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Nhắc đến hai tiếng Bác 
Hồ, ai trong chúng ta 
cũng thấy thân thương, 

trìu mến. Sinh thời, Người hằng 
quan tâm và dày công xây dựng 
Đảng thành một khối đoàn kết 
thống nhất, vững mạnh và trong 
sạch. Người luôn chăm lo giáo 
dục, đào tạo, rèn luyện đạo đức 
cách mạng cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. 
Cả cuộc đời Người đã hy sinh 
cho sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, vì tương lai, vận mệnh của 
đất nước, vì ấm no, hạnh phúc 
của nhân dân. Dù là lãnh tụ 
đứng đầu một đất nước nhưng 
Bác vẫn sống đạm bạc, giản dị, 
luôn vì dân, vì nước, không một 
chút tư riêng. Điều đó đã tạo 
nên một tấm gương bình dị mà 
cao quý, khiến mọi người muốn 
noi theo. Khi xuống cơ sở, đến 
với dân, Bác không bao giờ 
báo trước, để không bố trí đón 
rước linh đình. Bác đến thẳng 
nơi ăn nơi ở, trong bếp núc, 
nơi làm việc, nhà trẻ, chỗ vệ 
sinh, quan tâm thiết thực đến 
đời sống hằng ngày của mọi 

người. Các buổi lễ lớn, Người 
thường xuất hiện ở phía sau hội 
trường, thường không chỉ nghe 
báo cáo viết sẵn, trình bày một 
chiều mà bằng nhiều cách khác 
nhau. Người quan sát thực 
tiễn, hiểu rõ những điều cơ bản 
nhất, chân thật nhất của tình 
hình rồi mới đọc và nghe báo 
cáo. Bác tiết kiệm từng thứ nhỏ 
nhất trong nếp sống, công việc 
hằng ngày. Bác thường xuyên 
nhắc nhở mọi người quý trọng 
sức lao động, sử dụng tiết kiệm 
từ những vật dụng bé nhỏ như 
que diêm, sợi chỉ, mẩu bút chì. 
Bởi không chỉ vì nghèo mới tiết 
kiệm, mà tiết kiệm là đức tính 
truyền thống của dân tộc ta.  

Bước vào Cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 
mỗi chúng ta đều thấy bản thân 
tiến bộ thêm, gắng sức sản 
xuất, công tác và làm việc tốt 
hơn để góp phần nhỏ bé của 
mình vào công tác xây dựng 
Đảng, chính quyền của địa 
phương nơi mình cư trú, sống 
với nhau chân thành, học tập 

lẫn nhau, khắc phục những mặt 
còn yếu kém trong cuộc sống 
thường nhật.  

Nghiêm túc học tập theo tấm 
gương Bác là điều không dễ và 
làm theo Bác lại càng khó hơn. 
Nhưng nếu có tấm lòng trong 
sáng và có sự quyết tâm thì ai 
ai cũng đều có thể học và làm 
theo Bác. Cũng có người cho 
rằng bận công việc, ít có thời 
gian, điều kiện để làm được 
như Bác. Nói như vậy là chưa 
đúng. Dù bận việc nước, việc 
dân, Bác vẫn có thời gian chăm 
lo đến những việc nhỏ nhất, 
chan hòa tình thương đến mọi 
người, không sót một ai, từ 
cụ già đến các cháu thiếu nhi. 

Xem tiếp trang 16

Học tập Bác điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác

1

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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GÓC PHÁP LUẬT

Các trường hợp bắt buộc 
phải sử dụng khẩu trang

1.1. Áp dụng chung với:
a) Người có biểu hiện bệnh 

viêm đường hô hấp cấp, 
người mắc hoặc nghi ngờ mắc 
COVID-19.

b) Tất cả các đối tượng (trừ 
trẻ em dưới 5 tuổi) khi đến 
nơi công cộng thuộc khu vực 
đã được công bố cấp độ dịch 
ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 
theo Hướng dẫn tạm thời về 
chuyên môn y tế thực hiện 
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ ban 
hành Quy định tạm thời “Thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch COVID-19” 
tại Quyết định số 218/QĐ-BYT 
ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế.

1.2. Áp dụng cụ thể với 
một số địa điểm, đối tượng 
sau:

Tại cơ sở y tế; nơi cách ly 
y tế; nơi lưu trú mà có người 
đang cách ly y tế hoặc đang 

theo dõi, giám sát 
y tế:
- Áp dụng với tất 

cả các đối tượng (trừ 
những người cách ly ở 

trong phòng 
đơn; người bị 
suy hô hấp, 
người bệnh 
đang phải thực 
hiện thủ thuật y 

tế theo chỉ định 
của bác sĩ, trẻ em 

dưới 5 tuổi).
- Đối với nhân viên y tế tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh thực 
hiện theo Hướng dẫn về lựa 
chọn và sử dụng phương tiện 
phòng hộ cá nhân trong phòng, 
chống bệnh dịch COVID-19 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh được ban hành kèm theo 
Quyết định số 2171/QĐ-BYT 
ngày 05/8/2022 của Bộ Y tế.

b) Khi sử dụng phương tiện 
giao thông công cộng (máy 
bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, 
phà, xe khách, xe buýt, taxi,…): 
Áp dụng với hành khách; người 
điều khiển, người phục vụ trên 
phương tiện giao thông công 
cộng; nhân viên phục vụ, người 
quản lý, người lao động tại nhà 
ga, bến xe, bến tàu, nhà chờ 
khi tiếp xúc trực tiếp với hành 
khách.

c) Tại trung tâm thương mại, 
siêu thị, chợ đầu mối: Áp dụng 
với nhân viên phục vụ, người 
quản lý, người lao động khi tiếp 
xúc trực tiếp với khách hàng.

d) Tại nơi có không gian kín, 
thông khí kém (quán bar, vũ 
trường; karaoke; cơ sở dịch vụ 
xoa bóp, làm đẹp; phòng tập 
thể dục, thể hình; cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn, uống phục 
vụ tại chỗ; rạp chiếu phim, 
nhà hát, rạp xiếc, nhà thi đấu, 
trường quay): Áp dụng với 
nhân viên phục vụ, người bán 
hàng, người quản lý, người lao 
động khi tiếp xúc trực tiếp với 
khách hàng.

đ) Tại cơ sở văn hóa, du lịch, 
nơi tổ chức sự kiện tập trung 
đông người (các công trình di 
tích; bảo tàng, thư viện, triển 
lãm, nhà trưng bày; khu du lịch, 
khu vui chơi, giải trí; sự kiện 
văn hóa, thể dục, thể thao; lễ 
cưới, lễ tang, lễ hội, hội chợ): 
Áp dụng với nhân viên phục 
vụ, người quản lý, người lao 
động, người bán hàng khi tiếp 
xúc trực tiếp với khách hàng và 
người tham dự.

e) Tại nơi tiếp nhận hồ sơ, 
nơi giao dịch: Áp dụng với nhân 
viên tiếp nhận hồ sơ, nhân viên 
giao dịch khi tiếp xúc trực tiếp 
với khách hàng.

2. Các trường hợp khác 
(ngoài các địa điểm, đối tượng 
đã được quy định tại mục 1, 
phần này) được khuyến khích 
sử dụng khẩu trang khi đến nơi 
công cộng.

Bích Hạnh
Nguồn:https://vncdc.gov.vn/

Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, 
chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Ngày 06/9/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2447/QĐ-BYT về Hướng dẫn sử dụng khẩu trang 
phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, bao gồm các nội dung chính sau:
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Mỗi cái chết do tự tử 
đều ảnh hưởng sâu 
sắc đến sức khỏe tâm 

thần của những người xung 
quanh. Bằng cách nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng, giảm 
bớt sự kỳ thị xung quanh việc 
tự tử, và khuyến khích những 
hành động chia sẻ, cảm thông, 
chúng ta có thể làm giảm hành 
vi tự tử.

“Tạo ra hy vọng thông qua 
hành động” là chủ đề mỗi ba 
năm một lần cho Ngày Phòng 
ngừa tự tử thế giới từ năm 
2021-2023. Chủ đề này là một 
sự nhắc nhở rằng tự tử có thể 

phòng ngừa 
và hành 
động của 

mỗi người 
trong chúng ta 

có thể ngăn chặn 
tự tử xảy ra.

Bằng cách tạo ra hy vọng 
thông qua hành động, chúng 
ta có thể báo hiệu cho những 
người có ý nghĩ tự tử rằng 
chúng ta quan tâm đến họ và 
muốn hỗ trợ cho họ. Hành động 
của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, 
đều có thể thắp lên ngọn lửa 
hy vọng, sưởi ấm cho những ai 
đang cần đến nó.

“Anh ổn không?”, “Có chuyện 
gì cô muốn kể với tôi không?”, 
“Dường như bạn hơi thu mình 
lại, tôi thấy lo lắng cho bạn”, 
“Hôm nay trời đẹp quá, đi ăn 
phở không?”, v.v. Chỉ một câu 
nói, một hành động nhỏ cũng 
có thể khiến những người đang 
vật lộn với nỗi đau của bản thân 

cảm thấy được an ủi và từ đó 
họ mở lòng chia sẻ câu chuyện 
của mình.

Giúp đỡ cho một người đang 
có ý nghĩ tự tử có thể rất căng 
thẳng và mệt mỏi, đôi khi nó 
khiến chúng ta sợ hãi và cảm 
thấy bất lực, do đó hãy kiên 
nhẫn, tận dụng tất cả nguồn 
lực, thông tin về phòng chống 
tự tử và hành động khi cần thiết.

Tất cả chúng ta đều có thể là 
người ủng hộ, tiếp cận và chia 
sẻ với những người có ý nghĩ 
tự tử. Bằng những hành động, 
bằng sự thấu hiểu, chúng ta 
chính là những ngọn đèn soi 
sáng cho những người đang 
vật lộn với nỗi đau vượt qua bế 
tắc. Cảm giác được kết nối và 
hỗ trợ có thể giúp giảm nguy cơ 
tự tử, do đó đừng ngần ngại, 
hãy hành động./. 

Bs. Thanh Trúc

3
Hưởng ứng ngày thế giới phòng ngừa tự tử (10/9)

“Tạo hy vọng thông qua hành động” - Cứu sống cuộc đời bạn và người khác”

Ngày thế giới phòng ngừa tự tử 10 tháng 9 hàng năm là hoạt động thúc đẩy cam kết và hành động 
trên toàn thế giới để phòng ngừa tự tử. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 3000 người chết vì tự tử. Cứ 

mỗi người chết vì tự tử thì có khoảng 20 người khác đang cố gắng tự tử và nhiều người khác có ý 
nghĩ nghiêm túc về tự tử.
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Trước tình hình dịch bệnh 
COVID-19 diễn ra phức 
tạp, vẫn ghi nhận số ca 

mắc và sự xuất hiện nhiều biến 
chủng của virus SARS-CoV-2 
hiện nay, ngày 07/9/2022, Bộ Y 
tế đã ban hành Kế hoạch 1176 
về việc thực hiện chiến dịch 
phòng, chống dịch COVID-19 
trong tình hình mới với thông 
điệp: 

“2K + Vắc xin + Thuốc + Điều 
trị + Công nghệ + Ý thức người 
dân và thực hiện các biện pháp 
khác” 

Cụ thể như sau: 
1. KHẨU TRANG:
- Khuyến khích đeo khẩu 

trang khi đến nơi công cộng.
- Bắt buộc đeo khẩu trang 

đối với:
• Người có biểu hiện bệnh 

viêm đường hô hấp cấp, 
người mắc hoặc nghi ngờ mắc 
COVID-19;

• Các đối tượng (trừ trẻ em 
dưới 5 tuổi) khi đến nơi công 
cộng thuộc khu vực được công 
bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc 
mức độ 4 theo Quyết định số 
218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 

Hướng dẫn tạm thời về 
chuyên môn y tế thực hiện 
Nghị quyết số 128/NQ-CP 
ngày 11/10/2021;

• Và áp dụng cụ thể với 
một số địa điểm và đối 
tượng theo Quyết định 
số 2447/QĐ-BYT ngày 
06/9/2022 của Bộ Y tế.

2. KHỬ KHUẨN: 
thường xuyên rửa tay bằng 
xà phòng và nước sạch hoặc 
dung dịch sát khuẩn tay nhanh; 
vệ sinh cá nhân sạch sẽ; vệ 
sinh môi trường nơi ở, nơi làm 
việc, học tập.

3. VẮC XIN: thực hiện tiêm 
phòng COVID-19 đầy đủ và 
đúng lịch theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế.

4. THUỐC: sử dụng thuốc 
theo hướng dẫn của cơ quan 
y tế.

5. ĐIỀU TRỊ: Tuân thủ các 
hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 
COVID-19 và khám bệnh khi có 
các dấu hiệu bất thường sau 
mắc COVID-19.

6. CÔNG NGHỆ: Sử dụng 
các ứng dụng công nghệ theo 
hướng dẫn của cơ quan chức 

năng nhằm kiểm soát tốt tình 
hình dịch bệnh.

7. Ý THỨC NGƯỜI DÂN: 
chủ động thực hiện các biện 
pháp phòng bệnh, không phát 
tán tuyên truyền thông tin xấu 
– độc, tham gia và tuân thủ các 
quy định về hoạt động phòng, 
chống dịch của cơ quan chức 
năng.

Ngoài ra, thực hiện các biện 
pháp khác theo hướng dẫn của 
cơ quan y tế hoặc cơ quan có 
thẩm quyền tại trung ương và 
địa phương.

Toàn dân chung tay phòng, 
chống dịch Covid-19 “Vì một 
Việt Nam vững vàng và khoẻ 
mạnh”./. 

Ds. Giang Nhung

Chiến dịch truyền thông phòng, chống COVID-19 
“Vì một Việt Nam vững vàng và khoẻ mạnh”

4
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Bệnh tim mạch được 
ví như “kẻ giết người 
số 1 thế giới” vì đây là 

nguyên nhân hàng đầu gây tử 
vong cho nhân loại, nhiều hơn 
cả bệnh ung thư. Mỗi năm, có 
tới 18,6 triệu người tử vong 
vì các bệnh tim mạch, chiếm 
33% tổng số các ca tử vong 
trên toàn thế giới. Riêng tại Việt 
Nam, theo thống kê từ Bộ Y tế, 
mỗi năm nước ta có khoảng 
200.000 người tử vong vì bệnh 
tim mạch. Việc nhận biết sớm 
các triệu chứng của bệnh tim 
mạch và các vấn đề liên quan 
đến tim mạch để có hướng xử 
lý kịp thời, giảm biến chứng và 
tử vong sẽ góp phần quan trọng 
trong việc nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho người bệnh.

Ngày Tim mạch Thế giới 
(World Heart Day) được Liên 
đoàn Tim mạch Thế giới và Tổ 
chức Y tế Thế giới thống nhất 
tổ chức vào ngày 29/9 hàng 
năm để kêu gọi sự chú ý của 
cộng động, kêu gọi sự quan 
tâm nhiều hơn đến sức khỏe 
tim mạch. Ngày Tim mạch Thế 
giới năm nay có chủ đề “Lan 
tỏa nhịp đập yêu thương – Vì 
những trái tim khỏe mạnh” (Use 
heart for every heart). 

Trái tim là cơ quan duy nhất 
trong cơ thể mà bạn có thể 
nghe và cảm nhận từng nhịp 
đập, là dấu hiệu đầu tiên cũng 
là dấu hiệu sau cùng của sự 
sống. Chính vì thế, Ngày Tim 
mạch Thế giới là cơ hội để mọi 
người dành thời gian để lắng 
nghe nhịp đập trái tim, để hiểu 
trái tim và quan tâm hơn đến 
sức khỏe tim mạch của chính 
mình. 

Một số yếu tố sức khỏe có 
nguy cơ liên quan đến bệnh 
tim mạch cần chú ý như: Tăng 
huyết áp; Đái tháo đường; Rối 
loạn mỡ máu; Thừa cân, béo 
phì; Suy thận; Ô nhiễm môi 
trường; Ít vận động thể lực; 
Chế độ ăn uống không lành 
mạnh và lạm dụng rượu bia, 
thuốc lá, v.v. Việc kiểm soát và 
khắc phục các yếu tố nguy cơ 
kể trên góp phần rất lớn vào 
việc phòng ngừa và khống chế 
bệnh tim mạch.

Ngoài ra, căng thẳng và áp 
lực tâm lý kéo dài làm tăng gấp 
đôi nguy cơ đau tim và đột quị. 
Vì vậy, không nên để tình trạng 
căng thẳng, giận dữ, lo âu quá 
mức trở thành thói quen xấu, 
ảnh hưởng đến cảm xúc và sức 
khỏe.

Để phòng, ngừa bệnh tim 
mạch:

- Mỗi người hãy xây dựng 
một môi trường sống xanh, 
sạch và trong lành, bởi ô nhiễm 
môi trường là tác nhân gây ra 
25% các ca tử vong vì bệnh tim 
mạch.

- Khám sức khỏe định kỳ để 
tầm soát các bệnh tim mạch. 
Nếu đã mắc bệnh, cần tuân 
thủ điều trị và kiểm soát tốt các 
bệnh tăng huyết áp, đái tháo 
đường, rối loạn mỡ máu, suy 
thận, v.v.

- Tăng cường vận động thể 
lực, thể dục thể thao hợp lý và 
kiểm soát cân nặng, tránh thừa 
cân béo phì.

- Có chế độ sống lành mạnh, 
hạn chế sử dụng rượu bia, 
thuốc lá; Có chế độ dinh dưỡng 
phù hợp, tăng cường rau xanh, 
trái cây, các loại hạt và cá tươi. 

- Giữ tinh thần vui vẻ lạc 
quan, tránh căng thẳng và giận 
dữ.

- Cùng hướng tới một thế 
giới nơi mà tất cả những người 
mắc bệnh tim mạch đều được 
tiếp cận với các dịch vụ điều trị 
bệnh một cách kịp thời và đầy 
đủ./. 

Ths. Mai Thi

Hưởng ứng Ngày Tim mạch Thế giới 29/9/2022
Lan tỏa nhịp đập yêu thương - Vì những trái tim khỏe mạnh



Thông tin y tế Bình Döông tháng 9 năm 2022

7

Thực hiện theo chỉ đạo 
của Đảng và Nhà 
nước, với nỗ lực của 

cả hệ thống chính trị, sự ủng 
hộ của các tầng lớp nhân dân, 
huyện Dầu Tiếng đã đạt được 
những thành tựu quan trọng 
trong việc thực hiện chính sách 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
(DS-KHHGĐ), kết quả tổng 
điều tra dân số năm 1999 cho 
thấy số con trung bình mỗi cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 
(TFR) đạt mức sinh thay thế và 
được duy trì trong thời gian dài, 
sớm hơn so với mục tiêu Nghị 
quyết số 04-NQ/HNTW ngày 
14/01/1993 của Hội nghị lần 
thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VII về chính 
sách DS-KHHGĐ. Kết quả đạt 
được đem lại nhiều lợi ích kinh 
tế - xã hội: giảm tốc độ tăng dân 
số, cơ cấu dân số thay đổi tích 
cực, số lượng và tỷ trọng dân 
số phụ thuộc giảm dần, cơ cấu 
dân số trong độ tuổi lao động 
tăng mạnh.

Tuy nhiên trong 5 năm trở lại 
đây mức sinh (TFR) của huyện 

có xu hướng giảm sâu với 
mức sinh thay thế 
(TFR trung bình 
giai đoạn 2015-
2019 là 1,63 
con/1 phụ nữ; 
năm 2019 
TFR = 1,54 
con/1 phụ nữ), 
nằm trong nhóm 
có mức sinh thấp. 
Đồng thời trong 10 năm 
qua tỷ suất sinh thô (CBR) của 
huyện có xu hướng giảm nhanh 
đáng kể. Theo dự báo của Liên 
Hiệp quốc và kinh nghiệm của 
các nước cho thấy, nếu TFR 
giảm xuống khoảng 1,3 - 1,4 
con/1 phụ nữ thì rất khó để 
nâng mức sinh trở lại, mức sinh 
giảm quá thấp sẽ gây ra thiếu 
hụt lao động trong tương lai, 
giai đoạn cơ cấu dân số vàng 
ngắn lại, già hóa dân số diễn ra 
nhanh, gia tăng khoảng cách 
về thu nhập, mức sống giữa 
các vùng, các nhóm dân cư… 
gây bất lợi đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện. Vì 
vậy phòng Dân số-TT GDSK/

Trung tâm Y tế  đã tham mưu 
cho UBND huyện ra Quyết 
định số 121/QĐ-UBND ngày 
08/03/2021 ban hành Chương 
trình điều chỉnh mức sinh đến 
năm 2030 trên địa bàn huyện 
Dầu Tiếng nhằm đảm bảo mỗi 
cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, 
duy trì vững chắc mức sinh 
thay thế, hướng tới ổn định quy 
mô dân số, cơ cấu dân số, góp 
phần bảo đảm an sinh, phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện 
nhà./. 

CN. Ngọc Hà
 TTYT Dầu Tiếng

Huyện Dầu Tiếng duy trì ổn định 
mức sinh thay thế 

Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân 

số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, 
là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trong dân số 
mức sinh được xem là một trong những yếu tố quan 
trọng, tác động trực tiếp đến quy mô và cơ cấu dân 
số; các nhà nhân khẩu học đều nhận định, chính 

sách kiểm soát mức sinh là một phần không thể tách 
rời trong công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam. Từ  
năm 1961, chính sách dân số của Đảng, Nhà nước 
nói chung và huyện Dầu Tiếng nói riêng đều thống 
nhất quan điểm, giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện 
mục tiêu nhất quán là giảm mức sinh, giảm tỷ lệ gia 
tăng dân số, giảm sức ép của dân số đến quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội. 
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Thời gian vừa qua, số 
ca tử vong do bệnh 
dại liên tiếp gia tăng 

tại nhiều địa phương. Theo hệ 
thống giám sát bệnh truyền 
nhiễm từ đầu năm đến nay, 
cả nước xảy ra 36 trường hợp 
tử vong do bệnh dại tại 15 
tỉnh/thành, trong đó tỉnh Bình 
Dương có 01 ca. 

Hưởng ứng Ngày Thế 
giới Phòng chống Bệnh dại 
28/09/2022 với chủ đề “Hãy 
chủ động phòng, chống bệnh 
dại: vì một sức khỏe, không tử 
vong”. 

Tổ chức Y tế Thế giới cũng 
nhấn mạnh việc hợp tác đa 
ngành trong phòng, chống 
bệnh dại, là chìa khóa quan 
trọng để đạt được thành công 
và khuyến khích sự tham gia 
của tất cả mọi người và các 
ban ngành liên quan, hướng tới 
một mục tiêu chung: không còn 
ca tử vong vì bệnh dại vào năm 
2030.

Cục Y tế Dự phòng khuyến 
cáo, để phòng, chống bệnh 
dại:

- Người dân hạn chế nuôi 
chó, mèo. Nếu nuôi phải tiêm 
phòng bệnh dại định kỳ theo 
hướng dẫn của cơ quan Thú y. 
Vật nuôi phải được nhốt, không 
được thả rông; Khi đi ra ngoài 
phải được rọ mõm, không cho 
trẻ đùa nghịch với chó, mèo 
đặc biệt là khi chúng đang ăn, 
đang bị ốm, v.v.

- Khi tiêm vắc xin phòng bệnh 
dại, yêu cầu phải tuân thủ: Tiêm 
đủ liều, đúng lịch, không uống 
rượu bia, không dùng thuốc 
Corticoid và thuốc ức chế miễn 
dịch.

- Theo dõi tình trạng con vật 
sau khi cắn người trong vòng 2 
tuần (ốm, chết, lên cơn dại…) 
để có hướng xử lý tiếp theo.

- Không tiếp xúc với con vật 
bị dại hoặc nghi dại; Không 
mua bán, vận chuyển chó mèo 
ra, vào vùng dịch.

- Báo ngay cho chính quyền, 
cơ quan thú y tại địa phương để 
có biện pháp tiêu hủy chó mèo 
bị dại; cách ly theo dõi động vật 
nghi dại; tiêm phòng dại cho 
động vật khỏe mạnh sống trong 

vùng dịch.
Trong trường hợp bị chó, 

mèo cắn, việc cần phải làm 
ngay là:

1. Rửa và xối nước ngay 
vào vết cắn liên tục trong vòng 
15 phút với nước sạch và xà 
phòng đặc.

2. Sát khuẩn vết cắn với 
thuốc sát trùng như cồn y tế, 
cồn i-ốt (thuốc đỏ) nếu có, hạn 
chế làm dập vết thương và 
không băng kín vết thương.

3. Đến ngay Trung tâm Y tế 
gần nhất để được tư vấn và 
tiêm vắc xin phòng bệnh dại kịp 
thời. Tuyệt đối không tự chữa 
hoặc nhờ thầy lang khám chữa.

4. Nếu chó, mèo cắn người, 
cần thông báo ngay cho cán bộ 
thú y xã và trưởng khu phố để 
giúp bắt chó lại.

Toàn dân hãy chủ động 
phòng, chống bệnh dại để bảo 
vệ sức khỏe cho chính mình, 
cho cộng đồng và không có ca 
tử vong vì bệnh dại trong tương 
lai./. 

Ths. Mai Thi
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Hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống bệnh dại 28/9/2022
Bệnh dại gây chết người nhưng phòng tránh được

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật sang người chủ yếu truyền qua các vết cắn, vết 
trầy xước từ nước bọt của động vật bị dại. Khi đã lên cơn dại, kể cả động vật và người đều dẫn đến tử vong. 

Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng tránh và điều trị dự phòng bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại.
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Các dấu hiệu thường 
gặp của bệnh tim 
mạch như: đau tức 

ngực, khó thở, ho kéo dài không 
rõ nguyên nhân, thường xuyên 
khó thở, người mệt mỏi yếu 
sức, đi tiểu đêm, hồi hộp đánh 
trống ngực, chóng mặt, v.v.

Trong Y học cổ truyền, tùy 
theo các triệu chứng khác nhau 
liên quan đến bệnh tim mạch 
mà bệnh có các tên gọi khác 
nhau như: huyễn vựng, đầu 
thống, chân tâm thống, chứng 
đàm, v.v.

Dưới đây là một số bài 
thuốc giúp phòng ngừa và 
điều trị các bệnh lý tim mạch:

Bài 1: hoa hòe sao vàng 20 
g. Hãm nước thay trà uống 
hàng ngày.

Bài 2: hoa cúc 7 bông, táo đỏ 
3 quả, kỷ tử 20 hạt. Hãm nước 
thay trà uống hàng ngày.

Bài 3: tỏi cô đơn 200g, giấm 
táo 200ml, mật ong 200ml. 

Trộn đều, 
xay nhuyễn. 
Cho vào lọ 
thủy tinh, trữ 
ngăn mát tủ 
lạnh. Uống 
10g (tương 
đương 1 
muỗng cà 
phê)  x 2 lần 
sáng-chiều. 
Uống với 
nước ấm.

Bài 4: Đối 
với các bệnh 
lý tim mạch có liên quan béo 
phì, tăng lipid máu:

Nhị trần thang: Bán hạ chế 
08gam, trần bì 08 gam, bạch 
linh 12 gam, cam thảo 06 gam. 
Sắc với 600ml nước còn 200ml, 
chia 2 lần uống/ngày.

Bài 5. Đối với các bệnh tim 
mạch có liên quan yếu tố tâm 
lý, căng thẳng kéo dài gây mệt 
mỏi, đau tức ngực, hông sườn, 

hồi hộp đánh trống ngực, chóng 
mặt:

Tiêu dao tán: Đương quy 
12g, bạch thược 12g, sài hồ 
12g, bạch truật 12g, bạch linh 
12g, cam thảo 6g, gừng tươi 3g 
(1 lát), bạc hà diệp 3g. Sắc với 
600ml nước còn 200ml, chia 2 
lần uống/ngày./.

 BS Lâm Bạch Ngọc
 BVYHCT

9

Bệnh tim mạch và cách phòng 
ngừa, điều trị

Với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng nhanh, cuộc sống của con người cũng trở nên bận 
rộn hơn, việc ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hàng ngày cũng bị cuốn theo nhịp sống hối hả và bệnh tim mạch 
cũng theo đó mà gia tăng. Một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến bệnh tim mạch như: căng thẳng kéo dài, ít 

vận động, hút thuốc lá, uống rượu bia, chế độ dinh dưỡng, làm việc và nghỉ ngơi chưa hợp lý.
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Trong 2 ngày, 30 & 
31/8/2022, Công 
đoàn ngành Y tế 

tỉnh Bình Dương tổ chức Giải 
Cầu lông ngành Y tế lần thứ 
XI, đây là hoạt động bổ ích, 
thiết thực chào mừng kỷ niệm 
77 năm Cách mạng Tháng 8 
(19/8/1945-19/8/2022) và Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-
02/9/2022). 

Đến dự lễ khai mạc có ông 
Huỳnh Minh Chín, Phó Giám 
đốc Sở Y tế, bà Dương Thị Thu 
Hồng - Chủ tịch Công đoàn 
ngành y tế và Chủ tịch các công 

đoàn cơ sở cùng đông đảo y, 
bác sĩ, cán bộ, viên chức ngành 
y tế.

Giải cầu lông ngành Y tế 
được tổ chức hàng năm, nhằm 
góp phần rèn luyện thân thể, 
tăng cường sự giao lưu học hỏi 
giữa các đơn vị trong ngành và 
các vận động viên. Tham dự 
giải năm nay có các vận động 
viên đến từ các công đoàn cơ 
sở  ngành y tế, đăng ký tranh 
tài ở 09 nội dung thi đấu. Trong 
không khí thi đấu sôi nổi cùng 
với sự cổ vũ nhiệt tình của các 
cổ động viên, các vận động viên 
đã cống hiến những trận cầu 

đẹp mắt với những pha cầu kỹ 
thuật khiến người xem thực sự 
mãn nhãn; thể hiện sự thông 
minh khéo léo trong những 
pha cầu hay, tạo không khí thi 
đua đầy hào hứng giữa các cá 
nhân, đơn vị trong ngành.

Với tinh thần thi đấu đoàn 
kết, trung thực, quyết thắng, 
vận động viên các đội đã cống 
hiến cho khán giả những trận 
cầu hấp dẫn. Kết thúc, Ban tổ 
chức trao các giải nhất, nhì ba 
và khuyến khích cho các vận 
động viên thi đấu đạt thành tích 
cao.

Bích Hạnh

Công đoàn ngành Y tế tổ chức giải cầu lông lần thứ XI năm 2022
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Sáng ngày 07/9/2022, 
Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Bình 

Dương phối hợp với Ban Quản 
lý tiểu dự án EPIC tổ chức lớp 
tập huấn cập nhật hoạt động 
phối hợp Lao/HIV tại khách 
sạn BCONS Bình Dương. Đối 
tượng tham gia lớp tập huấn 
là nhân viên y tế phụ trách các 
chương trình lao, HIV của các 
Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức lớp tập 
huấn 02 ngày với các nội dung: 
Hướng dẫn phát hiện tích cực 
bệnh lao ở người nhiễm HIV; 
Hướng dẫn thực hiện quy trình 
điều trị lao tiềm ẩn cho người 
nhiễm HIV bằng phác đồ 6H và 
3HP theo QĐ 4067; Quy trình 
phối hợp lao/HIV tăng cường 
xét nghiệm Xpert trong chẩn 

đoán Lao cho người nhiễm HIV 
tại Bình Dương; Quy trình quản 
lí cung ứng thuốc điều trị lao 
tiềm ẩn cho người nhiễm HIV, 
v.v.

Dự án EPIC phối hợp cùng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Bình Dương tổ chức 

lớp tập huấn cho các học viên 
nhằm nâng cao năng lực giám 
sát, hỗ trợ kỹ thuật, cải thiện 
chất lượng điều trị dự phòng 
lao cho người nhiễm HIV trên 
địa bàn tỉnh./. 

   Bích Hạnh

Nhằm đảm bảo an 
toàn, chất lượng tiêm 
chủng, từ ngày 15 đến 

ngày 29/9/2022, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Dương tổ chức 3 lớp tập huấn 

về An toàn 
tiêm chủng 
cho cán bộ 
y tế trực tiếp 
tham gia 
công tác tiêm 
chủng tại các 
Trung tâm Y 
tế trong toàn 
tỉnh.

Lớp tập 
huấn, triển khai các nội dung về 
tiêm chủng bao gồm: cập nhật 
Văn bản hướng dẫn; Quy định 
về hoạt động tiêm chủng; Tiếp 
nhận, vận chuyển và bảo quản 

vắc xin; Tổ chức một buổi tiêm 
chủng; Thực hành tiêm chủng; 
Xử trí sock phản vệ; Giám sát 
phản ứng sau tiêm; Hướng dẫn 
ghi chép cập nhật sổ sách báo 
cáo và quản lý hồ sơ liên quan 
đến công tác tiêm chủng.

Lớp tập huấn nhằm cập nhật 
văn bản mới của Ngành Y tế 
và hướng dẫn thực hành tốt để 
đảm bảo chuyên môn cho cán 
bộ làm công tác tiêm chủng tại 
các tuyến./.   

Bích Hạnh
                                

Tập huấn cập nhật hoạt động phối hợp Lao/HIV

Tập huấn an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế
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Trong 9 tháng đầu năm 
2022, Chi cục Dân số  
- KHHGĐ đã tích cực 

tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền ban hành nhiều văn bản 
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về 
công tác DS - KHHGĐ được kịp 
thời, hiệu quả; các hoạt động 
truyền thông giáo dục được duy 
trì thường xuyên, nhất là tuyến 
xã, phường, thị trấn. Theo đó 
kết quả đáng chú ý nhất là tỷ 
lệ giới tính khi sinh 9 tháng đầu 
năm là 104 bé trai/100 bé gái. 
Số trẻ sinh ra là 10.027 trẻ. Tuy 
nhiên số trẻ sinh ra là con thứ 
ba trở lên là 475 trẻ, tăng 72 
trẻ so với cùng kỳ năm 2021. 
9 tháng đầu năm, toàn tỉnh 
có hơn 44.000 người mới sử 
dụng các biện pháp tránh thai 
(BPTT), đạt 74.8% kế hoạch. 
Công tác phối hợp với cơ quan 

truyền thông đại chúng, tạp chí, 
tập san, bản tin đưa tin, bài theo 
sự kiện, đồng thời duy trì đều 
đặn nhằm cung cấp thông tin 
cho các cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, các ban ngành đoàn thể các 
cấp và đông đảo nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu 
đã tập trung thảo luận, đưa ra 
những cách làm hay, hiệu quả 
trong công tác truyền thông, 
vận động KHHGĐ; nâng cao 
chất lượng dân số; xã hội hóa 
phương tiện tránh thai và tiếp 
cận các dịch vụ sinh sản của 
các huyện, thành phố. Đồng 
thời nêu ra một số khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện công tác DS-
KHHGD tại địa phương.

Trong ba tháng cuối năm 
2022, Chi cục DS-KHHGĐ 
đã đề ra những nhiệm vụ chủ 

yếu đó là: Đẩy mạnh công tác 
truyền thông thường xuyên và 
các hoạt động truyền thông đặc 
thù về công tác DS-KHHGĐ; 
Đẩy mạnh hoạt động các mô 
hình, đề án thuộc dự án “Dự án 
Thử nghiệm mô hình xã hội hóa 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ dự 
phòng và sàng lọc ung thư vú, 
ung thư cổ tử cung tại cộng 
đồng đến năm 2030”;  đề án 
“Kiểm soát mất cân bằng giới 
tính khi sinh giai đoạn 2016-
2025”; Tăng cường công tác 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 
cơ bản về nghiệp vụ y tế - dân 
số; Tăng cường kiểm tra, giám 
sát tình hình thực hiện công tác 
dân số theo Kế hoạch công tác 
thanh tra, kiểm tra về dân số - 
KHHGĐ./.

Bích Hạnh

Hội nghị sơ kết công tác tác dân số 9 tháng đầu năm và triển khai 
nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 20/9/2022, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết 
công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

Ông  Nguyễn Văn Thấm - Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình chủ trì hội nghị.
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Theo thống kê của Bộ Y 
tế các bệnh tim mạch 
thường gặp là: bệnh 

van tim, rối loạn nhịp tim, bệnh 
động mạch vành, suy tim. Bệnh 
lý tim mạch thường được cho 
là chỉ gặp ở người lớn tuổi. 
Song trên thực tế, tần suất mắc 
bệnh ở người trẻ và trung niên 
cao hơn chúng ta nghĩ, nó có 
thể xảy ra với bất kỳ ai và bất 
kỳ lứa tuổi nào và tuổi mới bị 
mắc cũng ngày càng trẻ hoá. 
Chính vì vậy nhận biết sớm 
các triệu chứng cảnh báo để 
phát hiện các bệnh tim mạch 
là vô cùng quan trọng, đặc biệt 
ở những người có các yếu tố: 
hút thuốc, béo phì, ít vận động, 
căng thẳng (stress), chế độ ăn 
nhiều muối, chất béo, rượu bia, 
tăng huyết áp, tăng cholesterol 
máu, đái tháo đường... nhằm 
giúp giảm thiểu nguy cơ biến 
chứng và tử vong.

1. Bệnh van tim
Bệnh van tim có thể là do 

van bị hẹp, hở hoặc đóng mở 
không đúng cách. Bệnh van 
nhẹ có thể không biểu hiện 
triệu chứng, nhưng qua nhiều 
năm, bệnh có thể tiến triển với 
nhiều triệu chứng tương tự như 
những triệu chứng liên quan 
đến suy tim. Các dấu hiệu cảnh 
báo bệnh van tim đáng chú ý 
như: Khó thở, tăng nặng khi 
người bệnh nằm xuống; Mệt 

mỏi; Tim đập nhanh; 
Đánh trống ngực; Chóng 
mặt, hoa mắt; Sưng chân, mắt 
cá chân; Ho khan, nhất là vào 
ban đêm.

2. Rối loạn nhịp tim
Rối loạn nhịp tim có thể 

khiến cho hoạt động bơm máu 
của tim trở nên kém hiệu quả 
và gây ra các triệu chứng như: 
Hồi hộp, trống ngực là biểu 
hiện thường gặp nhất. Đôi khi, 
người bệnh chỉ có cảm giác 
“hẫng hụt”, hay cảm giác tim bị 
ngưng lại trong một vài giây, và 
theo sau đó thường sẽ là một 
nhịp đập mạnh có thể giống như 
thể bị “đấm” vào ngực. Cảm 
nhận nhịp tim lúc đập nhanh 
hơn hoặc đập chậm hơn bình 
thường. Cảm giác mệt mỏi, khó 
thở, hụt hơi, đau ngực.

3. Bệnh động mạch vành
Nếu động mạch vành bị thu 

hẹp, điều này dẫn đến việc 
không thể cung cấp đủ máu 
giàu oxy cho tim đặc biệt là khi 
tim đập mạnh, nhanh như khi 
tham gia hoạt động thể lực, leo 
trèo. Giai đoạn đầu, lưu lượng 
máu giảm có thể không gây ra 
hoặc gây ra ít các triệu chứng. 
Tuy nhiên theo thời gian người 
bệnh có thể nhận ra các dấu 
hiệu của bệnh như: Đau thắt 
ngực (cơn đau có tính chất đè 
ép giữa xương ức, thường lan 
lên cằm và vai, tay trái, khó 

thở, và có thể kèm vã mồ hôi, 
buồn nôn và choáng váng hoặc 
ngất). Khi căng thẳng hoặc làm 
việc gắng sức, bệnh nhân sẽ 
xuất hiện những cơn đau này 
và sẽ biến mất trong vòng vài 
phút sau khi được nghỉ ngơi 
hoặc giải tỏa căng thẳng; Khó 
thở; Bên cạnh đó người bệnh 
có thể có cảm giác nặng nề 
vùng tim, nóng ran vùng ngực, 
đầy bụng và những cơn đau tim 
âm ỉ.

4. Suy tim
Khó thở khi gắng sức, lúc 

nằm xuống là triệu chứng suy 
tim dễ nhận biết nhất. Ngoài 
ra, bệnh nhân có thể gặp các 
triệu chứng khác như: Mệt mỏi 
nhiều ngày, ăn không ngon, suy 
nhược cơ thể, chân, mắt cá 
chân… bị sưng phù; Nhịp tim 
nhanh hoặc không đều; Giảm 
khả năng tập thể dục; Ho nhiều 
ngày không khỏi, thở khò khè 
kèm theo có đờm màu trắng; 
Tiểu đêm nhiều lần; Sưng bụng 
(cổ trướng); Tăng cân rất nhanh 
do giữ nước; Chán ăn và buồn 
nôn; Không thể tập trung làm 
việc hoặc giảm tỉnh táo; Khó 
thở đột ngột, dữ dội và ho; Đau 
ngực./. 

Bs. Quỳnh Trang 

Phát hiện sớm bệnh tim mạch 
nhờ các triệu chứng cảnh báo

Bệnh lý tim mạch là nguyên nhân hàng đầu 
gây tử vong trên toàn thế giới, nhiều hơn cả 
bệnh lý ung thư. Tại Việt Nam, theo thống kê 
của Bộ Y tế mỗi năm có khoảng 200.000 người 

tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. 
Nhận biết các triệu chứng của các tình trạng này để 

xử lý kịp thời, giảm biến chứng và tử vong…

13
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Sáng ngày 20/8/2022, Trung tâm Y tế thị xã 
Bến cát phối hợp với khối Y tế tư nhân tổ 
chức Giải Bóng đá mini năm 2022.

Tham dự giải, có 08 đội đến từ các đơn vị: Văn 
Phòng Sở Y tế; Trung tâm Y tế Bàu Bàng; Trung 
Tâm Y tế Dầu Tiếng; Chi đoàn Quân sự thị xã; Công 
An thị xã; Liên Chi đoàn khối cơ quan, Trung tâm Y 
tế Bến Cát và Liên quân Y tế tư nhân thị xã Bến Cát, 
với 96 vận động viên và nhiều cổ động viên tham dự. 
Các đội bóng được chia làm 02 bảng thi đấu vòng 
loại trực tiếp.

Kết quả, Đội bóng Liên quân Y tế tư nhân của 
Phòng Y tế Bến Cát đoạt giải Vô địch; giải Nhì thuộc về Trung Tâm Y tế huyện Bàu Bàng.

Hội thao là dịp giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị tham gia, góp phần đẩy mạnh tinh 
thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao. Đồng 
thời, giải đấu đã làm tăng thêm sự gắn kết giữa các cơ sở y tế tư nhân và tạo điều kiện giao lưu 
giữa các đơn vị trong và ngoài công lập.

Qua đây, Phòng Y tế Bến Cát cũng xin chân thành cảm ơn các cá nhân là Quầy thuốc, Nhà 
thuốc, Phòng khám trên địa bàn thị xã Bến Cát đã có sự hỗ trợ về vất chất cũng như tinh thần góp 
phần giúp Đội bóng Liên quân Y tế tư nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

 Ngọc Hiếu – TTYT Bến Cát

Tập huấn giám sát, chăm sóc, điều trị bệnh đậu mùa khỉ

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành 
Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 
29/07/2022 về việc Hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa 
khỉ ở người. Để trang bị kiến thức cho nhân 
viên y tế về các vấn đề dịch tễ học, triệu chứng 
lâm sàng, điều trị và phòng ngừa bệnh đậu 
mùa khỉ. 

Để phòng chống dịch bệnh tại địa phương, 
TTYT thị xã Bến Cát đã tổ chức tập huấn phổ 
biến những vấn đề liên quan về bệnh đậu mùa 
khỉ cho các bác sĩ, điều dưỡng trưởng các 
khoa và 08 trạm y tế, phòng khám đa khoa 
trên địa bàn thị xã. Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ y tế  tăng cường công tác sàng lọc, giám 
sát, phát hiện sớm bệnh đậu mùa khỉ tại cơ sở y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho 
người dân./.

Cụm tin hoạt động Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát
Giải Bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh 2/9
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nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 12/8/2022, TTYT thị xã Bến Cát  tổ chức 
Hội nghị “Sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu 
năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022”. ông Nguyễn Văn Đạt - Giám 
đốc Trung tâm Y tế chủ trì hội nghị, cùng với sự tham 
gia Trưởng/Phó các khoa, phòng và Trưởng TYT /
PKĐKKV, Trưởng TYT lưu động thuộc 08 xã, phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên được sự 
quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền, dưới sự 
lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung 
tâm, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn bộ nhân 
viên, Trung tâm đã đạt một số chỉ tiêu đưa ra trong công tác khám chữa bệnh, và được người bệnh, 
người nhà người bệnh tin tưởng. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện, đáp ứng 
được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác An toàn vệ sinh thực phẩm được đảm 
bảo, an toàn. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và tiêm chủng mở rộng được duy trì 
thực hiện, không có tai biến trong và sau tiêm chủng.

Với tinh thần xây dựng, đoàn kết, Trưởng (Phó) các khoa, phòng và Trưởng TYT/PKĐKKV dự 
Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, trao đổi, thảo luận, đề ra giải 
pháp khắc phục và thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận và đánh giá cao 
sự nỗ lực của các khoa phòng, viên chức, người lao động trong trong đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao. Đoàn kết thống nhất, tiếp tục cố gắng, nỗ lực, tập trung cao nhất cho công việc, cập 
nhật, bổ sung hoàn thiện các quy trình, phác đồ điều trị chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ y 
tế, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạt được sự hài lòng của người bệnh, ra sức thi đua, phấn đấu thực 
hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần hoàn thành 
các nhiệm vụ chung của Trung tâm. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, thực hiện tốt 
các chương trình mục tiêu Y tế- Dân số. Duy trì thực hiện nâng cao y đức, học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh.

                 Cao Phạm Khánh Vy – TTYT Bến Cát

Tập huấn công tác dân số - KHHGĐ cho cộng tác viên dân số trên 
địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày 25/8/2022  Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với TTTY thị xã Bến 
Cát tổ chức lớp tập huấn “Cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác Dân số - KHHGĐ” cho 
78 cộng tác viên thuộc 08 xã, phường trên địa bàn thị xã.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được Ông Nguyễn Văn Thấm - Chi cục Trưởng CCDS – 
KHHGĐ tỉnh Bình Dương cung cấp và phổ biến nhiều thông tin hữu ích, quan trọng liên quan trực 
tiếp đến quá trình làm công tác truyền thông-  giáo dục Dân số KHHGĐ như nâng cao kỹ năng tuyên 
truyền, tư vấn, vận động về xã hội hóa cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; giới, giới tính và 
mất cân bằng giới tính khi sinh; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Tư vấn và khám sức khỏe tiền 
hôn nhân; Tư vấn khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh; 

Sau buổi tập huấn các học viên đã được trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng về 
nghiệp vụ về công tác Dân số – KHHGĐ. Đặc biệt là kỹ năng truyền thông, vận động, góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội mà thị xã đã đề ra.

                 Lê Nguyễn Tường Vi  – TTYT Bến Cát
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Tiếp trang 1

Mọi người đều có thể học tập 
và làm theo Bác từ những việc 
hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, 
rất đỗi bình thường, giản dị. 
Chính sự bình thường giản dị 
ấy càng tôn thêm tầm vĩ đại của 
Bác. Đợt sơ kết đánh giá của 
Ban chỉ đạo Cuộc vận động 
TP. Hồ Chí Minh đã nhận định: 
“Cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” của Thành 
phố đã mang lại nhiều kết quả: 
nâng cao tinh thần trách nhiệm 
trong công việc, thực hiện cải 
cách thủ tục hành chính, giảm 
phiền hà cho nhân dân, tăng 
cường các biện pháp thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí, tích 
cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức cách mạng, đẩy 
lùi sự suy thoái về đạo đức, lối 
sống, ngăn chặn các tệ nạn xã 
hội. Thông qua Cuộc vận động 
đã xuất hiện nhiều tập thể, cá 
nhân xuất sắc, điển hình trong 
lao động sản xuất và học tập, 
v.v.

Công cuộc đổi mới của đất 
nước đã đi chặng đường trên 
35 năm đã làm nên những 
thành tựu to lớn và có ý nghĩa 
lịch sử mang về cho đất nước 
những mùa hoa thơm, trái ngọt, 
đời sống vật chất tinh thần của 
nhân dân được cải thiện rõ rệt, 
đã và đang đưa đất nước ra 
khỏi tình trạng kém phát triển, 
vị thế uy tín của nước ta được 
nâng lên trên trường quốc tế. 
Tuy nhiên, nguy cơ và thách 
thức còn lớn, nguy cơ tham 
nhũng, quan liêu, nguy cơ tụt 
hậu xa hơn về kinh tế, một bộ 
phận cán bộ, đảng viên, kể cả 
người đứng đầu thoái hóa về 
đạo đức, lối sống, tư tưởng 
chính trị. Đất nước ta còn 
nghèo, rất cần phải tiết kiệm 
của cải vật chất để kiến thiết, 

xây dựng đất nước. Kẻ thù 
của tiết kiệm là lãng phí. Trong 
khi nhân dân đang nghiêm túc 
thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí thời gian, tiền của thì hằng 
ngày vẫn xảy ra hiện tượng tiêu 
cực, lãng phí. Không ít cán bộ, 
quan chức ở nước ta đang hình 
thành thói quen “vung tay quá 
trán”, “xài tiền chùa”, biểu hiện 
rõ nhất là ở các dịp hội họp, đón 
nhận danh hiệu thi đua, khánh 
thành, khai trương, động thổ. 
Đáng quan tâm là lớp trẻ chưa 
có ý thức tiết kiệm. Việc giáo 
dục đức tính này cho lớp trẻ 
cần thực hiện kiên trì, thường 
xuyên. Cha mẹ hãy nêu gương 
và khuyên răn con cái tiết kiệm 
trong cuộc sống hằng ngày. 
Về phía nhà trường nên tăng 
cường bộ môn giáo dục công 
dân, trong đó coi trọng rèn rũa 
ý thức cần kiệm đối với học 
sinh. Cơ quan, đơn vị khi tiếp 
nhận cán bộ trẻ nên kiểm tra 
sát hạch về năng lực trình độ, 
đồng thời xem xét đến kiến 
thức thực hành tiết kiệm, v.v.

Hơn nửa thế kỷ qua, Di chúc 
của Người để lại, còn nhiều điều 
Người ủy thác, mong muốn cho 
đất nước, nhân dân, chúng ta 
chưa làm được, chưa làm tròn. 
Bản Di chúc của Người vẫn còn 
mang tính thời sự cho hôm nay. 
Để thực hiện trọn vẹn những 
điều mong muốn của Bác Hồ. 
Thiết nghĩ: Các tổ chức đảng, 
đoàn thể và mỗi người phải 
thường xuyên nêu cao tính 
tiên phong, gương mẫu, tăng 
cường xây dựng củng cố, chấp 
hành nghiêm các nguyên tắc 
chế độ sinh hoạt của Đảng, 
mỗi người chúng ta nêu cao 
phẩm chất đạo đức cách mạng 
thường xuyên học tập và làm 
theo tấm gương của Bác, trước 
mắt cũng như lâu dài, bền chí 

vững tâm đinh ninh lời hứa với 
Bác, để xứng đáng với niềm 
tin cậy và “muôn vàn tình thân 
yêu” của Bác Hồ.

Giờ đây, Bác đã đi xa, nhưng 
với dân tộc Việt Nam không 
lúc nào và không ở đâu thiếu 
vắng hình ảnh Bác. Người để 
lại “muôn vàn tình thương yêu” 
cho toàn dân. Người suốt đời 
“chỉ có ham muốn, ham muốn 
đến tột bậc là Tổ quốc ta được 
độc lập, đồng bào ai cũng có 
cơm ăn áo mặc, ai cũng được 
học hành”. Chỉ bấy nhiêu điều, 
đơn giản vậy thôi, ba chữ 
“độc lập - tự do - hạnh phúc” 
chứa đựng chung cả dân tộc 
và riêng cho mỗi người. Tuy 
nhiên, nhiều điều trong Di chúc 
của Bác, chúng ta đã thực hiện 
được, song cũng có những điều 
chúng ta chưa làm được, chưa 
phát triển được ngang tầm với 
yêu cầu của công cuộc đổi mới 
đất nước, công cuộc xây dựng 
chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo 
đức của người cán bộ, đảng 
viên chưa làm được như căn 
dặn và mong muốn của Người.

Mỗi khi chúng ta nhớ đến 
Bác, mỗi người hãy làm theo 
những lời Người căn dặn trong 
Di chúc chính là chúng ta thực 
hiện học tập và làm theo tư 
tưởng, phong cách, đạo đức 
Hồ Chí Minh, thực hiện thi đua 
yêu nước một cách sinh động 
và hiệu quả nhất. “Thi đua là 
yêu nước, yêu nước thì phải thi 
đua và những người thi đua là 
những người yêu nước nhất”, 
“Mỗi người tốt, việc tốt là những 
bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là 
một rừng hoa đẹp”./. 

Giang Nhung 
(Theo Tạp Chí Xây Dựng 

Đảng)

Học tập Bác điều quan trọng nhất là làm theo gương Bác
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Đối với bệnh sởi và 
Rubella, đây là những bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm do 
virut Sởi và virut Rubella lây 
truyền qua đường hô hấp, có 
khả năng lây lan nhanh và bùng 
phát thành dịch. Bệnh Sởi đặc 
biệt nguy hiểm vì đây là một 
trong những nguyên nhân gây 
tử vong hàng đầu ở trẻ em do 
các biến chứng viêm phổi, viêm 
não, tiêu chảy nặng và suy dinh 
dưỡng. Bệnh Rubella phần lớn 
có biểu hiện nhẹ. Tuy nhiên, 
đối với phụ nữ mang thai, nếu 
trong 3 tháng đầu của thai kỳ 
bị mắc Rubella có thể gây sảy 
thai, thai chết lưu, sinh non. Trẻ 
sinh ra sẽ có nguy cơ bị mắc 
các hội chứng Rubella bẩm 
sinh như di tật tim, đục thủy 
tinh thể, mù lòa, điếc, chậm 
phát triển, v.v. Vì vậy, phụ nữ 
cần được tiêm chủng Vaccine 
phòng bệnh Rubella trước khi 
mang thai ít nhất 2 tháng. 

Tại Bình Dương, nhiều năm 
qua, tình hình tiêm chủng vắc 
xin Sởi Rubella và uống vắc 
xin ngừa bại liệt đạt tỷ lệ thấp. 

Do đó, việc 
đẩy mạnh 
triển khai 
các hoạt 

động uống 
bổ sung vắc xin 

bại liệt và tiêm bổ sung 
vắc xin sởi Rubella có ý nghĩa 
quan trọng trong việc chủ động 
phòng ngừa dịch bệnh quay trở 
lại. 

Tháng 8/2022, UBND tỉnh 
Bình Dương đã ban hành Kế 
hoạch uống bổ sung Vắc xin 
bại liệt bOPV và tiêm bổ sung 
Vắc xin Sởi Rubella trên 9 
huyện, thị, thành phố và 91 xã 
phường thị trấn trong tỉnh với 
mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch 
phòng bệnh bại liệt, bệnh Sởi 
Rubella trong cộng đồng, bảo 
vệ thành quả thanh toán bệnh 
bại liệt, hướng tới thanh toán 
bệnh Sởi. 

Chiến dịch sẽ được diễn 
ra trong tháng 9 và tháng 10 
năm 2022, áp dụng với trẻ từ 
đủ 1 tuổi đến 5 tuổi (trẻ sinh 
từ ngày 01/01/2017 đến ngày 
05/9/2022). Bao gồm cả những 
trẻ trước đó đã tiêm Vắc xin có 
thành phần Sởi, Rubella, và trẻ 
đã uống hoặc tiêm vắc xin bại 
liệt trước đó. Lịch tiêm cụ thể 
như sau: 

Từ ngày 05/9 đến ngày 
26/9/2022 sẽ tiến hành tiêm bổ 

sung vắc xin Sởi Rubella. Từ 
ngày 27/9 đến ngày 30/9/2022, 
tiêm vét vắc xin Sởi Rubella.

Đối với uống vắc xin ngừa 
bại liệt, sẽ tổ chức 2 vòng uống 
bổ sung cách nhau 1 tháng. 
Vòng 1 từ ngày 05/9 đến ngày 
26/9/2022. Uống vét từ ngày 
27/9 đến ngày 30/9/2022. Vòng 
2 từ ngày 05/10 đến ngày 
26/10/2022. Uống vét từ ngày 
27/10 đến ngày 30/10/2022. 

Lưu ý: 
- Vắc xin Sởi Rubella an 

toàn và hiệu quả khi tiêm chủng 
cùng lúc với Vắc xin bạch hầu 
ho gà uốn ván, HIb, viêm gan 
B hoặc uống Vitamin A. Tuy 
nhiên, không được tiêm đồng 
thời 2 mũi Vắc xin khác nhau 
vào cùng 1 vị trí tiêm. Một số 
Vắc xin như bại liệt OPV, thủy 
đậu, lao. Có thể ảnh hưởng đến 
hiêu quả miễn dịch của Vắc xin 
Sởi Rubella và bại liệt.

- Vắc xin bại liệt, sởi, rubella 
là vắc xin an toàn, thông thường 
sau khi tiêm chỉ có phản ứng 
nhẹ như sốt, nổi ban và sẽ tự 
khỏi sau vài ngày.

- Sau tiêm, nếu trẻ có các 
biểu hiện như sốt cao trên 39 
độ, co giật, khó thở, tím tái, phát 
ban, bú ít, bỏ bú. Hãy đưa trẻ 
đến ngay cơ sở y tế gần nhất 
để xử trí kịp thời./. 

Ds. Giang Nhung

Chiến dịch uống bổ sung vắc xin bại liệt bopv
 và tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella tại tỉnh 

Bình Dương năm 2022
Từ năm 2000, Việt Nam đã thanh toán được bệnh bại liệt. Tuy nhiên, bệnh vẫn chưa 

thanh toán được trên quy mô toàn cầu do tỷ lệ tiêm chủng thấp và tình trạng vệ sinh kém ở 
một số quốc gia. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo các quốc gia cần 

tăng cường tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi và tiêm 
bổ sung phòng bệnh bại liệt cho trẻ ở những vùng có 

nguy cơ cao. 
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Covid-19 là bệnh 
truyền nhiễm nguy 
hiểm của dịch bệnh 

mới nổi, theo đó vắc xin phòng 
bệnh cũng là vắc xin mới được 
phê duyệt. Vì vậy, một số phụ 
huynh còn băn khoăn lo lắng 
khi cho trẻ trong độ tuổi đi tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 
theo khuyến cáo và hướng dẫn 
của ngành Y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
khẳng định, đến thời điểm hiện 
tại, chiến lược tiêm vắc xin 
Covid-19 vẫn hết sức quan 
trọng trong bối cảnh các biến 
thể mới của vi rút SARS-CoV-2 
có nguy cơ lây lan nhanh, gây 
khó khăn trong công tác phòng, 
chống dịch. Vì vậy, việc chủ 
động đưa trẻ đi tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 là biện pháp 
cần thiết, giúp trẻ tăng khả 

năng bảo vệ và giảm 
nguy cơ mắc bệnh cho 
trẻ; hạn chế các nguy 
cơ lây truyền giữa các 
thế hệ trong gia đình, 

trường học và rộng hơn 
là cộng đồng xã hội để sống 
chung an toàn với dịch bệnh 
trong tình hình mới. Nhất là khi 
trẻ được tiêm vắc xin phòng 
Covid-19, nếu không may mắc 
bệnh thì biểu hiện bệnh sẽ nhẹ 
và ít biến chứng. Ngoài ra, khi 
được tiêm chủng đầy đủ, trẻ sẽ 
tự tin đến trường và tham gia 
các hoạt động khác ngoài cộng 
đồng.

Thời gian gần đây, nước ta 
nói riêng và thế giới nói chung, 
đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 
tăng. Các chuyên gia cảnh báo, 
khi thời điểm năm học mới 
sắp bắt đầu, có thể số trẻ mắc 
Covid-19 sẽ tiếp tục gia tăng. 
Và thực tế từ việc điều trị bệnh 
nhân Covid-19 cho thấy, một số 
trẻ có thể gặp phải hội chứng 
hậu Covid-19 với các dấu hiệu 
bất thường kéo dài về sức khỏe 
như mệt mỏi, đau đầu, rối loạn 
giấc ngủ, mất tập trung, đau cơ, 
v.v, điều này sẽ ảnh hưởng lớn 
đến khả năng học tập và vui 

chơi, gây hậu quả lâu dài đối 
với quá trình phát triển của trẻ. 
Hiện đã ghi nhận một số trường 
hợp trẻ em mắc hội chứng 
MIS-C với các biểu hiện viêm 
đa hệ thống đồng thời ở nhiều 
cơ quan như tim, phổi, thận, hệ 
tiêu hóa, não, da, mắt, v.v, sau 
khi mắc Covid-19, trong trường 
hợp bệnh tiến triển nặng, trẻ có 
thể tiến triển nặng, thậm chí tử 
vong.

Để tiếp tục phòng, chống 
dịch bệnh và đảm bảo an toàn 
cho trẻ trước thềm năm học 
mới, Bộ Y tế vừa ban hành Kế 
hoạch chiến dịch truyền thông 
"Vui Trung thu và tựu trường 
an toàn" về tiêm chủng vắc 
xin phòng Covid-19 cho trẻ 
từ 5 đến dưới 18 tuổi. Chiến 
dịch kêu gọi toàn dân tham gia 
hưởng ứng tiêm chủng vắc xin 
phòng Covid-19 và đẩy nhanh 
tốc độ tiêm chủng cho trẻ từ 5 
đến dưới 18 tuổi. 

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 
là quyền lợi của bản thân và là 
trách nhiệm đối với cộng đồng. 
Chung sức chung lòng, cùng 
phòng Covid./.

Ds. Giang Nhung 

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 rất quan trọng, giúp đảm bảo an toàn cho mỗi cá nhân và cho cả cộng đồng 
trước tác động của dịch bệnh. Việc tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp ngăn ngừa sự lây 

nhiễm hoặc sẽ không chuyển biến nặng khi mắc bệnh.

Vui trung thu và tựu trường an toàn hãy chủ động đưa trẻ 
đi tiêm vắc xin phòng Covid-19
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Tập huấn cập nhật kiến thức dân số - KHHGĐ cho cộng tác viên

Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị thành phố Thuận An, Chi cục Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương đã tổ chức lớp tập huấn cập 
nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
cho 146 cộng tác viên dân số của các xã phường thuộc thành phố Thuận 
An. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động 
cho cộng tác viên về các đề án nâng cao chất lượng dân số. Qua lớp tập 
huấn, các cộng tác viên dân số đã được các báo cáo viên trang bị một 
số kiến thức như: quy định về nghiệp vụ, tiêu chuẩn của cộng tác viên 

dân số; giới, giới tính và mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tư vấn 
và khám sức khỏe tiền hôn nhân; tư vấn khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh; các kỹ năng về tuyên 
truyền, tư vấn, vận động người dân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số người mới áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại trong 
toàn thành phố Thuận An đạt 53,9% chỉ tiêu năm; có 38,4% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước 
sinh, 79,5% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh./.

TTYT TP. Thuận An phẫu thuật thành công ca bệnh u đại tràng
Bệnh nhân là Anh N.T.T sinh năm 1984 ngụ phường Thuận Giao, TP. Thuận An, vào viện lúc 14 

giờ ngày 09/08/2022 với triệu chứng đau quặn khắp bụng kèm không đại tiện được. Trước đó 7 
ngày, Anh T đau bụng từng cơn, có đi khám nhưng đau bụng không giảm.

Ngay sau khi nhập viện, Anh T được các bác sỹ tại TTTYT TP Thuận An thăm khám và được chỉ 
định làm các cận lâm sàng cần thiết (xét nghiệm, chụp Xquang bụng). Qua thăm khám và xem xét 
kết quả cận lâm sàng, bác sỹ chẩn đoán Anh T bị tắc ruột kèm u đại tràng trái. Ngay sau đó, Anh T 
được chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài trên 3 giờ do bác sỹ Phạm Sỹ Nhật làm phẫu thuật 
viên chính đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân được cắt khối u đại tràng và làm hậu môn nhân tạo. 
Hiện tại tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định, hết đau bụng, vết mổ lành, hậu môn nhân tạo 
hoạt động tốt, có thể xuất viện sau vài ngày tới.

Được biết, TTYT TP. Thuận An là trung tâm y tế tuyến huyện hạng 2 duy nhất trong 9 trung tâm 
y tế tuyến huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Hiện nay, TTYT TP. Thuận An đã triển khai được 
các phẫu thuật ngoại khoa như phẫu thuật nội soi cắt túi mật, phẫu thuật cắt dạ dày, phẫu thuật làm 
hậu môn nhân tạo, các phẫu thuật về chấn thương chỉnh hình cũng như các phẫu thuật về sản phụ 
khoa. Định hướng trong thời gian tới, trung tâm sẽ triển khai phẫu thuật các kỹ thuật chuyên môn 
sâu về ngoại tổng quát và ngoại chấn thương chỉnh hình nhằm phục vụ bệnh nhân trên địa bàn 
thành phố và các địa phương lân cận, hạn chế chuyển viện nhằm giảm tải cho tuyến trên cũng như 
tiết kiệm chi phí cho người bệnh./. 

Hội thi “rung chuông vàng”
Chiều ngày 30 tháng 08 năm 2022, Trung tâm Y tế thành phố Thuận 

An tổ chức Hội thi “RUNG CHUÔNG VÀNG” về chủ đề Học tập và làm 
theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; kỹ năng giao tiếp và 
chuyên môn nghiệp vụ. Tham dự Hội thi có hơn 50 thí sinh đại diện cho 
các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế. Hội thi nhằm tạo sân chơi 
bổ ích cho viên chức, người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi, là 
dịp để mọi người thêm gắn kết với nhau cùng nhau vượt qua giai đoạn 
khó khăn do đại dịch COVID-19 và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao./.                           

Lê Quang Vinh
 TTYT TP.Thuận An

Cụm tin hoạt động Trung tâm Y tế TP. Thuận An
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