƯƠI BANĂM THỨ HAI MƯƠI BA

   Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022   Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

      "Chỉ một trái đất""Chỉ một trái đất"



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

Trưởng ban biên tập
Bs. Nguyễn Kiều Uyên

Thành viên ban biên tập

Bs. Trần Tấn Tài
Bs. Dương Tấn Tài

Bs. Nguyễn Văn Thấm
Bs. Trần Văn Chung

Ths. Trần Minh Hoàng
Bs. Nguyễn Hoàng Tiến

Thư ký
Ds. Nguyễn Thị Giang Nhung

Trình bày
Cn. Đào Thị Bích Hạnh

Giấy Phép
Số 105/GPXBBT-STTTT của

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

 SỐ 06/2022 (236)
NĂM THỨ HAI MƯƠI BA

Söùc khoûeSöùc khoûe
Bình DöôngBình Döông TRONG SỐ NÀYTRONG SỐ NÀY

88

22

66

1111

1414 1818



SÖÙC KHOÛE Bình DöôngBình Döông Soá 06/2022 (236) Soá 06/2022 (236)

11

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khẳng định: 
“Cán bộ là cái gốc của 

mọi công việc” và “Muôn việc 
thành công hoặc thất bại đều do 
cán bộ tốt hoặc kém”. Bác còn 
chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán 
bộ như người làm vườn vun 
trồng những cây cối quý báu”. 
Quán triệt tư tưởng của Người, 
trong mọi giai đoạn cách mạng, 
Đảng luôn quan tâm đến công 
tác cán bộ và xác định việc xây 
dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm 
vụ then chốt của then chốt, có 
ý nghĩa quyết định sự thành bại 
của cách mạng.

Những năm gần đây, Ban 
chấp hành (BCH) Trung ương, 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư các 
khóa đã ban hành nhiều nghị 
quyết, chỉ thị, quy định, quyết 
định, kết luận về công tác 
cán bộ. Trong đó phải kể đến 
Kết luận số 24-KL/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục 

đẩy mạnh công tác quy hoạch 
và luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo, quản lý đến năm 2020 
và những năm tiếp theo”; Nghị 
quyết số 26-NQ/TW (khóa XII) 
về “Tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp 
chiến lược, đủ phẩm chất, năng 
lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ”.

Để có được nguồn cán bộ 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
công tác, đặc biệt từ khi có 
Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, nhiều văn 
bản của Đảng về công tác cán 
bộ được ban hành. Trong đó 
nổi bật là Quy chế đánh giá 
cán bộ, công chức (ban hành 
theo Quyết định số 286-QĐ/TW 
ngày 08/02/2010 của Bộ Chính 
trị khóa X). Tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác đánh giá cán bộ, Bộ 
Chính trị (khóa XII) có Quy định 

số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 
về khung tiêu chuẩn chức 
danh, định hướng khung tiêu 
chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp và Quy định 
số 90-QĐ/TW ngày 04/8/2017 
về tiêu chuẩn chức danh, tiêu 
chí đánh giá cán bộ thuộc diện 
BCH Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư quản lý. Tiêu chuẩn 
cán bộ và khung tiêu chí đánh 
giá từng loại cán bộ được ban 
hành theo Quy định số 89-QĐ/
TW, Quy định số 90-QĐ/TW đã 
thể hiện quyết tâm của Đảng 
trong đổi mới, nâng cao chất 
lượng công tác cán bộ, đấu 
tranh không khoan nhượng với 
tình trạng suy thoái đạo đức, lối 
sống, lợi ích nhóm trong một bộ 
phận cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
Đây cũng là công cụ để Đảng 
kiểm soát quyền lực cán bộ, 
nhân dân giám sát, góp ý xây 
dựng Đảng, chính quyền và 

Xem tiếp trang 16

Quan điểm của Bác Hồ về công tác cán bộ Quan điểm của Bác Hồ về công tác cán bộ 
là thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” là thường xuyên “vun gốc, tỉa cành” 

1

HỌC TẬP VÀ LÀM THEOHỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHTƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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Đây là nội dung được nêu 
tại Công văn 2826/BYT-KCB 
ngày 31/5/2022 của Bộ Y tế 
về tăng cường quản lý Nhà 
nước với công tác khám sức 
khỏe.

Theo Công văn, để tiếp tục 
chấn chỉnh hoạt động khám 
sức khỏe, Bộ Y tế đề nghị các 

Bộ, ngành kiểm tra, 
thanh tra các cơ sở 
thực hiện khám sức 
khỏe thuộc Ngành 
quản lý.

Đồng thời, chấn 
chỉnh, xử lý theo các 
mức độ đối với các 
thiếu sót, tồn tại phát 
hiện trong quá trình 
thanh, kiểm tra. Các 
cơ quan, tổ chức, khi 

tiếp nhận hồ sơ có giấy khám 
sức khỏe, nếu có nghi ngờ cần 
phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan để kịp thời xử lý.

Đặc biệt, Cục Y tế Bộ Công 
an, Cục Y tế Giao thông vận tải, 
Sở Y tế tỉnh, thành phố được 
giao nhiệm vụ tăng cường kiểm 

tra hoạt động khám sức khỏe 
đối với người lái xe thuộc thẩm 
quyền quản lý nhằm ngăn chặn 
và hạn chế việc cấp giấy khám 
sức khỏe giả, cấp khống giấy 
khám sức khỏe.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố 
tăng cường kiểm tra định kỳ, 
đột xuất với các cơ sở khám, 
chữa bệnh đủ điều kiện khám 
sức khỏe đối với người lái xe; 
phối hợp với Tổng cục đường 
bộ, Sở Giao thông Vận tải, 
chính quyền địa phương, Công 
an trong các hoạt động liên 
quan đến công tác khám và cấp 
giấy khám sức khởe người lái 
xe./.

Hương Nguyễn

GÓC PHÁP LUẬT

1. Nơi kinh doanh phải sạch, 
cách biệt nguồn ô nhiễm (cống 
rãnh, rác thải, công trình vệ 
sinh, nơi bày bán gia súc, gia 
cầm,…)

2. Bày bán thức ăn trên bàn/
giá cao cách mặt đất ít nhất 60 
cm.

3. Thức ăn được che đậy, 
bảo quản hợp vệ sinh, chống 
được ruồi, bụi bẩn, mưa nắng 
và các loài côn trùng, động vật 
khác.

4. Không để lẫn giữa thực 
phẩm sống và thức ăn chín để 
tránh ô nhiễm chéo.

5. Có dụng cụ xúc, gắp thực 
phẩm sạch sẽ/ găng tay sử 
dụng 1 lần khi tiếp xúc trực tiếp 
với thức ăn chín.

6. Bảo đảm có đủ nước và 
nước đá sạch phù hợp với quy 
định.

7. Đun chín kỹ thức ăn 
trước khi ăn.

8. Bảo quản thức ăn 
đường phố ở nhiệt độ thích 
hợp sau khi được chế biến.

9. Người kinh doanh thức 
ăn đường phố khi bị mắc các 
bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm 
gan A, E, viêm da nhiễm trùng, 
lao phổi, tiêu chảy cấp thì phải 
dừng làm việc và không được 
tiếp xúc thực phẩm.

10. Có sổ sách ghi chép 
nguồn gốc thực phẩm.

11. Có đủ dụng cụ, túi đựng 
chất thải, rác thải kín và hợp vệ 
sinh.

12.  Người trực tiếp chế biến 
thức ăn phải có kiến thức cơ 
bản về đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm./. 

Nguyễn Thị Liên Hương 
TTYT TP.TDM

Tăng cường kiểm tra việc khám và cấp 
“Giấy khám sức khỏe lái xe”

Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phốBiện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố
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Ngày 26/4/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BYT và 
có hiệu lực từ ngày 10/6/2022. Theo đó, nội dung thông tư sửa đổi quy 
định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 
y tế. Trong đó, bỏ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu 
chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Thông tư 03 chỉ yêu cầu các viên chức chuyên ngành y tế có kỹ 
năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ 
hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số khi công tác ở vùng dân tộc 
thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm./. 

Mai Thi

Cục An toàn thực phẩm, 
Bộ Y tế vừa cho biết, 
thời gia vừa qua, trên 

mạng xã hội và một số website 
đăng tải thông tin về thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) 
Res-1000 với nội dung quảng 
cáo như thuốc chữa bệnh, là 
vi phạm quy định pháp luật về 
quảng cáo.

Trước đó, Cục An toàn 
thực phẩm đã xử phạt Công ty 
TNHH Y tế Minh Ngọc (địa chỉ: 

DV22 - LK529 Khu đất dịch vụ 
Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, TP Hà Nội) số 
tiền 60 triệu đồng do vi phạm 
"quảng cáo TPBVSK Res-1000 
gây hiểu nhầm có tác dụng như 
thuốc chữa bệnh" và đã công 
khai trên cổng công khai y tế 
tại địa chỉ https://congkhaiyte.
moh.gov.vn.

Tuy nhiên, qua công tác hậu 
kiểm, Cục An toàn thực phẩm 
phát hiện tại một số website vẫn 

đăng tải nội dung quảng cáo 
TPBVSK Res-1000 vi phạm 
quy định pháp luật. Trước hành 
vi trên, Cục An toàn thực phẩm 
đề nghị người tiêu dùng không 
căn cứ vào các nội dung quảng 
cáo sai sự thật để mua và sử 
dụng sản phẩm. Đồng thời, 
Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp 
tục phối hợp với các cơ quan 
chức năng xác minh, xử lý theo 
quy định./. 

Mai Thi

Thông tư 03/2022/TT - BYTThông tư 03/2022/TT - BYT

Đã bị phạt nhưng hậu kiểm vẫn phát hiện Đã bị phạt nhưng hậu kiểm vẫn phát hiện 
thực phẩm bảo vệ sức khỏe Res-1000 tiếp tục sai phạm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Res-1000 tiếp tục sai phạm 

về quảng cáovề quảng cáo

Ngày 12/5/2022, Trung 
tâm Y tế Thành phố 
Thuận An đã tổ chức 

lớp tập huấn cho cộng tác viên 
(CTV) Dự án Cải thiện tình 
trạng dinh dưỡng trẻ em năm 
2022, nhằm cập nhật kiến thức, 
nâng cao chất lượng hoạt động 
của mạng lưới. 

Về dự buổi tập huấn có 
102/112 (91,07%) CTV của 10 
xã/phường trong toàn thành 
phố. Tại buổi tập huấn CTV 
được cập nhật kiến thức về: 

Chẩn đoán và điều trị bệnh suy 
dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em 
từ 0 - 72 tháng tuổi; Đánh giá 
tình trạng dinh dưỡng và theo 
dõi tăng trưởng; Quản lý suy 
dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em 
từ 0 - 72 tháng tuổi tại cơ sở 
y tế và cộng đồng; Dinh dưỡng 
cho phụ nữ có thai và bà mẹ 
cho con bú; Nuôi con bằng sữa 
mẹ, ăn bổ sung hợp lý; Phòng 
chống thiếu vi chất dinh dưỡng 
ở bà mẹ và trẻ em; Dinh dưỡng 
trẻ em và dịch bệnh Covid – 19. 

Qua buổi tập huấn, ban tổ chức 
cũng mong muốn CTV tăng 
cường công tác truyền thông 
hơn nữa để những bà mẹ trên 
địa bàn quản lý biết cách chăm 
sóc dinh dưỡng và phòng bệnh 
cho trẻ. 100% CTV tham gia 
buổi tập huấn nắm vững kiến 
thức, thực hiện được công tác 
của CTV góp phần cải thiện 
tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại 
cộng đồng./. 

Cao Thu Sương
TTYT TP. Thuận An

Tập huấn cộng tác viên Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2022
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                  Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022                  Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022
                                            “Chỉ một trái đất”“Chỉ một trái đất”

Ngày Môi trường Thế giới (05/6) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa 
chọn và tổ chức hằng năm kể từ năm 1974, nhằm nâng cao nhận thức và 
khuyến khích các hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Nhiều năm 
qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ở Việt Nam đã 

trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao 
nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 
phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, 

nguồn nước và sinh kế bền vững cho người dân.

Năm 2022, chủ đề Ngày 
Môi trường Thế giới 
được Chương trình 

Môi trường Liên hiệp quốc 
(UNEP) phát động với chủ đề 
“Chỉ một Trái đất” (Only One 
Earth). Ngày Môi trường Thế 
giới năm nay hướng đến việc 
truyền tải ý nghĩa thông điệp 
cùng xây dựng lối sống bền 
vững, hài hòa với thiên nhiên; 
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, đa dạng sinh học và ứng 
phó với biến đổi khí hậu thông 
qua các chính sách, hoạt động 
hướng tới lối sống xanh hơn, 
sạch hơn. Thông điệp này tiếp 
tục nhắc nhở chúng ta về tầm 
quan trọng của việc bảo vệ môi 
trường và tạo động lực cho các 
nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng 
một trái đất tốt hơn.

Đây cũng là thời điểm để mỗi 
quốc gia cùng chung tay và có 

những hành động cụ thể, thiết 
thực vì thiên nhiên và Trái đất. 
Đại dịch Covid-19 bùng phát 
trên toàn thế giới, cùng với các 
cuộc khủng hoảng toàn cầu về 
biến đổi khí hậu, thiên tai và ô 
nhiễm môi trường là hồi chuông 
cảnh tỉnh con người phải có 
những biện pháp cấp bách và 
hiệu quả để cứu lấy Trái đất, 
bởi hành tinh này là ngôi nhà 
duy nhất của chúng ta, là không 
gian cho sự tồn tại, phát triển 
của con người, sinh vật và tự 
nhiên, nơi có nguồn tài nguyên 
hữu hạn mà nhân loại phải bảo 
vệ, gìn giữ. 

  Toàn dân hãy tích cực 
tham gia các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Môi trường 
Thế giới 05/6 như: ra quân 
làm vệ sinh môi trường, 
trồng cây xanh, thu gom xử lý 
chất thải; tăng cường ý thức 

không sử dụng túi nilon khó 
phân huỷ và các sản phẩm 
nhựa dùng một lần; sản xuất, 
sử dụng các sản phẩm, dịch 
vụ thân thiện môi trường, 
đồng thời chúng ta hãy hành 
động theo các khẩu hiệu sau:

- Cùng hành động để bảo tồn 
thiên nhiên, điều hòa khí hậu, 
giảm thiểu ô nhiễm!

- Cùng liên kết chống lại biến 
đổi khí hậu và ngăn chặn sự 
phá hủy hệ sinh thái toàn cầu!

- Sử dụng nguồn nguyên liệu 
xanh là góp phần bảo vệ môi 
trường!

- Nâng cao chất lượng môi 
trường kích thích phát triển 
kinh tế và chống lại đói nghèo!

- Ngăn chặn và đảo ngược 
sự mất mát của các hệ sinh thái 
và đa dạng sinh học./. 

BS. Diệu Hương
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Khi mắc sốt xuất huyết 
(SXH), người bệnh thường 
lo lắng không biết rằng liệu 
mình có thể tắm gội được 
hay không? Một số bệnh 
nhân lựa chọn cách lau sơ 
người bằng nước ấm, còn 
trẻ nhỏ thì ba mẹ thường 
không tắm cho con sợ con 
sẽ ốm hoặc sốt nặng hơn. 
Theo Sức Khỏe Đời Sống – 
Bộ Y tế, người mắc SXH thể 
nhẹ vẫn có thể tắm rửa bình 
thường nhưng chú ý: 

- Không nên tắm và ngâm 
người trong nước quá lâu.

- Tắm với nước có độ ấm 
vừa phải, không tắm với nước 
lạnh.

- Còn nếu gội đầu, đặc biệt 
là những bệnh nhân nữ tóc 
dài thì nên sấy khô, tránh để 
da đầu bị lạnh quá lâu.

- Trong trường hợp SXH hạ 
tiểu cầu thì lúc tắm tránh kỳ 
cọ mạnh để phòng ngừa xuất 
huyết dưới da hoặc dưới cơ 
rất nguy hiểm.

Những triệu chứng như 
tăng tính thấm của thành 
mạch, giảm tiểu cầu thường 
xuất hiện trong giai đoạn giữa, 
khoảng từ ngày 3 đến ngày 7 
của bệnh và gây ra các đốm 

xuất huyết ở nhiều mức độ 
khác nhau: ở dưới da, màu 
đỏ hoặc vết bầm tím, có thể bị 
chảy máu cam hoặc chảy máu 
chân răng. Xuất huyết dưới da 
thường xuất hiện ở mặt trước 
2 cẳng chân, mặt trong của 
cánh tay, bụng và đùi. Chính 
vì thế trong thời gian này bạn 
nên hạn chế việc tắm gội bởi 
sẽ làm cho các thành mạch 
máu giãn ra khiến cho tình 
trạng xuất huyết nghiêm trọng 
hơn. Tốt nhất, bạn nên dùng 
khăn ấm lau người. Nếu trong 
trường hợp vì lý do nào đó 
mà bệnh nhân cần phải tắm, 
nên cho bệnh nhân tắm bằng 
nước ấm, tuyệt đối không 
được dùng nước lạnh. Việc 
dùng nước lạnh để tắm gội sẽ 
làm mạch máu ngoài da co lại, 
mạch máu nội tạng giãn ra, sẽ 
dẫn đến nguy cơ tử vong rất 
cao. Do đó, tùy theo trường 
hợp và tình trạng SXH nặng 
hay nhẹ của bệnh nhân và 
phụ thuộc vào giai đoạn bệnh 
để có thể quyết định việc bệnh 
nhân có nên tắm hay không. 
Tốt nhất là khi mắc sốt xuất 
huyết, hãy tham khảo ý kiến 
tư vấn của bác sĩ điều trị./.

 Mai Thi

Ngày 07/6, Trung tâm Y 
tế (TTYT) thị xã Bến 
Cát tổ chức Lễ trao 

quyết định bổ nhiệm chức vụ 
Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã. 

Tham dự lễ trao quyết định 
có ông Nguyễn Hồng Chương 
– Giám đốc Sở Y tế (SYT) tỉnh 
Bình Dương, bà Trần Thị Thảo 
– Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại 
diện lãnh đạo TTYT, trưởng phó 
các khoa/phòng, Trưởng Trạm Y 
tế các xã/phường.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng 
Chương – Giám đốc SYT tỉnh  
đã trao Quyết định bổ nhiệm 
ông Nguyễn Văn Đạt – Chi cục 
trưởng Chi cục An Toàn vệ sinh 
thực phẩm tỉnh Bình Dương giữ 
chức vụ Giám đốc TTYT thị xã. 
Ông Đạt được hưởng phụ cấp 
chức vụ theo quy định hiện hành. 
Thời gian bổ nhiệm cho đến khi 
đủ tuổi nghỉ hưu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Hồng Chương thay 
mặt lãnh đạo SYT chúc mừng 
ông Nguyễn Văn Đạt, đồng thời 
mong muốn ông không ngừng 
học tập, tu dưỡng, rèn luyện 
để nâng cao trình độ mọi mặt 
và năng lực công tác nhằm đáp 
ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trên cương vị công tác mới, cùng 
với tập thể TTYT thị xã đoàn kết 
thống nhất trong nội bộ để hoàn 
thành nhiệm vụ được giao./.

Trần Thị Thùy Lam 
TTYT Bến Cát

Có được tắm gội khi mắc sốt xuất 
huyết không?

Sở Y tế tỉnh Bình Dương 
trao quyết định bổ nhiệm 
Giám đốc trung tâm Y tế 

thị xã Bến Cát
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Tại Việt Nam, bệnh sốt xuất huyết thuộc chương 
trình y tế quốc gia. Bệnh xảy ra quanh năm, cao 
điểm vào những tháng mùa mưa. Bệnh thường 

gặp vùng đông dân cư, vệ sinh môi trường kém, dọc 
các trục giao thông lớn và ít gặp vùng đồi núi cao. Bệnh 
sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong từ 0,2 đến 0,4%.

Bệnh sốt xuất huyết dạng nhẹ sẽ gây sốt cao, phát 
ban, đau cơ và khớp. Bệnh sốt xuất huyết dạng nặng 
có thể gây chảy máu nặng, giảm huyết áp đột ngột 
(sốc) và tử vong. 

 Ngoài các biểu hiện lâm sàng trên, bệnh sốt 
xuất huyết còn có các biến chứng ít được biết đến và 
quan tâm tại mắt. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin cơ 
bản về biến chứng tại mắt của sốt xuất huyết Dengue.

1. Biến chứng tại mắt do bệnh sốt xuất huyết 
Dengue biểu hiện thế nào? Triệu chứng lâm sàng tại 
mắt thường xuất hiện vào khoảng ngày thứ 7 sau khi 
bắt đầu bệnh sốt xuất huyết Dengue. 

 Triệu chứng cơ năng: Ruồi bay, nhìn mờ; Ám điểm, 
khiếm khuyết trường thị giác; Rối loạn thị lực gần; Đỏ 
mắt, đau mắt; Rối loạn sắc giác.

Triệu chứng thực thể: Xuất huyết kết mạc; Viêm 
màng bồ đào: trước và toàn bộ ( ít gặp); Viêm dịch 
kính; Tiền phòng nông, tăng nhãn áp; Xuất huyết hoàng 
điểm;Phù hoàng điểm; Xuất huyết võng mạc; Phù gai 
thị, sung huyết và xuất huyết gai thị; Tắc động mạch, 
tắc tĩnh mạch. 

2. Cận lâm sàng: 
Chụp võng mạc màu: thấy các vùng xuất huyết, 

phù gai thị.
Chụp mạch huỳnh quang: thấy tình trạng rò rĩ 

mạch máu hay tắc mạch máu võng mạc.
Chụp OCT (chụp cắt lớp võng mạc): đáng giá tình 

trạng phù hoàng điểm.
3. Điều trị: 
Theo dõi tích cực: hầu hết các tổn thương mắt 

do Dengue đều tự giới hạn và thoái lui theo thời gian. 
Không điều trị gì có sự cải thiện thị lực tích cực trong 
thời gian 1-14 tuần.

Liệu pháp corticosteroid: dùng khi bệnh nhân 
giảm thị lực.

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết khi có các triệu chứng 
sau: nhìn mờ, ám điểm, khiếm khuyết trường thị giác, 
ruồi bay, rối loạn thị lực gần, đỏ mắt, đau mắt, rối loạn 
sắc giác nên đến khám chuyên khoa Mắt sớm./. 

BS Huỳnh Trần Dương Giang
 BVĐK tỉnh.                                                                        

Bệnh lý mắt liên quan sốt xuất huyết Dengue
Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút 

Dengue gây nên. Bệnh lây theo đường máu, trung gian truyền bệnh là 
muỗi Aedes aegypti

Xuất huyết võng mạc

Xuất huyết hoàng điểm
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Hưởng ứng ngày Asean phòng, 

chống sốt xuất huyết
Hiện nay, thời tiết đã bước vào mùa mưa, là điều kiện 

thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát, trong đó đáng chú ý là 
dịch bệnh Sốt xuất huyết (SXH). Dự kiến trong thời gian tới 
số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có những biện pháp 

chủ động, tích cực phòng, chống bệnh sốt xuất huyết một 
cách quyết liệt. 

Trước tình hình đó, tỉnh 
Bình Dương đã triển 
khai Chiến dịch diệt 

lăng quăng, tổng vệ sinh môi 
trường và truyền thông phòng, 
chống dịch bệnh SXH, tay chân 
miệng trên địa bàn toàn tỉnh. 
Với mục tiêu huy động cồng 
đồng và các lực lượng xã hội 
cùng tham gia hưởng ứng chiến 
dịch, tăng cường thực hiện các 
biện pháp phòng chống, chung 
tay vệ sinh môi trường, nâng 
cao ý thức vệ sinh cá nhân để 
hạn chế mức thấp nhất tỉ lệ 
mắc bệnh và tử vong, không để 
dịch lan rộng trong cộng đồng. 

Để phòng chống 
bệnh Sốt xuất huyết 

và Hưởng ứng “Ngày 
ASEAN phòng chống 
sốt xuất huyết” năm 

2022, mỗi người dân hãy chủ 
động, tích cực thực hiện các 
biện pháp sau: 

- Dành 10 - 15 phút mỗi tuần 
để dọn dẹp nơi làm việc, sinh 
sống, từ trong nhà đến xung 
quanh nhà, không để đọng 
nước làm phát sinh lăng quăng, 
muỗi.

- Đậy kín dụng cụ chứa nước 
không cho muỗi đẻ trứng. Thả 
cá vào các dụng cụ chứa nước 
lớn để diệt lăng quăng/bọ gậy.

- Mặc áo quần dài, ngủ 
mùng kể cả ban ngày để tránh 
muỗi đốt. Cọ rửa các dụng cụ 
chứa nước thường xuyên; Thu 
gom và hủy các vật phế thải 
trong nhà và xung quanh nhà 
như chai, lọ,... dọn dẹp vệ sinh 
môi trường, lật úp các dụng 

cụ chứa nước khi không dùng 
đến; thay nước bình cắm hoa 
thường xuyên.

- Tích cực phối hợp với chính 
quyền địa phương và ngành 
y tế trong Chiến dịch diệt lăng 
quăng, tổng vệ sinh môi trường 
và các đợt phun hóa chất 
phòng, chống dịch. 

- Ngoài các biện pháp trên, 
hiện nay Viện Pasteur TP. 
HCM đã phối hợp với ngành y 
tế tỉnh triển khai phương pháp 
thả muỗi mang Wolbachia để 
phòng chống bệnh SXH tại một 
số phường trên địa bàn TP. 
Thủ Dầu Một. Đây là phương 
pháp mới, được chứng minh về 
tính an toàn và hiệu quả.

Cộng đồng hãy chung tay, 
hưởng ứng Chiến dịch tổng vệ 
sinh môi trường và thực hiện 
các biện pháp theo khuyến cáo 
của ngành y tế để phòng chống 
bệnh SXH./. 

Bs. Diệu Hương
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Ngày Thế giới Phòng 
chống lao động trẻ 
em năm 2022 sẽ diễn 

ra ngay sau Hội nghị toàn cầu 
lần thứ 5 về lao động trẻ em 
vào tháng Năm. Hội nghị sẽ 
tập hợp các chính phủ, tổ chức 
của người sử dụng lao động và 
người lao động từ 187 quốc gia 
thành viên của ILO, cũng như 
các đối tác liên quan khác và sẽ 
giúp xây dựng một con đường 
hướng tới một thế giới không 
có lao động trẻ em và hướng 
tới bảo trợ xã hội toàn dân.

Mặc dù đã đạt được nhiều 
tiến bộ đáng kể trong việc giảm 
thiểu lao động trẻ em trong hai 
thập kỷ qua, nhưng tiến độ này 
đã chậm lại theo thời gian và 
thậm chí còn bị đình trệ trong 
giai đoạn 2016-2020. Vào đầu 
năm 2020, 160 triệu trẻ em bao 
gồm 63 triệu trẻ em gái và 97 
triệu trẻ em trai đã tham gia lao 
động trẻ em, chiếm gần 1/10 trẻ 
em trên toàn thế giới.

Các hệ thống bảo trợ xã hội 
của chính phủ là cần thiết để 
chống lại đói nghèo và tình trạng 

dễ bị tổn thương, 
đồng thời xóa bỏ và 
ngăn chặn lao động 
trẻ em. Bảo trợ xã 
hội vừa là quyền con 
người vừa là công 
cụ chính sách hiệu 
quả để ngăn chặn 
các gia đình sử dụng 
lao động trẻ em trong 
thời kỳ khủng hoảng. 
Tuy nhiên, tính đến 
năm 2020 và trước 
khi cuộc khủng hoảng 
COVID-19 diễn ra, chỉ 
có 46,9% dân số toàn 

cầu được bảo hiểm một cách 
hiệu quả bởi ít nhất một trợ cấp 
bảo trợ xã hội trong khi 53,1% 
còn lại - tương đương 4,1 tỷ 
người - bị bỏ lại hoàn toàn. 
không được bảo vệ. Mức độ 
bảo hiểm cho trẻ em thậm chí 
còn thấp hơn. Gần 3/4 trẻ em, 
1,5 tỷ trẻ em, thiếu sự bảo trợ 
của xã hội.

Tiến bộ đáng kể đối với việc 
chấm dứt lao động trẻ em đòi 
hỏi phải tăng cường đầu tư vào 
các hệ thống bảo trợ xã hội phổ 
cập, như một phần của phương 
pháp tiếp cận tổng hợp và toàn 
diện để giải quyết vấn đề này.

Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bộ 
LĐTB&XH đã phối hợp với Tổ 
chức lao động quốc tế (ILO) 
và Liên đoàn Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
tổ chức Hội thảo quốc tế về các 
cam kết quốc tế liên quan đến 
phòng ngừa và xóa bỏ lao động 
trẻ em.

Để giảm thiểu tình trạng 
lao động trẻ em, Chính phủ 
Việt Nam đã và đang tập 
trung vào 5 nhóm giải pháp 

cơ bản, bao gồm:
1. Thực hiện phổ cập giáo 

dục phổ thông, chính sách xóa 
mù chữ và các chính sách bảo 
đảm công bằng về tiếp cận giáo 
dục cho trẻ em dân tộc thiểu số, 
trẻ em khuyết tật, trẻ em trong 
các hộ gia đình nghèo và trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt khác.

2. Tăng cường các chính 
sách an sinh xã hội, chính sách 
giảm nghèo ở Việt Nam trong 
đó trẻ em là đối tượng ưu tiên.

3. Đẩy mạnh các chương 
trình, dự án của Chính phủ và 
hợp tác với các đối tác quốc tế 
như ILO/ Bộ Lao động Hoa kỳ, 
UNICEF và các đối tác khác về 
cải thiện điều kiện, môi trường 
lao động trong khu vực kinh tế 
phi chính thức một cách phù 
hợp; tạo nguồn sinh kế cho các 
gia đình nghèo; hỗ trợ trẻ em 
có nguy cơ trở thành lao động 
trẻ em tiếp cận dịch vụ giáo dục 
nghề nghiệp và giới thiệu việc 
làm phù hợp.

4. Đổi mới truyền thông, giáo 
dục, vận động xã hội nhằm 
nâng cao nhận thức, năng lực 
và trách nhiệm về phòng ngừa, 
giảm thiểu lao động trẻ em của 
các cấp, các ngành, trường 
học, các tổ chức xã hội, người 
sử dụng lao động, nhất là cha 
mẹ và trẻ em.

5. Tập trung giảm thiểu các 
tác động tiêu cực của đại dịch 
COVID-19 làm gián đoạn việc 
học tập và gia tăng nguy cơ lao 
động trẻ em của trẻ em thuộc 
hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em 
dân tộc thiểu số, trẻ em vùng 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
bãi ngang và hải đảo./ 

Mỹ Lệ

8
Ngày Thế giới Phòng chống lao động trẻ em

Ngày 12 tháng 6 là Ngày Phế giới Phòng chống lao động trẻ em với chủ đề “Bảo trợ xã hội chung để chấm 
dứt lao động trẻ em”. Vào ngày này, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cùng với các thành viên và đối tác, 

đang kêu gọi tăng cường đầu tư vào các hệ thống và kế hoạch bảo trợ xã hội nhằm thiết lập các tầng bảo trợ 
xã hội vững chắc và bảo vệ trẻ em.
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Bệnh Tay chân miệng 
là bệnh do vi rút gây 
ra, không phải là bệnh 

truyền nhiễm mới nổi và hiện 
đang có xu hướng gia tăng 
trong thời gian gần đây. 

Triệu chứng: nổi hồng ban, 
bóng nước ở các vị trí: lòng 
bàn tay, lòng bàn chân, miệng, 
2 đầu gối, 2 khuỷu tay, mông.

Biến chứng: ở thể nặng bé 
có các biến chứng: suy hô hấp 
cấp do phù phổi cấp, do viêm 
cơ tim cấp, hôn mê co giật do 
viêm não vi rút ...

Đường lây nhiễm: vi rút có 
khả năng lây lan rất nhanh qua 
đường miệng, qua các chất tiết 
như dịch mũi, nước bọt, từ chất 
thải (phân) của trẻ bệnh. Trẻ 
lành khi tiếp xúc trực tiếp với 
trẻ bệnh, hoặc tiếp xúc gián tiếp 
như: chạm tay vào vật dụng, đồ 
chơi của trẻ bệnh hay chạm tay 
vào bề mặt có chứa chất tiết 
của trẻ bệnh... thì trẻ lành sẽ 
mắc bệnh Tay chân miệng.

Phòng bệnh: hiện chưa có 
vắc xin phòng bệnh Tay chân 
miệng. Cách phòng bệnh tốt 

nhất là rửa tay thường xuyên 
cho trẻ. Cách ly trẻ bệnh: cho 
trẻ nghỉ học 10 ngày kể từ thời 
điểm trẻ khởi phát bệnh Tay 
chân miệng.

Khi nào cần cho trẻ mắc 
bệnh Tay chân miệng đến cơ 
sở y tế ngay? Khi trẻ giật mình 
chới với, trẻ sốt cao liên tục 
không hạ, trẻ nôn ói nhiều, trẻ 
thở nhanh, thở co lõm lồng 
ngực, trẻ tím tái, co giật./. 

BS Trần Thị Minh Nguyệt
 BVĐK tỉnh

Ngày 29/5/2022 Chi 
đoàn Trung tâm Kiểm 
soát Bệnh tật (KSBT) 

tỉnh Bình Dương phối hợp 
cùng nhóm hỗ trợ cộng đồng 
(CBO) Nhà Mình, Trung tâm Y 
tế thị xã Bến Cát, Đoàn thanh 
niên Phường Chánh Phú Hòa 
tổ chức buổi truyền thông về 
HIV cho 40 người là đoàn viên 
thanh niên và công nhân đang 
sinh sống tại khu nhà trọ Khu 

phố 1A, phường Chánh Phú 
Hòa, thị xã Bến Cát.

Nhằm mục đích nâng cao 
kiến thức cho các đối tượng 
công nhân đang làm việc tại 
các khu công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Bình Dương về sức 
khỏe tình dục, tình dục an 
toàn, thuốc dự phòng trước 
phơi nhiễm HIV (PrEP), điều 
trị cho người nhiễm HIV bằng 

thuốc ARV, các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục (STIs), 
cung cấp thông tin các cơ sở 
dịch vụ hiện có trên địa bàn 
tỉnh, tư vấn xét nghiệm HIV 
cho khách hàng có nhu cầu tại 
buổi truyền thông, giới thiệu 
trang web tuxetnghiem.vn và 
số điện thoại hotline hỗ trợ 
07.6666.3001 dành cho khách 
hàng có nhu cầu muốn tự xét 
nghiệm tại nhà.

Tại buổi truyền thông Bác sĩ 
Nguyễn Nhã Uyên – cán bộ phụ 
trách chương trình dự phòng 
Trung tâm KSBT đã có những 
chia sẻ về tình hình nhiễm HIV 
trên địa bàn tỉnh, cũng như 
xu hướng nhiễm HIV ở nhóm 
thanh niên công nhân, một số 
kiến thức cơ bản về HIV, các 
biện pháp dự phòng lây nhiễm 
HIV, giới thiệu các cơ sở tư vấn 
xét nghiệm, điều trị Prep/ARV 
hiện có trên địa bàn tỉnh, giải 
đáp những thắc mắc cho mọi 
người…

Bên cạnh đó nhóm CBO Nhà 
Mình cũng đưa ra những tình 
huống giao lưu trực tiếp với mọi 
người tham dự thông qua các 
trò chơi giúp mọi người gợi nhớ 
các kiến thức trong buổi truyền 
thông./. 

Lan Hương

Truyền thông HIV - tại khu nhà trọ công nhân

Bệnh tay chân miệng và những điều cần biết 
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Chiến dịch nhấn mạnh sự 
cần thiết của việc chuyển 
đổi hệ thống thực phẩm 

và ngăn ngừa sự xuất hiện của 
các bệnh lây truyền qua thực 
phẩm, từ đó đảm bảo sức khỏe 
theo tiêu chí bền vững. Các 
nhà hoạch định chính sách về 
hệ thống thực phẩm, các doanh 
nghiệp và các nhà đầu tư đều 
tham gia để tái định hướng lại 
các hoạt động để tăng cường 
sản xuất bền vững và tiêu thụ 
thực phẩm an toàn, góp phần 
nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Mỗi năm, thế giới ghi nhận 
cứ 10 người có 1 người bị 
nhiễm các bệnh liên quan đến 
thực phẩm. Trong số đó, có 
hơn 200 bệnh truyền nhiễm – 

một số bệnh nhẹ, nhưng một 
số khác có khả năng gây chết 
người. Nhằm giảm thiểu mức 
độ lây nhiễm và sự gia tăng 
của người bệnh, các hoạt 
động kêu gọi đối với ngành 
công nghiệp thực phẩm: tuân 
thủ các tiêu chuẩn thực phẩm 
quốc tế và xây dựng văn hóa 
an toàn thực phẩm cho nhân 
viên, nhà cung cấp và các 

bên liên quan khác thông qua 
các biện pháp hướng dẫn. 

Những thông điệp truyền 
thông của WHO:

1. Bạn có thể biết được thực 
phẩm có an toàn hay không 
bằng cách nhìn và ngửi mùi?  
KHÔNG. Hầu hết các vi sinh 
vật có thể gây bệnh không làm 
thay đổi màu sắc hoặc mùi của 
thực phẩm.

2. Thức ăn rơi trên sàn có 
được ăn không nếu bạn nhặt 
nó lên trong vòng 5 giây?  
KHÔNG. Vi sinh vật có thể 
truyền vào thức ăn ngay lập 
tức và gây bệnh trong một số 
trường hợp.

3. Có an toàn để rã đông 

thực phẩm đông lạnh ở nhiệt 
độ phòng không? KHÔNG. Rã 
đông thực phẩm trong tủ lạnh 
hoặc trong nước lạnh ngăn cản 
sự phát triển của vi sinh vật.

4. Tôi có phải bảo quản thức 
ăn thừa trong tủ lạnh không? 
CÓ. Thực phẩm trở nên không 
an toàn nếu để ở nhiệt độ 
phòng hơn 2 giờ.

5. Khăn lau bát đĩa có thể lây 
lan vi khuẩn nguy hiểm không? 
CÓ. Các miếng vải và bọt biển 
rửa bát đĩa có thể mang theo và 
lây lan vi khuẩn nguy hiểm. Khử 
trùng chúng trong dung dịch vệ 
sinh hoặc đun sôi trong nước.

6. Bạn có thể bị bệnh vì 
thức ăn đã ăn trước đó 3 ngày 
không? CÓ. Một số vi sinh vật 
nguy hiểm mất hơn vài giờ để 
gây bệnh cho bạn.

7. Trái cây hữu cơ và rau có 
cần rửa không? CÓ. Tất cả sản 
phẩm, kể cả hữu cơ, phải được 
rửa bằng nước sạch để loại bỏ 
các chất gây ô nhiễm vật lý và 
giảm nguy cơ từ bất kỳ vi sinh 
vật hoặc hóa chất có hại nào./. 

Mỹ Lệ

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2022
Năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm 

2022 là “Thực phẩm an toàn hơn, sức khỏe tốt hơn” và phát động chiến dịch nhằm thúc đẩy sự tham gia tích 
cực trên phạm vi toàn cầu. 

Sáng ngày 02/6, bà Võ 
Nguyên Diễm Thy – Phó 
Giám đốc Trung tâm 

chăm sóc sức khỏe sinh sản 
tỉnh (CSSKSS) làm trưởng 
đoàn, đã có buổi giám sát về 
Dự án cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng trẻ em (DACTTTDDTE) 
dưới 5 tuổi trên địa bàn thị xã. 
Tiếp đoàn có bà Trần Thị Thảo 
– Phó Chủ tịch UBND thị xã, 
cùng lãnh đạo các phòng ban, 
ngành liên quan và Trưởng 
Trạm y tế các xã/phường.

Tại buổi giám sát, TTYT thị 
xã đã báo cáo nhanh kết quả 
tổng cân đo, uống vitamin A 

và tẩy giun của DACTTTDDTE 
dưới 5 tuổi. Theo đó, trong 6 
tháng đầu năm 2022, tổ chức 
cân đo trẻ dưới 5 tuổi ở 160 
trường mẫu giáo công lập 
và ngoài công lập được hơn 
11.200 trẻ đạt trên 99,9%. Tổ 
chức cân, đo trẻ cộng đồng từ 
ngày 01 - 03/6/2022 được hơn 
8.300 trẻ đạt trên 80%, tỷ lệ cân 
trẻ dưới 2 tuổi hơn 6.000 trẻ đạt 
gần 90%, có hơn 9.000 trẻ từ 
6-36 tháng tuổi đã uống Vitamin 
A đạt tỷ lệ gần 86%. Dịp này, 
đoàn đã đi khảo sát thực tế tại 
Trạm Y tế phường Mỹ Phước.

Phát biểu tại buổi giám sát, 

bà Võ Nguyên Diễm Thy đánh 
giá cao công tác CCTTTDDTE 
dưới 5 tuổi tại thị xã Bến Cát. Bà 
đề nghị, thị xã Bến Cát tiếp tục 
tuyên truyền, rà soát và khẩn 
trương cho trẻ uống Vitamin 
A đúng thời gian, tránh bỏ sót; 
luân chuyển, điều tiết Vitamin A 
ở các xã/phường cho phù hợp 
tránh gây lãng phí; đảm bảo sử 
dụng thuốc tẩy giun và Vitamin 
A hiệu quả; chú trọng việc tuyên 
truyền, chăm sóc sức khỏe trẻ 
suy dinh dưỡng và trẻ béo phì 
thừa cân./. 

Giám sát Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng tại thị xã Bến CátGiám sát Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng tại thị xã Bến Cát

SÖÙC KHOÛE Bình DöôngBình Döông Soá 06/2022 (236 Soá 06/2022 (236

Cao Thị Ngọc Thoa  
TTYT Bến Cát
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Trung Tâm Y tế (TTYT) 
huyện Bắc Tân Uyên Phối 
hợp với các ban ngành, đoàn 
thể, Trưởng/Phó Trạm Y tế 
xã/phường/thị trấn Hưởng 
ứng Ngày Môi trường Thế 
giới, Tháng hành động vì môi 
trường cùng thực hiện một 
số nội dung cụ thể:

1. Treo băng rôn, pano, áp 
phích (khuyến khích từ các 
vật liệu có tính thân thiện môi 
trường) tại các tuyến đường 
chính trên địa bàn huyện,  trong 
Khu công nghiệp và cổng chính 
của các doanh nghiệp. Nội dung 
của các khẩu hiệu bao gồm: (1) 
Cùng hành động để bảo tồn 
thiên nhiên, điều hòa khí hậu, 
giảm thiểu ô nhiễm; (2) Cùng 
liên kết chống lại biến đổi khí 
hậu và ngăn chặn sự phá hủy 
hệ sinh thái toàn cầu; (3) Sử 
dụng nguồn nguyên liệu xanh 
là góp phần bảo vệ môi trường; 
(4) Nâng cao chất lượng môi 
trường kích thích phát triển kinh 
tế và chống lại đói nghèo; (5) 

Ngăn chặn và đảo ngược sự 
mất mát của các hệ sinh thái và 
đa dạng sinh học).

2. TTYT huyện Bắc Tân Uyên 
Tổ chức ra quân làm vệ sinh 
môi trường, trồng cây xanh, thu 
gom xử lý chất thải; không sử 
dụng túi nilon khó phân huỷ và 
các sản phẩm nhựa dùng một 
lần trong cơ quan.

3. Xây dựng và vận hành 
hiệu quả các công trình bảo vệ 
môi trường; xây dựng lộ trình 
hạn chế sản xuất, nhập khẩu 
sản phẩm nhựa sử dụng một 
lần theo quy định của Luật Bảo 
vệ môi trường.

Vì việc bảo vệ môi trường 
là trách nhiệm của mỗi người 
và của cả nhân loại chứ không 
riêng ai nên mỗi cá nhân, mỗi 
cộng đồng dân cư cần phát 
huy tinh thần đoàn kết, ý thức 
trách nhiệm với môi trường, 
chung tay, chung sức bảo vệ 
môi trường, với tinh thần “Thân 
thiện với môi trường, mọi người 
nhặt một cọng rác, trồng một 

cây xanh, mỗi gia đình phấn 
đấu nghiên cứu học tập, áp 
dụng khoa học kỹ thuật trong 
sản xuất, hạn chế thấp nhất 
việc sử dụng các loại hóa chất, 
thuốc trừ sâu… mỗi cơ sở sản 
xuất kinh doanh bỏ ra một phần 
kinh phí đầu tư hệ thống xử lý 
chất thải thì tin chắc rằng môi 
trường sẽ được trong lành, sức 
khỏe người dân được đảm bảo, 
kinh tế xã hội phát triển bền 
vững, quốc phòng an ninh giữ 
vững. 

Kết thúc buổi lễ ,nhân viên 
TTYT đã thể hiện việc làm 
thân thiện với môi trường, 
cùng nhau dọn dẹp thu gom 
rác thải xung quanh TTYT và 
các phòng/ban khởi động cho 
Chiến dịch Hưởng ứng Ngày 
môi trường Thế giới năm 2022, 
để từng bước nâng cao ý thức 
trách nhiệm mọi người và cộng 
đồng về bảo vệ môi trường, xây 
dựng quê hương giàu đẹp./.

      Thảo Nguyên 
TTYT Bắc Tân Uyên

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới
 Tháng Hành động vì môi trường (05/6/2022)

Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với 
chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền 
vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi 
khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đòi hỏi mỗi tổ chức, cá 
nhân cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Hình ảnh: TTYT Bắc Tân Uyên tổng vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên trung tâm
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Ăn vừa đủ
Cùng với độ tuổi, lượng calo 

sử dụng cần phải giảm một 
chút, tuy nhiên vẫn phải được 
cung cấp thỏa đáng. Ăn ít có 
thể gây nên hiện tượng bị thiếu 
protid (chất đạm) và dẫn đến 
teo cơ, chóng mệt mỏi.

Về các chất dinh dưỡng, thì 
nhu cầu của cơ thể về chất đạm 
ở người trưởng thành và người 
có tuổi là như nhau. Khuyến 
cáo nhu cầu về chất đạm trên 
1 kg cân nặng ở tuổi già (1,0-
1,2g/kg/ngày) và gần tương 
đương với nhu cầu về đạm ở 
tuổi trẻ em, vì nhu cầu đạm cho 
quá trình tái tạo ở tuổi già là rất 
lớn. Ở tuổi già, quá trình lão hóa 
diễn ra mạnh mẽ, do vậy lượng 
chất đạm phải được cung cấp 
đầy đủ để phục vụ cho việc 
tái tạo các tổ chức mô. Một số 
người cao tuổi, vì một lý do nào 
đó (do không nhận thức được ý 
nghĩa của việc ăn uống điều độ 
và hợp lý, do bệnh tật, do hoàn 
cảnh, do yếu tố tâm lý...) thường 
ăn ít, đặc biệt là ăn không đủ 
các chất đạm và kết quả là cơ 
thể gầy yếu, mệt mỏi, suy giảm 

khả 

n ă n g 
đề kháng 
của cơ thể và dễ bị mắc bệnh.

Cơ thể người cao tuổi cần 
được cung cấp một lượng tinh 
bột đầy đủ, tuy nhiên nên hạn 
chế dùng đường và bánh kẹo 
ngọt. Giảm sử dụng mỡ sẽ 
giảm được lượng calo sử dụng 
chung và giúp phòng chống vữa 
xơ động mạch, bệnh tim mạch, 
đái tháo đường, đau khớp... 
Trong khẩu phần ăn của người 
cao tuổi, tỷ lệ năng lượng do 
mỡ cung cấp nên dưới 20%.

Bổ sung thực phẩm giàu vi 
chất

Thức ăn của người cao tuổi 
cần chứa nhiều các vitamin 
khác nhau (rau quả, trái cây), 
các chất khoáng và chất xơ. 
Chất xơ có trong trái cây, rau 
và ngũ cốc. Chất xơ có tác 
dụng phòng ngừa bệnh táo bón 
ở tuổi già, ngoài ra chất xơ còn 
có tác dụng làm giảm mức độ 
cholesterol trong máu.

Các vitamin được đưa vào 
cơ thể trong thành phần của 

các nhóm chất dinh dưỡng. 
Những người cao tuổi thường 
không hay quan tâm đến việc 
ăn hoa quả và rau. Nhiều người 
trong số họ không có thói quen 
uống sữa, nguồn cung cấp chủ 
yếu canxi để phòng ngừa bệnh 
loãng xương... Tất cả những 
thói quen đó, kết hợp với khả 
năng hấp thụ các chất của cơ 
thể người cao tuổi kém hơn dẫn 
đến trong cơ thể người cao tuổi 
thường bị thiếu các loại vitamin 
và các khoáng chất khác nhau. 
Người cao tuổi cần phải thường 
xuyên uống từ  2-3 cốc sữa một 
ngày để phòng ngừa phát triển 
bệnh loãng xương. Tuy nhiên 
cần chú ý rằng, ở người cao 
tuổi khả năng tiêu hóa sữa kém 
hơn, do vậy khuyến cáo uống 
rải nhiều lần trong ngày, mỗi 
lần 100 - 120ml. Cơ thể người 
cao tuổi thỉnh thoảng nên được 
cung cấp vitamin bổ sung ở 
dạng dược phẩm. Đặc biệt là 
các vitamin nhóm B, vitamin 
có tính chất chống lão hóa như 
vitamin A, C, E.

Dinh dưỡng cho người cao tuổi
Theo độ tuổi, chức năng của các cơ quan đều giảm dần, số lượng các tế bào hoạt động ở các cơ quan khác 

nhau, dẫn đến giảm cường độ trao đổi chất trong cơ thể, ngoài ra người già thường vận động ít hơn. Vì vậy, ở 
tuổi gia, nhu cầu về năng lượng của cơ thể giảm, vấn đề ăn uống ở độ tuổi này cần phải được đặc biệt chú ý. 
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Vậy ma túy là gì? Ma 
tuý là các chất 
gây nghiện, chất 

hướng thần, có nguồn 
gốc tự nhiên hoặc tổng 
hợp, được quy định 
trong danh mục do Chính 
phủ ban hành. Một số loại 
ma tuý thường gặp như 
thuốc phiện, mooc phin, 
heroin, cần sa, ma tuý 
tổng hợp, v.v.

Ma túy có tác hại 
như thế nào?

-  Đối với người nghiện:
+ Làm thay đổi hành vi, suy 

nghĩ, cảm nhận (trầm cảm, kích 
động, dễ giận dữ).

+ Sức khỏe giảm sút nghiêm 
trọng, dễ mắc các bệnh nguy 
hiểm, thậm chí tử vong.

+ Sẵn sàng phạm tội để có 
tiền mua ma túy (trộm cắp, lừa 
đảo, mại dâm, mua bán ma túy 
trái phép…).

+ Không tập trung làm việc/
học tập, kết quả công việc/học 
tập giảm sút.

-  Đối với gia đình: sử dụng 
ma túy gây tổn thất nặng nề về 
tình cảm giữa các thành viên 
trong gia đình và gây tổn thất 
nghiêm trọng về kinh tế.

-  Đối với xã hội:
+ Gia tăng tệ nạn (lừa đảo, 

trộm cắp, giết người, mại dâm, 
băng nhóm…).

+ Giảm năng suất lao động 

xã hội, tăng chi phí ngân sách 
(trong ngăn ngừa, khắc phục, 
giải quyết các hậu quả từ ma 
túy.

+ Lây truyền các bệnh truyền 
nhiễm (HIV/AIDS, viêm gan…).

+ Suy yếu nòi giống.
Hưởng ứng Tháng hành 

động Phòng chống ma túy 
(tháng 6), Ngày Quốc tế 
Phòng, chống ma túy và Ngày 
toàn dân Phòng, chống ma túy 
(ngày 26/6), với chủ đề năm 
2022 “Nâng cao hiệu quả công 
tác cai nghiện ma túy và quản 
lý người sử dụng trái phép chất 
ma túy - Vì một cộng đồng khỏe 
mạnh và an toàn” tất cả người 
dân hãy chung tay đẩy lùi tệ 
nạn ma túy, nói không với ma 
túy và nâng cao tinh thần cảnh 
giác, tố giác tội phạm ma túy./.

 Bs. Thanh Trúc

Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
Toàn dân hãy chung tay 

phòng, chống tệ nạn ma túy
Ngày 26/6 hằng năm được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống ma 

túy” nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống và 
đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội.

Cùng với tuổi tác, hệ 
thống tiêu hóa làm việc kém 
hiệu quả hơn, cường độ trao 
đổi chất trong cơ thể người 
cao tuổi diễn ra chậm, do 
vậy thức ăn cần được chế 
biến kỹ, tinh, tránh ăn các 
thức ăn khó tiêu như đồ rán, 
thịt mỡ, sụn, gân, da và cổ 
cánh gia cầm... Người cao 
tuổi nên ăn làm nhiều bữa 
trong ngày, có thể là 4 hoặc 
5 bữa. Cần rèn cho mình 
thói quen ăn hoa quả hằng 
ngày để tăng cường cung 
cấp vitamin cho cơ thể.

Uống đủ nước và chăm 
chỉ tập luyện

Và cuối cùng, nước đóng 
vai trò quan trọng trong 
dinh dưỡng của người cao 
tuổi. Cơ thể người cao tuổi 
cần phải được cung cấp đủ 
nước, trong một ngày, người 
cao tuổi nên uống khoảng 
1-1,5lít nước ở dạng nước 
trắng, nước hoa quả, nước 
chè. Uống đủ nước sẽ làm 
cho quá trình tiêu hóa thức 
ăn tốt hơn, phòng ngừa 
chứng táo bón.

Chế độ ăn uống đầy đủ 
các chất dinh dưỡng, đủ 
calo, có tỷ lệ cân đối giữa 
các chất, kết hợp việc tăng 
cường tập luyện thể dục thể 
thao với các bài tập rèn sức 
bền (đi bộ, chạy bước nhỏ, 
bơi, đạp xe đạp) có cường 
độ hợp lý và một cuộc sống 
tinh thần thoải mái sẽ đảm 
bảo một cuộc sống mạnh 
khỏe và hạnh phúc ở người 
cao tuổi./. 

 Cao Thu Sương 
TTYT Thuận An
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Ngày 09 - 10/6/2022, Công 
đoàn Ngành Y tế tỉnh Bình 
Dương tổ chức Hội thi "Tiếng 

hát trong công chức, viên chức, người 
lao động ngành y tế" năm 2022 tại Nhà 
Văn hóa thiếu nhi tỉnh Bình Dương. Hội 
thi có chủ đề: “Bài ca người lao động".

Hội thi đã thu hút 16 công đoàn cơ 
sở Ngành Y tế tỉnh tham gia, với các tiết 
mục đơn ca, song - tam ca, tốp ca hấp 
dẫn và đặc sắc, thể hiện sự đam mê 
của các diễn viên không chuyên đối với 
phong trào nghệ thuật quần chúng. Các 
tiết mục tập trung ca ngợi tình yêu quê 
hương đất nước, truyền thống giai cấp 
công nhân và tổ chức Công đoàn, ca 
ngợi những tấm gương điển hình tiên 
tiến của ngành Y trong sự nghiệp bảo 
vệ sức khỏe nhân dân.

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao các giải 
nhất, nhì, ba các tiết mục xuất sắc nhất 
cho các công đoàn cơ sở đạt giải trong 
phần thi đơn ca, song-tam ca, tốp ca và 
các giải Toàn đoàn. Trong đó, Giải nhất 
Toàn đoàn thuộc về Công đoàn cơ sở 
Trường Cao đẳng Y tế.

Liên hoan tiếng hát ngành Y đã để 
lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán 
giả và tất cả các bạn bè đồng nghiệp, 
qua đó nâng cao đời sống văn hóa, 
tinh thần trong cán bộ, công nhân, viên 
chức, lao động và đoàn viên công đoàn, 
thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, 
thể thao ở các đơn vị trong Ngành Y tế 
ngày càng phát triển để xua đi những 
khó nhọc, vất vả trên mặt trận thầm lặng 
mà vô cùng cao quý của những người 
chiến sĩ áo trắng thân thương. Đồng thời 
còn tạo sự gắn kết trong toàn thể cán 
bộ Ngành Y tế, tiếp tục nỗ lực phấn đấu 
cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân./. 

Bích Hạnh

SÖÙC KHOÛE Bình DöôngBình Döông Soá 05/2022 (235) Soá 05/2022 (235)

Hưởng ứng tháng công nhân
 Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương tổ chức liên hoan tiếng 
hát ngành Y tế năm 2022 với chủ đề "Bài ca người lao động"
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Những địa điểm vui 
chơi không an toàn 
và không có sự quản 

lý của người lớn như đi tắm 
sông, trèo cây, đá bóng dưới 
lòng, lề đường là nguyên nhân 
dẫn đến những tai nạn thương 
tâm… Việc học sinh tự ý rủ 
nhau đi tắm sông, hồ, ao dẫn 
đến việc đuối nước đang là 
hiện trạng phổ biến ở nhiều địa 
phương. Nhưng dường như 
các em chưa đủ nhận thức về 
những mối nguy hiểm mà chỉ 
hành động theo sở thích và sự 
rủ rê của bè bạn. Các em cũng 
chưa đủ kỹ năng để có thể xử lý 
tình huống khi gặp tai nạn dẫn 
đến những hệ lụy đáng tiếc

Nhiều em nhỏ nghỉ hè phải 
làm bạn với tivi, chơi trò chơi 
điện tử trên smart phone hoặc 
phải đi học thêm để bố mẹ có 
thời gian đi làm dẫn đến nhiều 
hệ luỵ như trẻ trở nên thụ 
động, nhiều trò chơi bạo lực 
ảnh hưởng không nhỏ đến sức 
khỏe tinh thần của các em

Một số biện pháp phòng 
ngừa tai nạn cho trẻ thường 
gặp trong dịp nghỉ hè:

Phòng ngừa bỏng: Không 
nên để trẻ tới gần khu vực nấu 
ăn, tránh các loại thức ăn vừa 
được nấu nướng xong, các loại 
chất lỏng nóng như nước sôi, 

nước canh... cần được đặt ở 
các vị trí xa tầm với của trẻ nhỏ. 
Nếu phải để trẻ vào khu vực 
nhà bếp thì phụ huynh cần chú 
ý luôn giám sát từng hoạt động 
của trẻ và tránh các vật dụng 
nóng khỏi tầm với của trẻ. Chú 
ý hệ thống an toàn điện trong 
gia đình.

Phòng ngừa trẻ bị ngộ 
độc: Kiểm tra và quản lý tủ 
thuốc gia đình, rà soát, loại bỏ 
các loại thuốc đã hết hạn sử 
dụng hoặc không cần thiết. Các 
loại thuốc hay sản phẩm chăm 
sóc cá nhân, dung dịch tẩy rửa 
và hóa chất gia dụng nên để xa 
tầm tay của trẻ em.

Phòng đuối nước: Đuối 
nước hiện vẫn là nguyên nhân 
tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 14 
tuổi. Vì vậy, cần thận trọng khi 
trẻ nhỏ ở xung quanh khu vực 
có chứa nước như bồn tắm, xô, 
nhà vệ sinh... Giám sát trẻ chặt 
chẽ bất cứ khi nào trẻ chơi ở 
các khu vực có nước. Cho trẻ 
học bơi để phòng tránh đuối 
nước.

Ngăn ngừa té ngã: Thông 
thường, các tình huống trẻ ngã 
và nhào lộn là không thể tránh 
khỏi khi đứng, đi, chạy và leo 
trèo. Vì vậy phụ huynh chú ý 
chọn nơi chơi phù hợp với lứa 
tuổi, mặt sân có bề mặt mềm, 

không cho trẻ chơi các trò chơi 
mạo hiểm...

Một số tình huống tai nạn 
khác ở trẻ nhỏ: Có rất nhiều 
tình huống có thể dẫn tới tai 
nạn thương tích ở trẻ, có một 
số tình huống mà các bậc phụ 
huynh không thể ngờ tới, vì vậy 
cần chú ý các tình huống Có 
thể xảy ra như:

- Trẻ nhét các đồ vật vào lỗ 
mũi hoặc tai, miệng... thường 
là các viên đá nhỏ, sỏi, các hạt 
đậu, đồ chơi, pin...

- Vết cắt và trầy xước do 
móng tay nhọn, vật nuôi, vật 
sắc nhọn, cạnh đồ nội thất, 
gậy và các vật nhọn khác bên 
ngoài.

- Các tổn thương ở mắt do 
bụi, thuốc xịt hóa chất hoặc các 
loại tạp chất khác. Các vết cắn 
từ động vật, côn trùng hoặc từ 
các trẻ khác...

Có rất nhiều tình huống dễ 
dẫn đến tai nạn, chấn thương 
ở trẻ em. Người lớn phải giữ 
an toàn cho trẻ bằng cách hiểu 
biết các tình huống, dự đoán 
những nguy cơ gây tai nạn 
thường gặp. Từ đó có các biện 
pháp phòng tránh và làm cho 
môi trường sống an toàn hơn 
cho trẻ em./. 

Hương Nguyễn

Để trẻ có kỳ nghỉ hè an toàn
Khi các em nghỉ hè, gia đình giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự an toàn cho trẻ trước dịch 

bệnh, quan tâm, chăm sóc để tránh những ẩn họa khó lường như bị tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, vi 
phạm pháp luật. Nghỉ hè là dịp trẻ em được thả lỏng hơn nên việc các gia đình tăng cường quản lý, luôn đưa 

các thông điệp cảnh báo cho các em là điều cần thiết. 
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Tiếp trang 1

cán bộ, đảng viên trong việc sử 
dụng quyền lực được giao.  

Tuy nhiên, thực tiễn cũng 
cho thấy, công tác cán bộ của 
Đảng vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn, thách thức. Đánh giá 
cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa 
phản ánh đúng thực chất. Đội 
ngũ cán bộ đông nhưng chưa 
mạnh. Năng lực chưa đồng 
đều; nhiều cán bộ thiếu tính 
chuyên nghiệp. Trước những 
âm mưu, thủ đoạn chống phá 
của các thế lực thù địch, những 
tác động tiêu cực của kinh tế thị 
trường và những mặt trái của 
quá trình toàn cầu hóa, một bộ 
phận cán bộ của Đảng đã bị 
thoái hóa, biến chất, tình trạng 
ngại phấn đấu, rèn luyện đã 
xuất hiện trong số cán bộ trẻ.

Điều đáng quan tâm là một 
số cán bộ, đảng viên “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hóa” đến mức 
tha hóa, biến chất, tham nhũng, 
vi phạm kỷ luật, pháp luật, bị 
khai trừ Đảng, bị xử lý hình sự 
những năm qua thật đau xót. 

Trong đó có những đảng viên 
30-40 tuổi đảng, cán bộ cấp 
Trung ương quản lý, phần đông 
cán bộ có chức vụ chính quyền 
và đều tham gia cấp ủy, hoặc 
đứng đầu cấp ủy. Nhiều người 
có học hàm giáo sư, phó giáo 
sư, là tiến sĩ, nhiều người có 2-3 
bằng thạc sĩ, cử nhân và phần 
lớn cán bộ các cấp vi phạm kỷ 
luật và phạm tội nêu trên đều 
có trình độ lý luận chính trị cao 
cấp. 

Với quyết tâm chính trị cao, 
vận dụng sáng tạo và hiệu quả 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về công tác cán bộ vào 
thực tiễn, Đảng đề ra nhiều 
biện pháp tiếp tục xây dựng đội 
ngũ cán bộ các cấp đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới.

Cùng với sự khuyến khích 
đột phá, Bộ Chính trị ban hành 
Quy định 41-QĐ/TW ngày 
03/11/2021 về miễn nhiệm, từ 
chức đối với cán bộ, mở đường 
cho sự tự sàng lọc cán bộ sát 

với thực tế hiện nay. Quy định 
nêu rõ kiên quyết, kịp thời xem 
xét cho miễn nhiệm, từ chức 
với cán bộ khi có đủ căn cứ. 
Việc ban hành Quy định số 
41-QĐ/TW là một bước hoàn 
thiện hơn công tác quản lý và 
nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
Đảng ta, để việc từ chức của 
những cán bộ lãnh đạo, quản 
lý yếu về năng lực trình độ dần 
trở thành nét "văn hóa" trong 
hoạt động của Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng quyết tâm xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh 
trong đó tiếp tục xác định cán 
bộ, công tác cán bộ là vấn 
đề then chốt của then chốt. 
Các nghị quyết, quy định, kết 
luận của Đảng cùng với việc 
tổ chức các lớp bồi dưỡng, tổ 
chức luân chuyển rèn luyện 
thực sự là “công việc gốc của 
Đảng” thường xuyên “vun gốc, 
tỉa cành” nhằm xây dựng được 
một đội ngũ cán bộ “có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, có đạo đức 
trong sáng, năng lực nổi bật, 
dám nghĩ, dám nói, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm, dám đổi 
mới sáng tạo, dám đương đầu 
với khó khăn thử thách, dám 
hành động vì lợi ích chung, 
có uy tín cao và thực sự tiên 
phong, gương mẫu” để hiện 
thực hóa khát vọng Việt Nam 
phồn vinh, hạnh phúc./.

Giang Nhung
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Tại buổi đối thoại, cán 
bộ, đoàn viên, viên 
chức lao động đã thẳng 

thắn nêu ra nhiều câu hỏi, kiến 
nghị đề xuất, xuất phát từ thực 
tiễn và phản ánh những tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng của 
đoàn viên công xoay quanh 
các nội dung như: Chế độ đào 
tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực y tế; chế 
độ, chính sách về tiền lương, 
phụ cấp, đãi ngộ, thu hút đối 
với nhân viên làm việc trong 
ngành y tế; chế độ trực, chế 
độ độc hại; chế độ cho cán bộ, 
đoàn viên làm công tác phòng 
chống dịch COVID-19 bị mắc 
COVID-19; bổ sung chế độ 
thâm niên cho cán bộ y tế…

Sau khi lắng nghe, tiếp thu 
các ý kiến, kiến nghị và các câu 
hỏi của cán bộ, đoàn viên công 
đoàn, lãnh đạo Sở Y tế đã trực 

tiếp trả lời và giải thích các 
câu hỏi và kiến nghị của các 
cán bộ, đoàn viên công đoàn. 
Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế 
đề nghị các đơn vị liên quan 
rà soát lại các văn bản để giải 
quyết các chế độ, chính sách 
thỏa đáng theo quy định hiện 
hành cho cán bộ, đoàn viên 
công đoàn. Lãnh đạo Sở Y tế 
cũng khẳng định, đối với những 
vấn đề có tính nguyên tắc, 
những quy định đang có hiệu 
lực chúng ta phải chấp hành, 
đối với những vấn đề không 
thuộc thẩm quyền hoặc mang 
tính chủ trương sẽ sớm báo 
cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét, đảm bảo khách quan, tạo 
sự đồng thuận cao.

Buổi đối thoại đã diễn ra với 
tinh thần dân chủ, khách quan, 
nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện 
vọng của cán bộ, đoàn viên 

công đoàn, người lao động 
tại các cơ quan, đơn vị trong 
ngành. Qua đó, góp phần đánh 
giá đúng thực trạng tình hình, 
nhất là những vướng mắc, khó 
khăn, để kịp thời giải quyết và 
có những định hướng dài hạn. 
Lãnh đạo ngành Y tế mong 
muốn và tin tưởng cán bộ, 
đoàn viên ngành y vượt qua 
khó khăn, đoàn kết, phát huy 
năng lực làm việc, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, xây dựng ngành y 
tế ngày càng vững mạnh./. 

Bích Hạnh

Hội nghị đối thoại giữa đoàn viên công đoàn, Hội nghị đối thoại giữa đoàn viên công đoàn, 
công nhân viên chức, người lao động với ngành Y tế công nhân viên chức, người lao động với ngành Y tế 

tỉnh Bình Dươngtỉnh Bình Dương
Sáng ngày 25/5/2022, Sở Y tế tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức hội nghị 

đối thoại với đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động ngành Y tế năm 2022. Tham gia hội nghị, về phía 
Sở Y tế có ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế; ông Ngô Trần Đức Hữu – Phó Chánh văn phòng 
Sở Y tế; về phía Công đoàn ngành Y tế có bà Dương Thị Thu Hồng – Chủ tịch công đoàn ngành; cùng đại diện 
đoàn viên, viên chức, người lao động của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế tỉnh. 

Thực hiện hoạt động ngân 
sách của Ban Quản lý 
Dự án sáng kiến khu vực 

ngăn chặn và loại trừ bệnh sốt 
rét Kháng thuốc Artemisinin giai 
đoạn 2021- 2023; Ban Quản lý 
Dự án Sáng kiến khu vực ngăn 
chặn và loại trừ bệnh sốt rét 
Kháng thuốc Artemisinin giai 
đoạn 2021- 2023 của huyện 
Dầu Tiếng. Ngày 08/6/2022,  
các xã thuộc Dự án đồng loạt tổ 
chức điều tra và cấp phát màn 
tẩm hóa chất tồn lưu dài (màn 

sử dụng 3 năm) cho phụ nữ có 
thai, và người đi rừng ngủ rẫy, 
công nhân ngủ ngoài lô cao 
su, người nghèo, người  neo 
đơn trên địa bàn 10 xã thuộc 
Dự án gồm: Định Thành, Định 
Hiệp, Định An, Long Hòa, An 
Lập, Thanh An, Thanh Tuyền, 
Minh Tân, Minh Hòa, Minh 
Thạnh. Tổng số màn được cấp 
10.500 màn đôi tẩm hóa chất. 
trong đợt này cấp cho phụ nữ 
có thai: 500 màn (MHĐ:12,098) 
và cấp cho các đối tượng khác 

10.000 màn (MHĐ: 1,095) từ 
đó giúp cho công tác phòng, 
chống bệnh sốt rét nói riêng và 
các bệnh lây truyền qua vật chủ 
trung gian muỗi nói chung, góp 
phần đẩy lùi dịch bệnh trong 
giai đoạn hiện nay và tiến tới 
huyên Dầu Tiếng được công 
nhận loại trừ bệnh sốt rét cấp 
huyện trong năm 2022./.

Bs. Lợi
TTYT huyện Dầu Tiếng

Hoạt động cấp màn miễn phí cho người dân phòng, Hoạt động cấp màn miễn phí cho người dân phòng, 
chống sốt rét trên địa bàn huyện Dầu Tiếngchống sốt rét trên địa bàn huyện Dầu Tiếng
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Để chủ động phòng, 
chống dịch bệnh mùa 
hè năm 2022, TTYT 

huyện Bắc Tân Uyên tiếp 
tục đẩy mạnh các nội dung 
hoạt động tham mưu UBND 
huyện tăng cường chỉ đạo xã/ 
phường/thị trấn, huy động các 
Ban, ngành, đoàn thể phối hợp 
chặt chẽ với ngành y tế triển 
khai quyết liệt, đồng bộ các giải 
pháp phòng chống, ngăn chặn 
hiệu quả sự bùng phát dịch 
bệnh tay chân miệng, sởi, cúm, 
tiêu chảy do vi rút Rota, SXH,... 
và các dịch bệnh mùa hè khác 
trên địa bàn.

Tăng cường truyền thông 
giáo dục sức khoẻ, tổ chức các 
chiến dịch tuyên truyền vệ sinh 
cá nhân và vệ sinh nơi sinh 
hoạt; thực hiện an toàn vệ sinh 
thực phẩm, vệ sinh ăn uống, 
ăn chín uống chín; thực hiện 3 
sạch: ăn uống sạch, ở sạch và 
chơi đồ chơi sạch.

Tổ chức phát động chiến 
dịch vệ sinh môi trường, rửa tay 
bằng xà phòng; chiến dịch diệt 
lăng quăng, bọ gậy, các hoạt 
động dọn bỏ vật dụng phế thải 
đọng nước là nơi muỗi truyền 
bệnh SXHđẻ trứng và phát triển 
để phòng chống bệnh SXH.

Vận động người dân đưa 
trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ 
mũi tiêm; tuyên truyền các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
mùa hè tại các hộ gia đình và 

cộng đồng bằng nhiều hình 
thức như họp ấp, tập huấn, 
hướng dẫn tại chỗ, phát tờ rơi, 
loa đài, phát thanh. Kịp thời xử 
lý triệt để ổ dịch không để bùng 
phát dịch trong cộng đồng.

Phối hợp chặt chẽ với ngành 
Giáo dục tổ chức tuyên truyền 
sâu rộng tại các trường học, đặc 
biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu 
giáo về các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh trong trường 
học, bảo đảm các cơ sở giáo 
dục có đủ các phương tiện rửa 
tay, xà phòng và có vị trí thuận 
tiện tạo điều kiện thuận lợi cho 
người chăm sóc trẻ và trẻ em 
rửa tay thường xuyên bằng xà 
phòng, làm sạch mặt bàn, ghế, 
làm sạch bề mặt và đồ chơi 
hằng ngày bằng xà phòng hoặc 
các chất tẩy rửa thông thường.

Thực hiện vệ sinh lớp học, 
vệ sinh môi trường, cung cấp 
đủ nước uống, nước sạch, 
đảm bảo an toàn thực phẩm tại 
các bếp ăn tập thể. Huy động, 
hướng dẫn các em học sinh 
trong các hoạt động nhằm loại 
bỏ lăng quăng, bọ gậy tại các 
vật dụng chứa nước trong nhà 
và khu vực xung quanh.

Phát hiện sớm các trường 
hợp mắc bệnh tại các cơ sở 
giáo dục, thông báo ngay cho 
cơ quan y tế địa phương để tổ 
chức khám, điều trị và xử lý ổ 
dịch kịp thời.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị 

y tế tăng cường giám sát, phát 
hiện sớm các trưởng hợp mắc 
bệnh, thực hiện cách ly, kịp 
thời xử lý triệt để ổ dịch không 
để bùng phát dịch trong cộng 
đồng; tăng cường lấy mẫu xét 
nghiệm xác định tác nhân gây 
bệnh; củng cố các đội chống 
dịch cơ động, đội cấp cứu lưu 
động, sẵn sàng điều tra, xác 
minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và 
hỗ trợ tuyến dưới trong việc 
khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều 
trị khi cần thiết.

Chủ động chuẩn bị đủ kinh 
phí để đảm bảo nhu cầu về 
thuốc, vắc xin, sinh phẩm, vật 
tư, hóa chất, trang thiết bị cho 
các hoạt động phòng, chống 
dịch bệnh. Tổ chức tập huấn, 
cập nhật kiến thức về giám 
sát phát hiện bệnh và điều trị 
để nâng cao năng lực cho đội 
ngũ nhân viên y tế, đặc biệt tại 
tuyến y tế xã/phường/thị trấn.

TTYT huyện yêu cầu tổ chức 
các đoàn kiểm tra liên ngành 
để kiểm tra và hỗ trợ các xã/
phường/thị trấn giải quyết ngay 
các khó khăn, vướng mắc trong 
công tác phòng, chống dịch 
bệnh và có biện pháp chỉ đạo 
kịp thời, phù hợp để khắc phục 
các tồn tại của xã/phường/thị 
trấn tập trung các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh mùa 
hè./. 

Thảo Nguyên
TTYT Bắc Tân Uyên

Tăng cường công tác phòng, chống Tăng cường công tác phòng, chống 
dịch bệnh mùa hè năm 2022dịch bệnh mùa hè năm 2022

Hiện nay thời tiết đang chuyển sang mùa hè, khí hậu nóng ẩm, thường xuyên 
xuất hiện những cơn mưa rào tạo điều kiện thuận lợi để các 

dịch bệnh phát triển và bùng phát mạnh mẽ, sự giao lưu 
đi lại của người dân tăng cao, trong khi ý thức và hành vi 

vệ sinh phòng bệnh của một số người dân chưa cao là những điều kiện thuận 
lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua 
đường hô hấp, đường tiêu hóa như Covid-19, sởi, cúm, tay chân miệng, tiêu 
chảy do vi rút Rota...; các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết (SXH), 
viêm não do vi rút… thường có nguy cơ gia tăng số mắc và có thể bùng phát 
dịch bệnh. Chính vì vậy người dân không được chủ quan, cần tuân thủ những 
khuyến cáo của ngành Y tế để chủ động phòng, chống dịch bệnh.
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Các dấu hiệu nghi ngờ trẻ 
bị mắc bệnh SXH Dengue 

- Sốt cao 39- 41°C, sốt đột 
ngột và liên tục từ 2 - 7 ngày.

- Chấm xuất huyết ở da, 
chảy máu mũi, chảy máu chân 
răng, nôn ra máu, đi ngoài ra 
máu, bầm tím chỗ tiêm.

- Ðau bụng  (do gan bị sưng)
- Trụy mạch : Ngày thứ 3-6, 

trẻ hết sốt nhưng lại li bì hoặc 
bứt rứt, lạnh chân tay, tím môi, 
tiểu tiện ít, tử vong nhanh chóng 
nếu không được cấp cứu kịp 
thời.

* Chú ý: Trẻ sốt cao liên 
tục trên 2 ngày thì phải khẩn 
trương đưa trẻ đến các cơ sở 
khám chữa bệnh.

Xử trí khi trẻ bị mắc bệnh 
SXH Dengue và được thầy 
thuốc chỉ định điều trị tại nhà:

Hạ sốt: Cho uống 

paracetamol theo toa, lau mát 
bằng nước ấm.

Khuyến khích trẻ ăn thức 
ăn lỏng, dễ tiêu như cháo, 
súp; tránh thức ăn, nước uống 
có màu đen, đỏ, nâu. Cho trẻ 
uống nhiều nước như Oresol, 
nước lọc, nước trái cây.

Ðưa trẻ đến khám lại theo 
lời dặn của thầy thuốc hoặc 
ngay khi có dấu hiệu bệnh tiến 
triển nặng: trẻ hết sốt nhưng 
bứt rứt, lừ đừ, tay chân lạnh, vã 
mồ hôi; nôn nhiều, đau bụng; 
nôn ra máu, đi ngoài ra máu, 
chảy máu mũi, chảy máu chân 
răng.

* Chú ý: Không chích lể, cạo 
gió, không quấn trẻ bằng nhiều 
quần áo khi đang sốt cao.

Một số bài thuốc hỗ trợ cải 
thiện triệu chứng bệnh SXH:

- Một lá đu đủ già xay nhuyễn 

với 100ml nước, bỏ bã, cho 
thêm ít đường phèn. Uống 2-3 
lần/ngày mỗi lần 15ml trong 
thời gian 5 ngày.

- Rễ cây muồng, phơi khô 
xay nhỏ thành bột mịn hòa với 
nước uống mỗi lần 1/3 thìa cà 
phê. Uống 2 lần/ngày. 

- Húng quế: nghiền bột mịn 
hoặc dùng tươi bổ sung trực 
tiếp trong  thức ăn hàng ngày./.

BS Lâm Bạch Ngọc 
BVYHCT

Hiện nay huyện Dầu 
Tiếng nói riêng và các 
huyện trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương nói chung tình 
hình dịch bệnh sốt xuất huyết 
(SXH), tay chân miệng đang 
diễn biến rất phức tạp, hiện nay 
số ca tử vong do bệnh SXH là 
07 trường hợp trong toàn tỉnh 
(tính đến ngày 25/5/2022) và tỷ 
lệ số ca mắc SXH chuyển độ 
tăng rất cao so với trước đây. 

Đứng trước thực trạng dịch 
bệnh SXH đang bùng phát, 
huyện Dầu Tiếng thực hiện Kế 
hoạch số 2431/KH-UBND ngày 
23/5/2022 của UBND tỉnh Bình 
Dương  về việc triển khai chiến 
dịch diệt lăng quăng, tổng 
vệ sinh môi trường và truyền 
thông phòng chống bệnh SXH, 
tay chân miệng.

Thực hiện Kế hoạch số 
264/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 
Chương trình Mục tiêu Y tế - 
Dân số huyện Dầu Tiếng; TTYT  
huyện đã triển khai hoạt động 
diệt lăng quăng, tổng vệ sinh 
môi trường và truyền thông 
phòng, chống bệnh SXH, tay 
chân miệng trên toàn huyện với 

mục tiêu 90% số hộ dân trên 
địa bàn toàn huyện (31.582 hộ) 
được tổ cộng tác viên vãng gia 
tới từng nhà, phát tờ rơi truyền 
thông, hướng dẫn kỹ thuật diệt 
lăng quăng và cách vệ sinh 
chăm sóc trẻ phòng bệnh tay 
chân miệng. Chiến dịch được 
tổ chức một đợt gồm 2 vòng,  
vòng 1 từ ngày 27-28/5 và vòng 
2 từ ngày 03-04/6. Để từ đó góp 
phần nâng cao ý thức ngươi 
dân cùng phối hợp với nghành 
y tế khống chế dịch bệnh SXH, 
tay chân miệng trên địa bàn 
huyện Dầu Tiếng nói riêng và 
cả tỉnh nói chung./.

 Bs. Lợi 
TTYT huyện Dầu Tiếng

Hướng dẫn phát hiện và chăm sóc trẻ em mắc sốt xuất huyết DengueHướng dẫn phát hiện và chăm sóc trẻ em mắc sốt xuất huyết Dengue
Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.000 ca mắc sốt xuất huyết 

(SXH). Dưới tình hình SXH diễn tiến phức tạp, số ca mắc có khả năng tăng cao vào những tháng hè nắng 
nóng. Trong đó trẻ em là đối tượng cần được quan tâm nhiều hơn, tránh chủ quan, thờ ơ mà dẫn đến những 

hậu quả đáng tiếc.

Chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường 
trên địa bàn huyện Dầu Tiếng



20

Chương trình phối hợp 
trong phòng chống 
lao là một giải pháp 

giúp người bệnh tăng tiếp cận 
dịch vụ y tế, tăng tỉ lệ phát hiện, 
tỉ lệ điều trị khỏi và giảm tỉ lệ bỏ 
điều trị. Mô hình phối hợp y tế 
công – tư nhằm khuyến khích 
các phòng khám tư nhân cũng 
như các bệnh viện, phòng khám 
công lập ngoài chương trình lao 
chuyển người có dấu hiệu nghi 
lao đến các cơ sở chống lao 
để phối hợp chẩn đoán và điều 
trị. Việc kết hợp y tế công – tư 
trong công tác chống lao là một 

trong những yếu tố quan 
trọng để tiến đến mục tiêu 
thanh toán bệnh lao vào 
năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo hội 
nghị, ông Huỳnh Minh 
Chính – Phó Giám đốc 
SYT nhấn mạnh: bệnh 
lao là bệnh lâu đời nhưng 
đến nay vẫn là căn bệnh 
làm chết hàng chục ngàn 
người mỗi năm. Nhằm góp 

phần thực hiện mục tiêu chấm 
dứt bệnh lao vào năm 2030, 
cần có sự tập trung, huy động 
mọi nguồn lực cho công tác 
phòng, chống lao; tăng cường 
phối hợp y tế công – tư nhân 
trong phát hiện, chẩn đoán và 
quản lý điều trị bệnh nhân lao, 
lao tiềm ẩn trong cộng đồng. 
Trong hoạt động quản lý lao 
công tác phối hợp y tế công-tư, 
mạng lưới y tế tại Bình Dương 
đã có 03 bệnh viện công tuyến 
tỉnh như BVĐK tỉnh, BV Phục 
hồi chức năng, BVYHCT và 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản; 10/14 bệnh viện đa 
khoa tư nhân, 27/51 PKĐK tư 
và 193/588 Phòng mạch tư 
tham gia trong hoạt động. Theo 
đó, hàng năm số người nghi lao 
do có sự phối hợp y tế công — 
tư chuyển đến cơ sở chống lao 
thử đàm tăng đều hàng năm. 
Theo số liệu hoạt động trong 
năm 2021 cho thấy, toàn tỉnh có 
đến 506 người nghi lao được 
các CSYT tư phối hợp chuyển 
gửi đi thử đàm tìm vi khuẩn lao 
(chiếm 7,4%), đồng thời phát 
hiện thêm 313 bệnh nhân lao 
đăng ký thu nhận điều trị (chiếm 
14,9%).

Cũng tại hội nghị lần này, 
Chi Hội Phổi Bình Dương cũng 
đã ra mắt Ban chấp hành Chi 
hội gồm một Chủ tịch (do ông 
Huỳnh Minh Chính - Phó Giám 
đốc SYT đảm nhiệm), 4 Phó 
Chủ tịch và các thành viên bao 
gồm các bệnh viện công lập và 
tư nhân trên địa bàn tỉnh./. 

Bích Hạnh

Ngày 03/6, đồng loạt 08 
xã/phường trên địa bàn 
thị xã Bến Cát tổ chức 

Lễ ra quân Chiến dịch diệt lăng 

quăng, tăng cường vệ sinh và 
truyền thông phòng, chống dịch 
bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay 
chân miệng năm 2022. Tham 
dự lễ ra quân tại phường Mỹ 
Phước có bà Đỗ Thị Phương 
Thảo – Phó trưởng Phòng Y tế 
thị xã.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Thể Thao – Phó Chủ 
tịch UBND phường Mỹ Phước 
kêu gọi toàn dân trên địa bàn 
phường cùng chung tay diệt 

muỗi, diệt lăng quăng phòng 
chống bệnh SXH và thực hiện 
vệ sinh môi trường, vệ sinh cá 
nhân phòng chống bệnh tay 
chân miệng.

Sau Lễ phát động, các nhóm 
vãng gia đã đến từng nhà tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn 
người dân thực hiện các biện 
pháp diệt lăng quăng, kiểm tra 
các dụng cụ chứa nước và cùng 
người nhà dẹp bỏ các dụng cụ 
chứa nước có lăng quăng để 

Hội nghị đồng thuận triển khai hoạt động ppm mô hình 5 Hội nghị đồng thuận triển khai hoạt động ppm mô hình 5 
và thành lập chi hội phổi Bình Dươngvà thành lập chi hội phổi Bình Dương

Ngày 30/5/2022, Sở Y tế (SYT) tỉnh Bình Dương cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 
Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức Hội nghị đồng thuận triển khai mô hình 5 hoạt động phối hợp 

công – tư ngoài hệ thống phòng chống lao (ppm).

Thị xã Bến Cát tổng vệ sinh môi trường năm 2022
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Thực hiện theo Kế 
hoạch số 95/KH-SKSS 
tỉnh ngày 31/03/2022 

về việc xây dựng kế hoạch 
“Hành động vì sức khỏe vị 
thành niên – dự phòng và kiểm 
soát ung thư cổ tử cung” năm 
2022;

Từ ngày 09 – 25/5/2021, 
Trung tâm Y tế (TTYT) thành 
phố Thủ Dầu Một đã tổ chức 04 
buổi tư vấn và sinh hoạt chuyên 
đề Sức khỏe sinh sản vị thành 
niên và 16 buổi tư vấn về ung 
thư cổ tử cung cho các em 
học sinh lớp 7, 8 tại 07 trường 
THCS trên địa bàn thành phố 
Thủ Dầu Một.

Các buổi sinh hoạt nhằm 
cung cấp kiến thức cơ bản về 
Sức khỏe sinh sản giúp các học 
sinh hiểu được những thay đổi 
về tâm sinh lý của tuổi Vị thành 
niên-Thanh niên; sức khỏe tình 
dục an toàn, tình dục không an 
toàn cũng như những biện pháp 
phòng ngừa hậu quả không tốt 
khi mang thai và sinh con ở tuổi 
vị thành niên làm ảnh hưởng 
đến tương lai về sau. Trong quá 

trình trao đổi, 
báo cáo viên  
và học sinh 
đã tương tác 
rất sôi nổi. 
Học sinh tại 
các trường 
học rất quan 
tâm, đặt 
nhiều câu hỏi 
và hăng hái 
tham gia trả 
lời các câu 
hỏi do báo 
cáo viên đặt 
ra. 

Kết quả: Qua đợt sinh hoạt 
chuyên đề này, TTYT thành 
phố Thủ Dầu Một đã tư vấn 
cho hơn 3.000 học sinh khối 7, 
8. Các học sinh đã hiểu được 
tuổi vị thành niên là lứa tuổi có 
nhiều biến đổi đặc biệt về sức 
khỏe thể chất, các em bước 
vào giai đoạn dậy thì. Kèm 
theo đó là những thay đổi về 
tâm sinh lý phức tạp. Đặc biệt 
ở lứa tuổi này, các em bắt đầu 
có những cảm xúc liên quan 
đến tình dục. Trong khi đó, các 

em lại chưa được trang bị các 
kiến thức về giới tính, tình dục, 
kinh nghiệm sống, đặc biệt là 
hành vi tự kiềm chế bản thân, 
dẫn đến nhiều hệ quả xấu. Việc 
giáo dục của gia đình, thầy cô 
đối với vị thanh niên có một ý 
nghĩa hết sức quan trọng. Gia 
đình, nhà trường được coi là 
nền tảng quan trọng giúp các 
em định hướng từ trong suy 
nghĩ đến cả phong cách và lối 
sống lành mạnh./. 

Trương Thanh Yến Châu. 
TTYT TPTDM

phòng bệnh sSXH; hướng dẫn 
cách vệ sinh trong chăm sóc trẻ 
để phòng bệnh tay chân miệng. 

Từ đầu năm đến 
nay, trên địa bàn 
phường Mỹ Phước 
có 129 trường hợp 
mắc bệnh SXH, 
trong đó, khu phố 
3 có số ca mắc cao 
nhất với 53 ca, khu 
phố 4 là 31 ca, khu 
phố 5 là 16 ca.

Chiến dịch diệt 
lăng quăng, tăng 

cường vệ sinh và truyền thông 
phòng, chống dịch bệnh SXH, 

tay chân miệng năm 2022 được 
thực hiện 01 đợt và chia làm 02 
vòng (vòng 1 diễn ra từ ngày 
03-04/6/2022 và vòng 2 diễn ra 
từ ngày 10- 11/6/2022) nhằm 
tạo sức lan tỏa sâu rộng trong 
nhân dân từ đó góp phần cùng 
địa phương thực hiện tốt công 
tác bảo vệ môi trường, phòng 
chống các dịch bệnh nói chung, 
dịch bệnh sốt xuất huyết, tay 
chân miệng, nói riêng./. 

Võ Minh Châu 
 TTYT Bến Cát

SÖÙC KHOÛE Bình DöôngBình Döông Soá 06/2022 (236) Soá 06/2022 (236)

Sinh hoạt chuyên đề “Sức khỏe sinh sản vị thành niên” Sinh hoạt chuyên đề “Sức khỏe sinh sản vị thành niên” tại 07 trường 
THCS trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một




