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Trong suốt quá trình hoạt 
động cách mạng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đặc 

biệt quan tâm đến công tác 
tuyên giáo. Người không chỉ là 
hiện thân của “Tổng tư lệnh tối 
cao” trên mặt trận tư tưởng, mà 
còn để lại những quan điểm, 
tư tưởng quý báu về xây dựng 
đội ngũ cán bộ làm công tác 
tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, 
tư tưởng vững vàng; có phẩm 
chất đạo đức, lối sống trong 
sáng, lành mạnh; tinh thông, 
nhanh nhạy và sáng tạo, có 
phương pháp làm việc khoa 
học, đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng đất nước.

Nói về vai trò của công tác 
tuyên giáo và đội ngũ cán bộ 
làm công tác tuyên giáo, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 
Đội ngũ cán bộ tuyên giáo và 
công tác tuyên truyền được xem 
như là một mặt trận tư tưởng 
chiến đấu chống lại những gì 
đã cũ kỹ, hư hỏng, lạc hậu và 

ủng hộ cái mới, cái tốt, cái tiến 
bộ, khơi dậy ý chí và động viên 
toàn dân, tổ chức và giáo dục 
toàn dân, dựa vào lực lượng 
vĩ đại của toàn dân, làm cho 
“Toàn Đảng phải tư tưởng nhất 
trí, hành động nhất trí, đoàn kết 
nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ 
của Đảng”. 

Năm 1930, sau khi Đảng 
Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban 
Tuyên giáo cũng được thành 
lập. Trải qua các chặng đường 
lịch sử vẻ vang của Đảng, Ban 
Tuyên giáo không ngừng lớn 
mạnh, trực tiếp đóng góp to lớn 
vào công cuộc đấu tranh giành 
độc lập, đánh bại thực dân Pháp 
và đế quốc Mỹ giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước, đã 
và đang góp phần vào công 
cuộc đổi mới của đất nước vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh.

Phương pháp, tác phong 
của đội ngũ cán bộ làm công 
tác tuyên giáo được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh thường xuyên 
quan tâm bồi dưỡng. Người 
căn dặn cán bộ tuyên giáo phải 
biết rõ mục đích tuyên truyền 
của mình, trước khi định công 
tác ở đâu phải đặt rõ kế hoạch, 
phải biết chịu kham khổ, biết 
nhẫn nại. Đồng thời, Người chỉ 
rõ công tác tuyên giáo phải xuất 
phát từ đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng mà 
xác định nhiệm vụ, nội dung, 
phương pháp hoạt động; phải 
phục vụ đắc lực cho việc hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của 
Đảng ta, của dân tộc.

Xem tiếp trang 16

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh
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Để đảm bảo quyền của 
người dân được cấp 
giấy chứng nhận đã 

tiêm vắc xin và “Hộ chiếu vắc 
xin” khi tham gia tiêm chủng 
COVID-19, ngày 1/5/2022, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 
đã ký văn bản số 2228/BYT-
CNTT gửi Sở Y tế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương;  Các đơn vị trực thuộc Bộ 
Y tế; -Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội thực hiện 
nghiêm các nội dung sau:

1. Quán triệt nhân viên y 
tế và các cán bộ thuộc quyền 
quản lý của đơn vị có liên quan 
đến công tác ký điện tử chứng 
nhận tiêm chủng COVID-19 và 
“Hộ chiếu vắc xin” không được 
cản trở, gây khó khăn và có các 
hành vi trục lợi trong việc hỗ 
trợ, đảm bảo quyền lợi người 
dân được cấp chứng nhận tiêm 
chủng Covid19 và xác nhận 
“Hộ chiếu vắc xin”.

 2. Giao Vụ Truyền thông 
và thi đua khen thưởng chủ 
động thực hiện truyền thông tới 
toàn dân được biết về quyền 
được cấp giấy chứng nhận 
tiêm chủng và “Hộ chiếu vắc 

xin” khi đã tiêm vắc xin phòng 
COVID-19.

 Bộ Y tế quán triệt tới tất cả 
các tổ chức/cá nhân có liên 
quan không được gây khó khăn 
cho người dân trong việc cấp 
chứng nhận tiêm chủng và xác 
nhận "Hộ chiếu Vắc xin", nếu 
để xảy ra các biểu hiện tiêu cực 
thì phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, ngày 19/04/2022, 
Bộ Y tế đã ban hành Công văn 
số 1975/BYT-CNTT về việc 
“làm sạch” dữ liệu tiêm chủng 
COVID-19 và triển khai ký xác 
nhận “Hộ chiếu vắc xin”./. 

Bích Hạnh
Nguồn Bộ Y tế

GÓC PHÁP LUẬT

Đây là nội dung tại Công 
văn 2213/BYT-DP 
ngày 29/4/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về tạm dừng áp 
dụng khai báo y tế nội địa.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy 
ban nhân dân tỉnh/thành phố 
chỉ đạo các cơ quan liên quan 
thực hiện các nội dung sau:

- Tạm dừng việc áp dụng 
khai báo y tế nội địa (di chuyển 
nội địa, nơi công cộng, nhà 
hàng,...) kể từ 00 giờ 00 phút 
ngày 30/4/2022.

- Tiếp tục duy trì các hoạt 

động giám sát, phát hiện 
sớm và điều tra, xử lý ổ dịch 
COVID-19 kịp thời, hiệu quả 
theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo 
của Chính phủ, Ban chỉ đạo 
Quốc gia phòng chống dịch 
COVID-19 và các Bộ, Ngành 
để bảo vệ sức khỏe nhân dân, 
duy trì thành quả chống dịch 
hiện nay với mục tiêu đặt sức 
khỏe, tính mạng của người dân 
lên trên hết, trước hết.

- Chủ động cập nhật các tài 
liệu truyền thông, khuyến cáo 
phòng, chống dịch COVID-19 

phù hợp với tình hình hiện nay 
và chủ động đưa tin kịp thời./. 

Hương Nguyễn

Truyền thông về quyền lợi của người dân 
đối với “Hộ chiếu vắc xin”

Tạm dừng khai báo y tế nội địa
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Khói thuốc lá chứa hơn 
7.000 chất hóa học, 
trong đó có 69 chất gây 

ung thư, và nhiều chất gây ra 
những căn bệnh nguy hiểm 
điển hình như: ung thư phổi, 
bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính, vô sinh và 
nhiều bệnh nan y khác. Theo 
Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng 
thuốc lá là nguyên nhân  gây ra 
hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn 
cầu mỗi năm. Trong đó hơn 7 
triệu người tử vong do sử dụng 
thuốc lá trực tiếp và khoảng 
1,2 triệu người tử vong do hút 
thuốc lá thụ động.

Việt Nam nằm trong nhóm 
15 nước có số người hút thuốc 
lá nhiều nhất thế giới, mỗi năm 
nước ta có khoảng 40.000 
người chết có nguyên nhân do 
thuốc lá. Theo điều tra tình hình 
sử dụng thuốc lá tại 34 tỉnh, 
thành của Việt Nam năm 2020, 
tỷ lệ người hút thuốc ở giới nam 
có giảm so với 2015, nhưng tỷ 
lệ nữ hút thuốc lại có xu hướng 
tăng và đặc biệt tỷ lệ người sử 
dụng thuốc lá điện tử lại tăng 
18 lần so với năm 2015.

Thuốc lá, ngoài tác hại trực 
tiếp đến sức khỏe con người, 
thuốc lá còn là một trong những 
nguyên nhân chính gây nên ô 
nhiễm không khí trong nhà, nơi 
làm việc, trường  học, nơi công 
cộng và ngoài trời do khói thuốc 
thải ra ngoài không khí hàng 

ngàn chất hóa học độc hại. Các 
đầu mẩu thuốc lá và vỏ bao 
sau khi sử dụng sinh ra một 
khối lượng rác thải lớn. Trên 
thế giới, ước tính mỗi năm có 
tới 4.500 tỷ đầu lọc thuốc lá thải 
ra ngoài môi trường. Không chỉ 
là rác thải bẩn, đầu lọc thuốc 
lá còn gây hại cho các sinh vật 
dưới nước nếu bị bỏ lại trên bãi 
biển, sông, hồ hoặc trôi xuống 
cống thoát nước vì phải mất từ 
5 - 7 năm mới phân hủy hết. Và 
hàng năm, theo Tổ chức Y tế 
thế giới có khoảng 5% diện tích 
rừng bị phá để trồng cây thuốc 
lá và lấy gỗ để sấy thuốc lá; 
Ước tính mỗi năm cần 18 tỷ cây 
xanh để làm củi sấy thuốc lá. 

Hiện nay, rất nhiều người có 
quan điểm sai lầm về thuốc lá 
thế hệ mới: như thuốc lá điện 
tử, thuốc lá “nhẹ”, thuốc lá nung 
nóng, shisha…cho rằng ít độc 
hại hơn thuốc lá thông thường 
nhưng thực tế tất cả các loại 
thuốc lá đều độc hại cho sức 
khỏe con người và môi trường 
sống. 

Năm 2012, với mục tiêu để 
hạn chế, giảm dần tỷ lệ người 
sử dụng thuốc lá, giảm tỷ lệ mắc 
và chết do các bệnh có nguyên 
nhân từ thuốc lá và bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng. Quốc hội đã 
ban hành “Luật Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá” và có hiệu 
lực thi hành từ 1/5/2013, theo 
luật: Mọi công dân có quyền 

được sống, làm việc trong môi 
trường không có khói thuốc lá, 
cũng như yêu cầu người hút 
thuốc lá không hút thuốc tại địa 
điểm có quy định cấm hút thuốc 
lá như: Cơ sở y tế, trường học, 
nơi làm việc, địa điểm vui chơi, 
giải trí, khu vực có nguy cơ 
cháy nổ cao...

Năm 2022, nhằm thông tin 
tới cộng đồng về tác hại của 
thuốc lá tới môi trường, Tổ 
chức Y tế thế giới chọn thông 
điệp “Thuốc lá – mối đe doạ tới 
môi trường của chúng ta” làm 
chủ đề Ngày Thế giới không 
thuốc lá 31/5/2022.Thông qua 
chủ đề này Tổ chức Y tế thế 
giới kêu gọi các quốc gia thúc 
đẩy các hoạt động nâng cao 
nhận thức của cộng đồng về 
tác hại của sử dụng thuốc lá tới 
môi trường, không hút thuốc lá 
để hạn chế việc gây ô nhiễm 
môi trường và sức khỏe. 

Hưởng ứng Ngày Thế 
giới không thuốc lá năm nay 
(31/5/2022); Tuần lễ Quốc 
gia không thuốc lá (25/5-
31/5/2022), mọi người “Hãy 
chung tay xây dựng môi trường 
không khói thuốc lá, một biện 
pháp hiệu quả để bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng”.  Vì sức khỏe 
của chính bạn và những người 
xung quanh “Hãy từ bỏ thuốc lá 
ngay từ hôm nay và không hút 
thử dù chỉ một lần”./. 

BS. Thu Hài

Thuốc lá 
 mối đe doạ tới sức 

khoẻ con người và môi 
trường sống

Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn 
bộ hoặc một phần nguyên liệu của cây thuốc lá, 

được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, 
thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng thuốc lá thế 
hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá “nhẹ”, thuốc 

lá nung nóng, shisha…



Việc chăm lo, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh 
thần cho giai cấp công 

nhân và người lao động luôn 
là chính sách lớn của Đảng và 
Nhà nước ta. Hiến pháp năm 
2013 đã khẳng định, một trong 
các quyền cơ bản của người 
lao động là "được làm việc đảm 
bảo an toàn và sức khỏe tại nơi 
làm việc".

Năm 2021, với những nỗ lực 
của các cấp, các ngành và toàn 
thể nhân dân lao động, chúng 
ta đã đạt được nhiều kết quả 
trong công tác ATVSLĐ. Tín 
hiệu tích cực là số người chết 
và bị thương do tai nạn lao động 

trong cả khu vực có quan hệ 
lao động và không có quan hệ 
lao động đã giảm mạnh; đã có 
nhiều điển hình, mô hình tốt về 
ATVSLĐ; nhiều doanh nghiệp 
và hàng triệu lao động đã có 
giải pháp phòng ngừa, không 
để xảy tai nạn lao động nặng 
hoặc chết người. Việc chăm 
lo đời sống, vật chất, tinh thần 
cho công nhân, người lao động 
trong đại dịch COVID -19 được 
sự quan tâm đặc biệt của cả 
hệ thống chính trị. Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ, cũng như 
Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam, các cấp, các ngành đã 
ban hành hàng loạt các chính 
sách chưa có tiền lệ hỗ trợ đời 
sống, việc làm cho người lao 
động, góp phần phục hồi, khôi 
phục, ổn định thị trường lao 
động, phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2022, với mục tiêu thực 
hiện các chương trình, giải 
pháp phục hồi phát triển kinh tế 
- xã hội do ảnh hưởng của đại 

dịch COVID-19, đồng thời bảo 
đảm cho công nhân và người 
lao động được làm việc trong 
môi trường an toàn với tinh 
thần sức khỏe của con người 
là trên hết và trước hết. Điều 
này sẽ giúp người lao động yên 
tâm làm việc tích cực, thi đua 
lao động sáng tạo và nâng cao 
năng suất lao động. 

Theo đó, người lao động 
cần tuân thủ chặt chẽ các quy 
định nội quy về ATVSLĐ tại nơi 
sản xuất; tham gia tích cực các 
phong trào đảm bảo ATVSLĐ, 
tuân thủ các quy trình nội quy 
an toàn khi lao động; tích cực 
học tập, nâng cao trình độ, kỹ 
năng nghề nghiệp, phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm 
việc với năng suất cao chất 
lượng tốt, góp phần phục hồi, 
thúc đẩy phát triển các hoạt 
động phát triển về kinh tế xã hội 
của đất nước./. 

DS. Giang Nhung
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Công ty dược Pfizer đang 
thu hồi 5 lô thuốc huyết 
áp Accupril vì hàm lượng 

nitrosamine, N-nitroso-quinapril 
tăng cao. Nitrosamine được tìm 
thấy trong nước và thực phẩm, 
thịt nướng và các sản phẩm từ 
sữa... Nghiên cứu cho thấy các 
tạp chất trên có thể làm tăng 
nguy cơ ung thư trong thời gian 

dài sử dụng. Thuốc Accupril 
được sử dụng để giảm huyết áp 
và kiểm soát suy tim. May mắn 
là đến nay chưa nhận được bất 
kỳ báo cáo nào về phản ứng có 
hại  của người dùng loại thuốc 
này ngoại trừ báo cáo hàm 
lượng tạp chất gây hại đáng 
báo động trong thuốc Accupril 
của hãng này. Đại diện công ty 

Pfizer cho rằng, hồ sơ lợi ích/rủi 
ro của các sản phẩm vẫn tích 
cực dựa trên dữ liệu có sẵn. 
Đây là đợt thu hồi thuốc thứ 
2 trong 
tháng của 
Pfizer./.

 Mai 
Thi

Hưởng ứng Tháng hành động về
 an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Với mục tiêu kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo vệ nguồn nhân lực; hướng tới một nền 
sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 
động (ATVSLĐ) năm 2022 được tổ chức từ ngày 01/5 đến hết ngày 31/5/2022 trên phạm vi cả nước với chủ đề: 
"Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi 
làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID -19”.

Hãng Dược phẩm Pfizer thu hồi thuốc huyết áp 
có chứa tạp chất
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Hưởng ứng Tuần 
lễ Quốc gia nước 
sạch và vệ sinh 

môi trường năm 2022, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chọn chủ đề 
“Quản lý, vận hành, khai 
thác bền vững công trình 
cấp nước và vệ sinh nông 
thôn”, nhằm mục đích 
nâng cao hiểu biết, trách 
nhiệm, sự tham gia, cam 
kết của gia đình và cộng 
đồng; giữa ban, ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị 
xã hội và chính quyền địa 
phương về tầm quan trọng 
của việc quản lý khai thác, 
vận hành công trình cấp 
nước và vệ sinh nông thôn 
an toàn, bền vững để bảo 
vệ sức khỏe, phòng chống 
dịch bệnh, nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Đồng 
thời kêu gọi người dân 
cùng hành động để có đủ 
nước và dùng nước sạch 

một cách hiệu quả, 
đảm bảo vệ sinh và 
phòng, chống dịch 
bệnh.

Công trình cấp 
nước sạch và vệ 
sinh môi trường 
nông thôn là điều 
kiện cần thiết giúp 
cải thiện đời sống 
của người dân sống 

ở khu vực nông thôn, bảo 
đảm an sinh xã hội đất 
nước nói chung và từng 
địa phương nói riêng. Việc 
bảo đảm tính bền vững 
trong sử dụng, khai thác 
gắn với việc huy động các 
nguồn lực cùng Nhà nước 
đầu tư phát triển, khai thác 
công trình cấp nước sạch 
nông thôn là hết sức cần 
thiết. Để khai thác, vận 
hành, quản lý công trình 
cấp nước và vệ sinh môi 
trường bền vững, phát huy 
hiệu quả đầu tư và chống 
lãng phí, tất cả người dân 
hãy chung tay bảo vệ công 
trình cấp nước và vệ sinh 
môi trường.

Bảo vệ nguồn nước, giữ 
gìn vệ sinh môi trường là 
bảo vệ sức khỏe của chính 
bạn, gia đình và cộng 
đồng./. 

BS. Diệu Hương

5

Sáng ngày 04/05/2022, Thành 
uỷ và UBND thành phố Thuận 
An đã họp thông qua Đề án 

phát triển Bệnh viện Đa khoa thành phố 
Thuận An lên Bệnh viện hạng 1 quy 
mô 500 giường bệnh giai đoạn 2022 – 
2030.

Đại diện ngành Y tế thành phố, Bà 
Huỳnh Thị Nguyệt Phương – Giám đốc 
TTYT đã trình bày với lãnh đạo thành 
phố Đề án, những thuận lợi và khó khăn 
khi thực hiện Đề án.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa hạng 
1 thành phố Thuận An có quy mô 500 
giường bệnh với khả năng 800 ngàn 
lượt khám bệnh ngoại trú, 30 ngàn lượt 
điều trị nội trú/năm. Người dân trên địa 
bàn thành phố và các vùng lân cận được 
hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao. 
Các chuyên khoa sâu sẽ được triển khai 
như thần kinh, sọ não, cột sống, mạch 
vành./. 

Quang Vinh 
TTYT TP Thuận An

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc 
gia nước sạch và vệ sinh môi 
trường (29/4 - 6/5/2022)

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng 
năm từ ngày 29/4 đến ngày 6/5 do Thủ tướng Chính phủ 

phát động từ năm 1998 và được các Ban, Ngành, đoàn thể từ 
Trung ương đến địa phương và nhân dân cả nước tích cực 
hưởng ứng, giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về 

cấp nước và vệ sinh môi trường, góp phần làm thay đổi chất 
lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn. 

Đề án phát triển Bệnh 
viện đa khoa TP. Thuận An 
lên Bệnh viện hạng 1 quy 
mô 500 giường bệnh giai 

đoạn 2022 - 2030
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Để giảm tần suất xuất hiện các cơn khó thở, ngoài 
việc dùng thuốc, việc kiểm soát, dự phòng hen 
là rất cần thiết. Người bệnh phải tránh xa các dị 

nguyên có thể gây khởi phát cơn như: phấn hoa, lông súc 
vật, bụi nhà, nấm mốc, khói thuốc, tránh dùng các thức ăn 
hoặc thuốc gây dị ứng, phòng tránh và điều trị triệt để các 
bệnh viêm nhiễm đường hô hấp…Tránh các yếu tố nguy 
cơ gây cơn khó thở và gây bệnh hen suyễn. Khi tiếp xúc 
với môi trường bên ngoài, cần phải có biện pháp ứng /phó 
với các yếu tố ô nhiễm để tránh hít phải khói, bụi và các dị 
nguyên khác bằng cách đeo khẩu trang. Tiêm phòng vắc 
xin cúm sẽ giúp người mắc bệnh hen suyễn hạn chế khởi 
phát đợt cấp hen suyễn và làm giảm các triệu chứng hen 
suyễn nặng. Không tự ý ngừng dùng thuốc khi chưa hỏi ý 
kiến bác sĩ. Giữ nhà ở luôn thoáng, sạch sẽ, đủ ánh sáng.

    Bệnh hen có tính di truyền nhưng không lây nhiễm. 
Người mắc bệnh nên tập thể dục giúp nâng cao thể trạng, 
tăng sức đề kháng cơ thể giúp bộ máy hô hấp làm việc 
tốt. Ăn uống đủ chất và uống đủ nước. Đồng thời tuân thủ 
đúng việc uống thuốc dự phòng theo chỉ định của bác sĩ, 
tái khám đúng hẹn. Khi dùng thuốc để chữa các bệnh khác 
phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Đến ngay cơ sở y tế nếu 
triệu chứng nặng dần hoặc dùng thuốc cắt cơn không có 
hiệu quả.

Có một số lưu ý trong chăm sóc người bệnh hen suyễn 
cần được can thiệp để giảm bớt sự đau đớn có thể ngăn 
ngừa được cũng như các chi phí phát sinh do điều trị bệnh 
hen suyễn không kiểm soát được thông qua việc cung cấp 
các tài liệu chiến lược GINA dựa trên bằng chứng được 
cập nhật hàng năm.Tuy nhiên, việc thực hiện các khuyến 
nghị dựa trên bằng chứng khoa học là một thách thức trên 
toàn cầu. Không phải tất cả các giải pháp ở địa phương 
đều có thể áp dụng trên toàn cầu và các đề xuất toàn cầu 
tương tự có thể không áp dụng được tại địa phương.

Thách thức mà chủ đề năm nay đặt ra là: “Khép lại 
khoảng cách trong chăm sóc bệnh hen’’ là cộng đồng hô 
hấp quốc tế làm việc cùng với đồng nghiệp, bệnh nhân 
và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để xác định 
và thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc bệnh hen suyễn, 
đồng thời giúp thực hiện và chia sẻ các giải pháp sáng tạo 
tại địa phương và toàn cầu./. ./.

 Bs. Phương Trúc

Ngày Hen toàn cầu (WAD)
Ngày Hen toàn cầu (WAD) được tổ chức hàng năm bởi Tổ chức Chiến lược 

toàn cầu về Hen (GINA), một tổ chức hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới được 
thành lập vào năm 1993. Ngày Hen toàn cầu được tổ chức vào Thứ Ba đầu tiên 
của tháng Năm hàng năm và nhằm mục đích gây quỹ hỗ trợ cho những người 

mắc bệnh hen và gia đình người bệnh. Mặc dù bệnh hen suyễn không thể chữa 
khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát cơn hen suyễn để giảm và ngăn ngừa 

các cơn hen cấp. 
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Hệ tiêu hoá khoẻ mạnh 
giúp cơ thể hấp thu tốt 
các chất dinh dưỡng 

từ thức ăn, là chìa khoá phòng 
tránh bệnh tật. Ngày Sức khỏe 
tiêu hóa Thế giới 2022 với chủ 
đề “Khoẻ tiêu hoá - Khoẻ hơn 
mỗi ngày”

Ngoài vai trò chính giúp tiêu 
hoá thức ăn để tạo năng lượng 
cho cơ thể, hệ thống tiêu hoá 
còn đóng vai trò rất quan trọng 
hỗ trợ chức năng miễn dịch bởi 
70% hệ miễn dịch biểu mô của 
cơ thể nằm ở hệ tiêu hoá.

Tuy nhiên, theo thống kê, có 
đến 40% dân số thế giới bị các 
vấn đề mạn tính về đường tiêu 
hoá; 62% dân số đang gặp phải 
các vấn đề liên quan đến sức 
khoẻ tiêu hoá phổ biến như đau 

dạ dày, khó tiêu…
Hệ tiêu hóa và hệ thống 

miễn dịch có mối quan hệ chặt 
chẽ bởi vì khi một bên cân 
bằng và khỏe mạnh thì bên kia 
cũng vậy. Đường tiêu hóa là 
điểm xâm nhập tiềm ẩn chính 
của các mầm bệnh và có thể 
khiến chúng ta bị bệnh. Do đó 
việc đảm bảo các mầm bệnh 
đó không xâm nhập vào cơ thể 
là tùy thuộc vào hệ thống miễn 
dịch của chúng ta.

Đường ruột và hệ thống 
miễn dịch hỗ trợ lẫn nhau 
để thúc đẩy một cơ thể khỏe 
mạnh. Khi mọi thứ hoạt động 
tốt, ruột sẽ gửi tín hiệu cho sự 
phát triển của chức năng miễn 
dịch khỏe mạnh điều chỉnh các 
phản ứng miễn dịch. Đổi lại, hệ 

thống miễn dịch giúp cung cấp 
các vi sinh vật có lợi cho sức 
khỏe.

Có rất nhiều yếu tố đóng góp 
vào sức khỏe của hệ miễn dịch. 
Bên cạnh những yếu tố khách 
quan khó có thể thay đổi như: 
tuổi, giới, bộ gen, môi trường 
sống, thì cũng có những yếu tố 
chủ quan như: dinh dưỡng, thói 
quen sinh hoạt, mức độ vận 
động… Trong đó vai trò của 
dinh dưỡng là đặc biệt nổi bật.

Nếu coi hệ miễn dịch như 
một thành trì thì dinh dưỡng 
chính là nguyên liệu xây nên 
thành trì đó thông qua các đa 
chất gồm protein, lipid, carbon 
hydrat là các viên gạch tạo nên 
thành phần hệ miễn dịch như 
kháng thể, cytokine, thụ thể.. 
Bên cạnh đó, các vitamin và 
khoáng chất là những mắt xích 
mấu chốt và các chất truyền tin 
giữ cho hàng rào luôn kết nối 
vững vàng.

Nhận thức được tầm quan 
trọng của sức khoẻ tiêu hoá 
đối với sức khoẻ của người 
dân, với mong muốn chung tay 
xây dựng một cộng đồng khoẻ 
mạnh, từ năm 2004, Tổ chức 
Tiêu hóa Thế giới (WGO) phối 
hợp với Quỹ WGO (WGOF) 
chọn ngày 29/5 là Ngày Sức 
khỏe tiêu hóa thế giới./.

 Hương Nguyễn
 (SKĐS– BYT)

7
Ngày Sức khỏe tiêu hóa thế giới 2022

vi khuẩn có lợi vi khuẩn có hại
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Việt Nam hiện có 12 
triệu người bị tăng 
huyết áp, tức là cứ 

năm người trưởng thành (người 
> 18 tuổi) thì có một người mắc. 
Tăng huyết áp là nguyên nhân 
chủ yếu gây tai biến mạch máu 
não, nhồi máu cơ tim, suy tim, 
suy thận, làm cho hàng trăm 
ngàn người bị liệt, tàn phế hoặc 
mất sức lao động mỗi năm và 
các bệnh tim mạch này đang là 
nguyên nhân tử vong số một tại 
Việt Nam, chiếm tới 31% tổng 
số ca tử vong toàn quốc. 

Đặc biệt, trong 12 triệu người 
mắc tăng huyết áp ở cộng đồng 
thì có khoảng 60% chưa được 
phát hiện và trên 80% chưa 
được quản lý điều trị đúng theo 
quy định.

Tăng huyết áp còn được gọi 
là “Kẻ giết người thầm lặng” vì 
hầu hết người mắc tăng huyết 
áp không có triệu chứng, trong 
khi đó các biến chứng do tăng 
huyết áp  gây ra lại rất đa dạng 
và ngày một nặng dần nếu 
không phát hiện sớm và điều trị 
kịp thời.

Năm 2022, Tổ chức Y tế thế 

giới hưởng ứng ngày “Ngày 
Thế giới phòng, chống bệnh 
tăng huyết áp" với chủ đề “Đo 
Huyết áp chính xác, Kiểm soát 
huyết áp, Sống lâu hơn”

Theo đó, thường xuyên 
đo huyết áp là phương phát 
tốt nhất để phát hiện sớm có 
bị tăng huyết áp hay không; 
Mỗi người dân nên nhớ trị số 
huyết áp của mình và người 
trên 40 tuổi nên đo huyết áp ít 
nhất 6 tháng một lần và phải 
đo cho đúng cách:

- Nghỉ ngơi trong phòng 
yên tĩnh ít nhất 5 – 10 phút 
trước khi đo huyết áp.

- Không dùng chất kích 
thích (cà phê, hút thuốc lá, 
rượu bia) trước đó 2 giờ.

- Không nói chuyện khi 
đang đo huyết áp.

- Khi ngồi đo huyết áp: 
Lưng tựa ghế: cánh tay duỗi 
thẳng trên bàn, khuỷ tay để 
ngang mức với tim, chân chạm 
sàn,  không bắt chéo chân 
(ngoài ra có thể đo ở các tư thế 
nằm, đứng). 

Nên đo huyết áp ít nhất hai 
lần, mỗi lần cách nhau ít nhất 

1-2 phút. Nếu số đo huyết áp 
giữa 2 lần đo chênh nhau trên 
10mmHg, cần đo lại một vài lần 
sau khi đã nghỉ trên 5 phút. Giá 
trị huyết áp ghi nhận là trung 
bình của hai lần đo cuối cùng.

Khi đã mắc bệnh tăng huyết 
áp thì việc kiểm soát huyết áp 
là vô cùng cần thiết nhằm phát 
hiện sớm những biến chứng để 
xử trí kịp thời.

Có chế độ dinh dưỡng hợp 
lý, kiểm soát tốt cân nặng; tăng 
cường ăn rau xanh và trái cây; 
cần chú ý đến chế độ ăn giảm 
muối (chỉ nên ăn ít hơn 5gr muối 
mỗi ngày). Hạn chế uống rượu 
bia, không hút thuốc lá, thuốc 
lào. Duy trì vận động thể lực ít 
nhất 30 phút mỗi ngày.

Lưu ý, người mắc bệnh tăng 
huyết áp, cần tuân thủ việc 
uống thuốc điều trị và tái khám 
theo đúng chỉ định của bác sĩ 
để đạt huyết áp mục tiêu là điều 
rất quan trọng để giúp người 
bệnh bảo vệ sức khoẻ và sống 
lâu hơn./.

 Bs. Phương Trúc
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Đo huyết áp đúng cách, 
kiểm soát tốt huyết áp là 

biện pháp bảo vệ sức khoẻ 
để sống lâu hơn

Tăng huyết áp – hay huyết áp cao là tình trạng bệnh lý nghiêm trọng làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc 
các bệnh về tim mạch, thận và một số bệnh khác; tăng huyết áp là bệnh lý nguy hiểm và phổ biến trong cộng 

đồng. Đây là nguy cơ hàng đầu gây ra biến cố và tử vong do các bệnh tim mạch. 



SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 05/2022 (235)

Ngày Vệ sinh tay Thế giới năm 2022, 
WHO đưa ra khẩu hiệu “Đoàn kết vì sự 
an toàn – hãy rửa đôi tay của bạn” (Unite 

for safety: clean your hands). Nhằm kêu gọi mọi 
người ở mọi cấp độ hãy làm việc cùng nhau để 
xây dựng văn hóa/môi trường an toàn và chất 
lượng thông qua việc chia sẻ kiến thức và hành 
động về vệ sinh tay, để đáp ứng mục tiêu chung 
về an toàn trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

Chủ đề của Ngày vệ sinh tay thế giới tập trung 
vào việc công nhận rằng chúng ta có thể đảm 
bảo môi trường trở nên an toàn và có chất lượng 
thông qua việc làm sạch bàn tay vào đúng thời 
điểm phù hợp; Đoàn kết, kêu gọi và hành động 
cùng nhau về vệ sinh tay để việc chăm sóc sức 
khỏe trở nên an toàn hơn và có chất lượng cao 
ở mọi nơi.

5 thời điểm vệ sinh tay sau đây mà nhân viên 
y tế cần thực hiện vệ sinh tay:

• Trước khi tiếp xúc với người bệnh

• Trước khi làm thủ thuật vô trùng

• Sau khi tiếp xúc với máu và dịch cơ thể

• Sau khi tiếp xúc với người bệnh

• Sau khi chạm vào đồ vật, bề mặt xung 
quanh người bệnh./. 

Hương Nguyễn
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Sáng 19 tháng 04 năm 2022, Trung 
tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên tổ 
chức hội nghị triển khai kế hoạch 

các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số gồm 
Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 
Chương trình Dự án Cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng trẻ em – Mô hình thừa cân béo phì, kế 
hoạch loại trừ ba bệnh “HIV/AIDS – Viêm gan 
B và Giang mai” lây truyền từ mẹ sang con; 
chương trình An toàn thực phẩm và tháng 
hành động vì An toàn thực phẩm, Triển khai 
Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường và kế 
hoạch loại trừ sốt rét năm 2022.

Tham dự Hội nghị có gần 90 đại biểu 
là Ban chỉ đạo và thành viên Ban chỉ đạo 
chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Trưởng 
ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Y tế - Dân 
số các xã, thị trấn, các trưởng phó Trạm Y tế 
và Cán bộ dân số 10 xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện Bắc Tân Uyên.

Sau khi các chương trình được triển khai 
hội nghị đã dành thời gian thảo luận, trao đổi, 
giải đáp những thắc mắc của các đại biểu 
về các chương trình được triển khai. Sau 
khi các thắc mắc đã được giải đáp, ông Trần 
Văn Phương – Trưởng ban chỉ đạo chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số phát biểu ý kiến 
chỉ đạo và Ông Nguyễn Văn Thệ - Giám đốc 
Trung tâm Y tế đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Buổi 
hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp./. 

Thanh Huyền
TTYT Bắc Tân Uyên

Hội nghị triển khai kế 
hoạch chương trình mục 
tiêu y tế - dân số năm 

2022

Ngày Vệ sinh tay Thế giới
Đoàn kết vì sự an toàn-Hãy 

rửa đôi tay bạn
Từ năm 2009, ngày 5/5 hằng năm được Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) chọn là Ngày Vệ sinh tay Thế giới 
nhằm mục đích duy trì sự quảng bá toàn cầu và tính 
bền vững của vệ sinh tay trong chăm sóc sức khỏe.
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Một số 
quan niệm 
sai lầm về 

bệnh sốt xuất 
huyết
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1. Mắc sốt xuất huyết (SXH) 
rồi sẽ không nhiễm SXH lại 
nữa?

Nhiều người cho rằng, vừa 
mắc sốt xuất huyết xong sẽ 
không mắc lại nữa. Đây là quan 
niệm chưa đúng vì SXH do vi 
rút Dengue gây ra có 4 chủng 
là DEN - 1, DEN - 2, DEN - 3 
và DEN - 4. Cả 4 chủng vi rút 
này đều có khả năng gây bệnh 
vì vậy, nếu người từng mắc 
SXH, trong thời gian mắc bệnh 
cơ thể có thể tạo ra kháng thể. 
Tuy nhiên, miễn dịch được tạo 
thành chỉ đặc hiệu đối với từng 
chủng riêng lẻ. Người bệnh có 
thể sẽ không nhiễm lại chủng vi 
rút cũ nhưng vẫn có thể nhiễm 
chủng mới nên có thể tái mắc 
SXH.

2. Hết sốt là khỏi bệnh
Khi bị SXH, người bệnh 

thường bắt đầu hạ sốt từ ngày 
thứ ba, dẫn tới tâm lý chủ quan 
vì nghĩ rằng hết sốt là hết bệnh. 
Tuy nhiên, khoảng thời gian 
ngày 3 - 7 mới là giai đoạn bệnh 
chuyển biến nặng vì vi rút Den-
gue đã làm hệ miễn dịch suy 
yếu nhiều gây ra những biến 
chứng như: Xuất huyết dưới 

da, chảy máu cam... Tùy 
vào mức độ cũng như biến 
chứng của bệnh có thể dẫn 
đến chảy máu nội tạng, tràn 
dịch màng phổi, xuất huyết 
tiêu hóa, thậm chí tử vong. 

Chính vì vậy, đây là giai đoạn 
cần được theo dõi sát sao.

3. Mẹ bị SXH phải cách ly 
với con và không cho con bú

Khi mẹ mắc SXH nhiều 
người cho rằng cần cách ly và 
không cho con bú. Điều này là 
không đúng, vì SXH lây truyền 
qua đường máu do muỗi đốt, 
do đó việc cho con bú không 
ảnh hưởng gì. Người mẹ bị 
SXH cần ăn uống đủ chất, 
uống nhiều nước hơn để đảm 
bảo lượng sữa cho con. Mẹ 
mắc SXH cũng cần ngủ màn 
để tránh bé bị muỗi đốt; phun 
xịt muỗi, diệt lăng quăng, bọ 
gậy. Ngoài ra, cần thông báo 
với bác sĩ khám bệnh rằng bạn 
đang cho con bú.

4. Trẻ mắc SXH phải cạo 
gió, cắt lể để lấy bớt máu độc

Nhiều bà mẹ, nhất là những 
bà mẹ có con đầu lòng thường 
lúng túng nên có những xử trí 
không đúng khi con bị SXH. Khi 
thấy bé có nốt xuất huyết bầm 
tím thì cho rằng phải cắt lể để 
lấy bớt máu độc sẽ nhanh khỏi. 
Điều này là sai lầm việc cạo 
gió, cắt lễ này dễ dẫn đến hiện 

tượng chảy máu không cầm. 
Đây là đường vào cho vi trùng 
xâm nhập, có thể gây rối loạn 
đông máu nguy hiểm đến tính 
mạng của trẻ.

5. Sốt xuất huyết không 
được uống nước dừa

Không được uống nước dừa 
khi mắc SXH là quan niệm sai 
lầm. Trong SXH, việc sốt cao 
liên tục sẽ khiến bệnh nhân bị 
mất nước, mất dịch. Việc bù 
dịch đơn giản nhất là cho bệnh 
nhân uống Oresol. Tuy nhiên, 
có rất nhiều bệnh nhân khó 
uống Oresol. Việc này có thể 
thay thế bằng uống nước dừa, 
nước cam, nước bưởi, nước 
chanh để bù lại lượng dịch đã 
mất. Hơn nữa, trong nước dừa 
chứa nhiều khoáng chất, chất 
xơ và vitamin, giúp tăng cường 
sức đề kháng và tăng sự vững 
bền của thành mạch.

Tóm lại, bệnh SXH nếu 
không điều trị kịp thời và đúng 
cách có thể dẫn đến các biến 
chứng như sốc SXH, suy hô 
hấp, rối loạn đông máu, tổn 
thương gan, rối loạn tri giác, 
có thể gây tử vong… nên cần 
chăm sóc thích hợp và theo dõi 
chặt chẽ cũng như đưa người 
bệnh đến cơ sở y tế kịp thời./. 

Mai Thi 



Theo Đông y, quả mướp vị 
ngọt, tính bình; vào kinh 
can và vị; tác dụng thanh 

nhiệt hóa đàm, lương huyết giải 
độc. Chữa sốt cao, phiền khát, 
ho suyễn nhiều đờm, khí hư 
huyết lâm, mụn nhọt ung thũng, 
táo bón… Lá mướp vị ngọt tính 
hơi hàn; tác dụng thanh nhiệt 
giải độc chỉ khái, chỉ huyết. Xơ 
mướp (tên thuốc là ty qua) vị 
ngọt tính bình; tác dụng thông 
kinh hoạt lạc, thanh nhiệt hóa 
đàm, lợi thủy tiêu thũng. Thân 
dây mướp vị ngọt tính bình; 
tác dụng thông kinh hoạt lạc, 
thanh nhiệt hóa đàm, chỉ khái. 
Rễ mướp vị ngọt tính bình; tác 

dụng hoạt 
huyết thông lạc, thanh nhiệt giải 
độc. 

Một số món ăn nước uống 
từ quả mướp giải khát, giải 
thử nhiệt, tiêu viêm, chỉ khái, 
kích thích tiêu hóa:

1. Nước ép mướp: Mướp 
non 300g - 500g, đường trắng 
vừa đủ. Mướp rửa sạch, gọt 
vỏ, ép lấy nước; thêm đường 
đủ ngọt uống trong ngày. Tác 
dụng thanh nhiệt, hóa đàm, tiêu 
viêm, chỉ khát.

2. Nước ép mướp non khổ 
qua: Mướp non 300g, khổ qua 
200g, đường trắng vừa đủ. 
Mướp gọt vỏ, khổ qua bỏ ruột, 

rửa sạch; ép lấy nước; thêm 
đường đủ ngọt. Uống nhiều lần 
trong ngày. Tác dụng giải cảm 
nắng, làm sáng mắt, hóa đàm, 
tiêu viêm, chỉ khát.

3. Canh cua đồng nấu 
mướp: Mướp 500g, cua đồng 
300 – 500g, mồng tơi 300g, rau 
đay 300g, rau rút 1 – 2 mớ, cà 
muối chua 50 - 100g. Nấu canh 
cua ăn với cơm trắng và cà 
muối. Tác dụng  giải thử nhiệt, 
tiêu viêm, khai vị, kích thích tiêu 
hóa……

Kiêng kỵ: người tỳ vị hư yếu 
không dùng quả mướp./. 

Thìn - BV. YHCT

Mướp - Thuốc và món ăn thanh 
nhiệt, giải độc ngày hè

Quả mướp chứa saponin, chất nhày, chất béo, protein, 
rất nhiều nước; có protid, lipid, glucid, xenluloza, chất vô 
cơ (calci, phospho, sắt…); vitamin B1, B2, C, betacaroten; 

saponin và một số chất khác.
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Sáng ngày 13/04/2022 
tại Trung tâm Y tế thành 
phố Thuận An, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 
Dương do Ông Phạm Trọng 
Nhân - Phó Trưởng đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh - Trưởng 
đoàn khảo sát đã có buổi làm 
việc với ngành Y tế thành phố 
Thuận An về việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về khám 
bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 
thành phố Thuận An.

Buổi khảo sát nhằm ghi 
nhận những kết quả đạt được, 
phát hiện những tồn tại, hạn 
chế và nguyên nhân; đề xuất 
giải pháp tháo gỡ vướng mắc, 
khó khăn trong triển khai thực 
hiện chính sách, pháp luật về 

khám bệnh, chữa bệnh; xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống 
văn bản pháp luật đồng bộ, đổi 
mới và đa dạng, cụ thể hóa các 
mục tiêu tại Nghị quyết số 20-
NQ/TW ngày 25/10/2017 tại 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá 
XII về tăng cường công tác 
bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và 
nâng cao sức khoẻ nhân dân 
trong tình hình mới, đáp ứng 
yêu cầu quản lý nhà nước về 
khám bệnh, chữa bệnh; góp 
phần đảm bảo thực hiện quyền 
cơ bản của công dân theo quy 
định của Hiến pháp.

 Tại buổi làm việc, Đoàn đã 
nghe các đơn vị y tế công lập 
cũng như tư nhân trên địa bàn 

thành phố Thuận An trình bày 
những khó khăn, bất cập trong 
việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh cũng như những đề xuất 
kiến nghị nhằm hoàn thiện thể 
chế chính sách, pháp luật về 
khám bệnh, chữa bệnh. Ông 
Phạm Trọng Nhân - Trưởng 
đoàn khảo sát thay mặt đoàn 
ghi nhận tất cả ý kiến của các 
đại biểu, Đoàn sẽ tổng hợp và 
tham gia ý kiến thảo luận dự 
thảo Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh (sửa đổi) dự kiến trình kỳ 
họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

          Quang Vinh 
TTYT Thuận An

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khảo sát việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa 

bàn thành phố Thuận An
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Dopamine là một 
chất hóa học có 
tác dụng làm cho 

chúng ta cảm thấy hạnh 
phúc, hưng phấn tạm thời, 
làm tăng khả năng tập trung 
nhưng điều này không kéo 
dài. Khi nồng độ nicotine 
trong cơ thể giảm dần, não 
chúng ta sẽ gia tăng mức 
“thèm” dopamine hơn. Khi 
chúng ta hút thuốc càng 
lâu ngày sẽ cần càng nhiều 
dopamine hơn để cảm thấy 
dễ chịu. Từ đó dẫn đến tình 
trạng phụ thuộc vào nicotine 
mà ta hay gọi là “nghiện 
thuốc lá”.

Việc cai thuốc lá không 
hề dễ dàng. Cai thuốc lá giai 
đoạn đầu thường gây ra các 
trạng thái bồn chồn, lo lắng, 
đau đầu, mất ngủ, thèm ăn, 
tăng cân, mất tập trung. Cá 
biệt xảy ra những triệu chứng 
như tức ngực, khó thở, buồn 
nôn, điều này thường xảy ra 
khi ngưng thuốc lá đột ngột 
mà chưa có kế hoạch ngưng 
thuốc lá dần dần, các triệu 
chứng này dễ gây ra nhầm 
lẫn với các bệnh lý khác nếu 
chúng ta bỏ qua những lưu 
ý về nó.

Những điều mà người 
hút thuốc lá có thể thực 
hiện được khi cai thuốc lá

- Không sử dụng thiết bị 
điện tử, không ăn quá no 
hoặc quá đói trước khi ngủ.

- Dùng một số thực phẩm 
lành mạnh, ít calo mà vẫn có 
thể giúp miệng và tay mình 
hoạt động như cần tây, cà 
rốt hoặc kẹo bạc hà không 
đường để giàm cảm giác 
thèm thuốc

- Giữ tinh thần thoải mái, 
hạn chế những công việc đòi 
hỏi tập trung cao độ trong 
những ngày đầu cai thuốc lá.

- Tập dưỡng sinh, yoga, 
tích cực giao tiếp với mọi 
người, chia sẻ lo lắng với 
người thân.

Một số phương pháp Y 
học cổ truyền trong hỗ trợ 
cai thuốc lá

- Nhĩ châm các huyệt:  yết 
hầu, thần môn, phế, nội tiết...

- Châm cứu các huyệt: 
nội quan, suất cốc, hợp cốc, 
liêm tuyền...

- Cấy chỉ các huyệt: quyền 
liêu, nghinh hương, khúc trì, 
hợp cốc, nội quan...

- Xoa bóp bấm huyệt vùng 
thái dương, vùng lưng...

- Sử dụng các loại trà mã 
đề, trà hoa cúc, hoa hồng 
hàng ngày...

BS Lâm Bạch Ngọc - 
BV YHCT

Năm 2022, với Chủ đề: 
“Khép lại khoảng cách 
trong chăm sóc bệnh hen” 

nhằm nâng cao nhận thức về bệnh 
hen và tầm quan trọng trong việc 
kiểm soát bệnh hen trên toàn cầu. 
Hướng tới sự tiếp cận với chẩn 
đoán và điều trị hen một cách bình 
đẳng cho tất cả mọi người. 

Mục tiêu mà chủ đề năm nay đặt 
ra là cộng đồng cùng chung tay thu 
hẹp khoảng cách trong việc chăm 
sóc bệnh hen, đồng thời cùng chia 
sẻ các giải pháp kiểm soát và điều 
trị bệnh hen hiệu quả. Bệnh hen gây 
ra những hậu quả nghiêm trọng cho 
người bệnh, gia đình và xã hội. Tỉ lệ 

Cai thuốc lá liệu có dễ?

Hút thuốc lá gây hại cho hầu hết các bộ phận của cơ thể và 
làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh.Chất nicotin trong thuốc lá 

có khả năng gây nghiện cao. Nó làm cho não của chúng ta tiết ra 
một chất hóa học gọi là dopamine. 

12
Hưởng ứng 

ngày hen toàn cầu 
năm 2022

Ngày Hen toàn cầu là sự kiện được 
tổ chức vào ngày thứ ba tuần đầu của 
tháng 5 hàng năm, do Tổ chức phòng, 

chống hen toàn cầu (GINA) khởi 
xướng từ năm 1998, nhằm giáo dục và 
nâng cao nhận thức về bệnh hen trên 

toàn thế giới. 
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tử vong do bệnh hen còn cao 
mặc dù đã có thuốc điều trị, 
phương pháp kiểm soát hiệu 
quả. Chi phí cho việc chăm 
sóc bệnh hen rất tốn kém, đặc 
biệt là chi phí nằm viện, cấp 
cứu, mất việc làm, nghỉ học do 
cơn hen cấp. Nếu được kiểm 
soát tốt, người bệnh sẽ có cơ 
hội sống và sinh hoạt như bình 
thường. 

Theo các chuyên gia, các 
yếu tố gây tái phát cơn hen 
ở bệnh nhân bao gồm: hoạt 
động gắng sức, thay đổi thời 
tiết, viêm đường hô hấp, khói, 
bụi, nhiễm lạnh, hóa chất, tiếp 
xúc vật nuôi, phấn hoa, thức 
ăn, liên quan thai nghén, thuốc 
và cảm xúc. Bệnh nhân hen 
cũng thường mắc các bệnh dị 
ứng kèm theo như viêm mũi dị 
ứng, mề đay, dị ứng thức ăn, 
viêm kết mạc dị ứng, viêm da 
cơ địa…

Hãy đến cơ sở Y tế gần nhất 
để được tư vấn và đo chức 
năng hô hấp để phát hiện và 
chẩn đoán xác định bệnh hen 
phế quản. 

Kiểm soát tốt bệnh hen là 
góp phần giảm gánh nặng chi 
phí do điều trị bệnh hen và 
nâng cao chất lượng sống./. 

Bs. Diệu Hương

Lý do tại sao một 
số bệnh nhân 
tăng huyết áp 

kháng thuốc điều trị 
vẫn còn là một bí ẩn 
lớn. Nhưng một phát 
hiện mới cho thấy, hệ 
vi sinh vật đường ruột - 
chứa nhiều loại enzym 
có thể ảnh hưởng đến 
quá trình chuyển hóa 
thuốc có thể là nguyên 
nhân. Bằng cách nghiên cứu 
các vi khuẩn đường ruột, các 
nhà khoa học đã phát hiện ra 
rằng một loại vi khuẩn được 
gọi là Coprococcus (C.) góp 
phần chống lại các chất ức chế 
ACE, một trong những nhóm 
thuốc chính được sử dụng để 
điều trị huyết áp cao.

Để tìm hiểu xem hệ vi sinh 
vật đường ruột có thể đóng một 
vai trò nào đó trong việc kháng 
thuốc huyết áp hay không, TS. 
Tao Yang (Đại học Toledo) và 
các đồng nghiệp đã dùng một 
liều duy nhất chất ức chế ACE 
quinapril cho chuột bị huyết 
áp cao. Họ phát hiện ra rằng 
quinapril có hiệu quả hơn trong 
việc giảm huyết áp ở những 
con chuột bị tăng huyết áp có 
tải lượng vi sinh vật đường 
ruột thấp hơn. Khi họ phân tích 
thành phần của hệ vi sinh vật 
đường ruột, C. nổi lên như một 
nhân tố quan trọng. . 

Tìm ra mối liên hệ giữa 
thành phần vi sinh vật đường 

ruột với hoạt động của enzym 
và hiệu quả đáp ứng thuốc 
sẽ tạo nền tảng cho việc áp 
dụng thuốc chính xác để điều 
trị tăng huyết áp kháng thuốc. 
Tuy đang trong giai đoạn đầu 
xác định sự tương tác giữa vi 
khuẩn đường ruột và thuốc 
điều trị tăng huyết áp, nhưng 
phát hiện này cho thấy rằng 
cùng một loại thuốc huyết áp 
có thể không phù hợp với tất 
cả mọi bệnh nhân vì mỗi người 
có một thành phần vi sinh vật 
đường ruột riêng biệt với một 
cơ chế hoạt động enzym riêng 
biệt.

Các nhà nghiên cứu hiện 
đang thực hiện các thí nghiệm 
tương tự bằng cách sử dụng 
các loại vi khuẩn đường ruột 
khác và các loại thuốc điều trị 
huyết áp bổ sung để khám phá 
thêm cách hệ vi sinh vật đường 
ruột điều chỉnh hiệu quả của 
thuốc hạ huyết áp./. 

Mai Thi

Tìm ra manh mối gây 
kháng thuốc ở bệnh nhân 

tăng huyết áp
Tăng huyết áp kháng trị là bệnh nhân có huyết áp cao nhưng 

không đáp ứng tốt với thuốc điều trị. Tăng huyết áp được coi là kháng 
trị khi không đạt được huyết áp mục tiêu (thường là 130/80 mmHg) ở 
những bệnh nhân đã dùng đủ liều lượng thuốc của phác đồ điều trị. 
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Điều trị dự phòng trước 
phơi nhiễm HIV bằng 
thuốc ARV (PrEP) là 

một trong những can thiệp dự 
phòng lây nhiễm HIV hiệu quả 
hiện nay. Việt Nam bắt đầu 
triển khai PrEP từ năm 2017 
ngay sau khuyến cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO), đến 
nay có gần 38.000 khách hàng 
đang sử dụng dịch vụ PrEP. 
Trong đó, tỷ lệ người trẻ tuổi 
sử dụng dịch vụ PrEP đang có 
xu hướng gia tăng. Theo đó, tỷ 
lệ người đang sử dụng dịch vụ 
PrEP chủ yếu ở lứa tuổi trẻ, lứa 
tuổi từ 15-29 chiếm 64%. 

Theo kết quả giám sát và 
các báo cáo không chính thức, 
số người có nhu cầu sử dụng 
dịch vụ PrEP là sinh viên của 
các trường đại học, cao đẳng 
đang có xu hướng gia tăng. 
Đây là nhóm có độ tuổi trẻ, 
chưa có thu nhập ổn định, sống 
xa gia đình. Đây cũng là thời 
điểm nhiều sinh viên bộc lộ xu 
hướng tính dục và cởi mở hơn 
trong đời sống tình dục, nhưng 
lại thiếu kiến thức và kỹ năng 
thực hành tình dục an toàn. Mặt 
khác, các trường hợp có quan 

hệ tình dục đồng giới thì tự kỳ 
thị hoặc bị kỳ thị nên không sẵn 
sàng chia sẻ và chưa tiếp cận 
các dịch vụ y tế phù hợp. Các 
đặc điểm này dẫn đến nguy cơ 
lây nhiễm HIV nếu không có 
các định hướng, can thiệp kịp 
thời.

Các văn bản hướng dẫn triển 
khai PrEP của Bộ Y tế hiện nay 
tập trung chủ yếu vào quy trình 
cung cấp dịch vụ, các hoạt động 
truyền thông tạo cầu nói chung, 
chưa có hướng dẫn cụ thể cho 
nhóm đối tượng đặc thù là sinh 
viên, học sinh. Vì vậy các hoạt 
động triển khai PrEP cho sinh 
viên trong các trường đại học 
hiện đang được triển khai tự 
phát, chưa đáp ứng được với 
nhu cầu thực tế. Điều này đòi 
hỏi cần thiết có hướng dẫn cụ 
thể về việc cung cấp PrEP cho 
sinh viên, học sinh trong các 
trường đại học, cao đẳng.

Do vậy Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS, Bộ Y tế đã có hướng 
dẫn tạm thời triển khai điều trị 
dự phòng trước phơi nhiễm với 
HIV (PrEP) cho sinh viên, học 
sinh.

Theo hướng dẫn này: Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ 
thực hiện các hoạt động:

 + Khảo sát nhu cầu, tính khả 
thi trong triển khai điều trị PrEP 
cho sinh viên trên địa bàn tỉnh/
thành phố. 

+ Xây dựng kế hoạch triển 
khai cũng như tổ chức hội thảo 
đồng thuận, tập huấn cho các 
cơ sở cung cấp dịch vụ. Xác 
định các cơ sở, địa điểm chịu 
trách nhiệm cung cấp dịch vụ 
PrEP cho sinh viên. Lựa chọn 
cách thức thực hiện tạo cầu và 
tiếp cận sinh viên. Xây dựng kế 
hoạch triển khai các hoạt động 
truyền thông tạo cầu với PrEP 
cho sinh viên, cách thức tiếp 
cận sinh viên có nhu cầu, giới 
thiệu, kết nối với dịch vụ tư vấn, 
sàng lọc nguy cơ nhiễm HIV, 
STIs, xét nghiệm HIV, mô hình 
cung cấp dịch vụ PrEP cho sinh 
viên. 

+ Xây dựng các thông điệp 
truyền thông để thu hút khách 
hàng MSM là sinh viên trên 
cơ sở bổ sung các thông điệp 
truyền thông về dịch vụ PrEP 
nói chung tại cơ sở y tế trên các 
trang các phương tiện thông tin 
đại chúng, mạng xã hội, các 

Hướng dẫn tạm thời 
triển khai điều trị dự phòng 

trước phơi nhiễm với HIV cho 
sinh viên, học sinh

Nhằm tăng cường tiếp cận 
khách hàng trẻ có nguy cơ cao 

nhiễm HIV để cung cấp dịch vụ 
PrEP, ngày 18 tháng 01 năm 2022 
Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã 

ban hành Hướng dẫn tạm thời 
triển khai điều trị dự phòng trước 
phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho 

sinh viên, học sinh.
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1. Bệnh hen suyễn là gì?
Hen suyễn hay còn gọi là hen 

phế quản. Đây là bệnh viêm 
mãn tính của đường hô hấp. 
Bệnh xảy ra khi đường thở bị 
viêm nhiễm, sưng phù, tiết dịch 
nhầy, co thắt khi gặp các chất 
kích thích gây cản trở không khí 
đi vào phổi khiến bệnh nhân bị 
thiếu oxy, khó thở. Người bệnh 
sẽ có các triệu chứng như: ho, 
nặng ngực, cảm giác ngực 
căng tức như đang bị bó chặt, 
khó thở, thở khò khè.

2. Ai dễ có khả năng mắc 
bệnh hen suyễn?

Bệnh hen suyễn không phải 
là bệnh lây nhiễm nhưng lại là 
bệnh có yếu tố di truyền. Nếu 
bạn có cha mẹ mắc bệnh hen 
suyễn thị nguy cơ xuất hiện 
cơn hen khá cao. Ngoài ra, 
chưa xác định được chính xác 
nguyên nhân nào gây ra bệnh 
hen suyễn. Nhưng nhiều nghiên 
cứu y khoa đã nhận thấy rằng 
một vài loại gen có trong cơ thể 
con người có khả năng gây ra 
bệnh hen suyễn. Những người 
có cơ địa dị ứng cũng có nguy 
cơ cao mắc bệnh.

3. Dấu hiệu nghi ngờ 
bệnh hen suyễn?

Cần chú ý các dấu hiệu cảnh 
báo bệnh hen suyễn để chủ 
động đi khám, phát hiện sớm 
bệnh.

Các triệu chứng hen suyễn 
bao gồm:

- Ho nhiều, đặc biệt vào ban 
đêm và gần sáng.

- Ho sau khi lao động mạnh, 
làm việc nặng, gắng sức, tập 
thể dục.

- Ho khi thay đổi thời tiết.
- Ho và khó thở khi gặp một 

chất gây dị ứng nào đó.
- Có cơn khò khè xuất hiện 

nhiều lần.
- Bị cảm lạnh kéo dài.
- Các triệu chứng trên được 

cải thiện khi uống thuốc dãn 
phế quản.

Khi thấy các dấu hiệu hen 
suyễn kể trên, bệnh nhân nên 
đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe 
càng sớm càng tốt, đặc biệt là 
khi có cha mẹ mắc bệnh./.

Cao Thu Sương
TTYT Thuận An

ứng dụng hẹn hò, fanpage.
+ Cung cấp các mô hình 

điều trị PrEP đa dạng, phù 
hợp như mô hình cố định tại 
cơ sở y tế, mô hình lưu động 
gần các tụ điểm trường đại 
học, ký túc xá, mô hình 
khám bệnh từ xa. Các quy 
trình triển khai và quy trình 
chuyên môn cung cấp dịch 
vụ PrEP theo Hướng dẫn 
của Bộ Y tế ban hành. 

Hướng dẫn này cũng quy 
định trách nhiệm cụ thể cho 
các đơn vị bao gồm Sở Y 
tế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
thành phố; Cơ sở y tế cung 
cấp dịch vụ và các nhà tài 
trợ; Các nhóm cộng đồng và 
các tổ chức, dự án quốc tế.

PrEP là sử dụng thuốc 
kháng vi rút (ARV) để dự 
phòng lây nhiễm HIV ở 
người có nguy cơ cao chưa 
bị nhiễm HIV, giúp phòng 
ngừa lây nhiễm HIV. Hiệu 
quả của PrEP trong dự 
phòng lây nhiễm HIV đạt 
hơn 90%.

Các thử nghiệm về PrEP 
đã diễn ra ở châu Phi, châu 
Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam 
Mỹ. Hiệu quả của thuốc đã 
được ghi nhận sau những 
thử nghiệm lâm sàng trên 
nhóm nam có quan hệ tình 
dục đồng giới, chuyển giới 
nữ, người dị tính và cả 
những người tiêm chích ma 
túy. Tuy nhiên, để PrEP có 
thể phát huy được tối đa 
hiệu quả, người dùng phải 
tuân thủ việc uống thuốc 
mỗi ngày và đúng giờ./. 

Mỹ Lệ

Cách tự nhận biết bệnh hen suyễn
Hen suyễn là bệnh mạn tính của đường hô hấp khá phổ biến ở nước 

ta. Bệnh có thể dẫn đến đột tử nếu không được can thiệp kịp thời khi 
lên cơn hen. Cần chủ động phòng tránh, phát hiện sớm bệnh bằng các 
dấu hiệu hen suyễn đặc trưng để tiến hành điều trị sớm, hạn chế các 

ảnh hưởng của bệnh.



Tiếp trang 1

Học tập và làm theo tư 
tưởng, phong cách của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về công tác 
tuyên giáo, trong suốt chặng 
đường cách mạng kháng chiến 
kiến quốc, Đảng ta luôn khẳng 
định công tác tuyên giáo có 
vai trò đặc biệt, là một lĩnh vực 
trọng yếu trong công tác lãnh 
đạo, tuyên truyền, giáo dục, 
động viên nhân dân và tổ chức 
nhân dân thực hiện nhiệm vụ 
cách mạng ở mọi thời kỳ, mọi 
chặng đường phát triển. Công 
tác tuyên giáo đã có nhiều tiến 
bộ, từng bước vươn lên hoàn 
thành nhiệm vụ, góp phần tích 
cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công 
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
củng cố niềm tin của Nhân dân 
vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi 
dậy phong trào cách mạng của 
nhân dân, tạo ra những nhân tố 
cơ bản để cả nước phấn đấu 
đạt được những thành tựu to 
lớn, quan trọng về kinh tế - xã 
hội, an ninh - quốc phòng; thực 
sự giúp cán bộ, đảng viên, nhân 
dân có nhận thức sâu sắc hơn 
về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó kiên 
định và nỗ lực phấn đấu thực 
hiện lý tưởng độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình mà các thế 
lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện âm mưu “diễn biến 
hòa bình”, hòng gây bạo loạn 
lật đổ, sử dụng các chiêu bài 
“dân chủ”, “nhân quyền” mưu 
đồ làm thay đổi chế độ chính 
trị nước ta, đã tác động đến tư 
tưởng trong Đảng và trong xã 
hội, công tác tuyên truyền giáo 
dục càng phải được đẩy mạnh 
để làm cho toàn Đảng, toàn Dân 
nắm vững, nhất trí với các mục 

tiêu, quan điểm, định hướng, 
nhiệm vụ lớn về xây dựng và 
phát triển đất nước; kiên trì đấu 
tranh bảo vệ tư tưởng độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, phát huy cao độ chủ 
nghĩa yêu nước, tinh thần tự 
lực, tự cường, khả năng sáng 
tạo, tạo ra phong trào hành 
động cách mạng của toàn dân 
thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong 
tình hình mới. Chính vì vậy, việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ làm 
công tác tuyên giáo có bản lĩnh 
chính trị, tư tưởng vững vàng; 
có phẩm chất đạo đức, lối sống 
trong sáng, lành mạnh; tinh 
thông, nhanh nhạy và sáng tạo, 
có phương pháp làm việc khoa 
học… xứng đáng là “người 
chiến sĩ xung kích trên mặt trận 
tuyên giáo của Đảng” có vai trò 
vô cùng quan trọng trong tình 
hình hiện nay.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
đội ngũ cán bộ tuyên giáo các 
cấp của Đảng ta hiện nay cần 
phấn đấu, rèn luyện về phẩm 
chất, năng lực trên các tiêu chí 
cụ thể sau:

- Một là, cán bộ tuyên giáo 
phải có bản lĩnh chính trị, tư 
tưởng chính trị vững vàng, đạo 
đức lối sống trong sáng, lành 
mạnh, phải có “tâm” và “tầm”. 

- Hai là, cán bộ tuyên giáo 
phải là người biết nêu gương, 
chủ động, nhạy bén, sáng tạo, 
kịp thời tham mưu làm tốt công 
tác tư tưởng tạo sự thống nhất 
trong Đảng, sự đồng thuận 
trong Nhân dân. 

- Ba là, cán bộ tuyên giáo phải 
là người say mê, tâm huyết và 
luôn trao dồi kiến thức, kỹ năng 
nói, viết để nâng cao năng lực 

công tác. 
- Bốn là, cán bộ tuyên giáo 

phải luôn hướng về cơ sở, bám 
sát thực tiễn và gắn bó mật thiết 
với nhân dân. 

- Năm là, phải có phong cách 
làm việc dân chủ, khoa học, 
hiệu quả. 

Những tư tưởng và chỉ dẫn 
của Hồ Chí Minh về xây dựng 
đội ngũ cán bộ làm công tác 
tuyên giáo của Đảng cho đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị. 
Đảng ta cũng khẳng định các 
cấp ủy từ Trung ương đến cơ 
sở đã: “Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; chủ 
động định hướng thông tin 
tuyên truyền của Đảng và đấu 
tranh, phản bác các quan điểm 
sai trái, thù địch. Triển khai 
mạnh mẽ, rộng rãi thông tin, 
tuyên truyền về công tác xây 
dựng Đảng, nhất là thông qua 
Giải báo chí về xây dựng Đảng 
(mang tên “Búa liềm vàng”) 
và Giải “Báo chí với công tác 
đấu tranh phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí”. 

Trong bối cảnh hiện nay, 
để chủ trương, đường lối của 
Đảng được đưa vào cuộc sống, 
đạt được thành quả, đáp ứng 
được nguyện vọng của nhân 
dân, nhất thiết phải quan tâm 
xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên 
giáo vững mạnh về năng lực, 
trình độ, phẩm chất, bản lĩnh 
chính trị ngang tầm nhiệm vụ 
là nội dung vô cùng quan trọng, 
vừa cấp bách, vừa cơ bản, 
thường xuyên và lâu dài./. 

Giang Nhung 
(Theo Tạp Chí Xây Dựng 

Đảng)

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh

16
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Ngày 28 tháng 12 
năm 2021 Bộ Y tế 
đã ban hành Thông 

tư 31/2021/TT-BYT Quy định 
hoạt động điều dưỡng trong 
Bệnh viện. Thay thế cho Thông 
tư 07/2011/TT-BYT, hiệu lực 
thi hành ngày 27 tháng 2 năm 
2022.

Có thể nói Thông tư 31/2021/
TT-BYT thực sự có nhiều nội 

dung đổi mới khẳng định được 
vai trò, trách nhiệm của điều 
dưỡng trong hoạt động chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, thể hiện được tính chủ 
động và khả năng hoạt động 
độc lập của người điều dưỡng. 
Nội dung có nhiều điểm mới 
như thay từ “y lệnh” của bác sĩ 
bằng “chỉ định”. Thực hiện “phối 
hợp” với bác sĩ và các chức 

danh khác thay vì chỉ biết nhận 
y lệnh và thực hiện. Trong hoạt 
động chăm sóc người bệnh đặc 
biệt trong nhận định lâm sàng 
điều dưỡng phải nhận định 
tình trạng sức khỏe hiện tại và 
nhu cầu cơ bản của mỗi người 
bệnh để thực hiện tốt điều này 
các điều dưỡng viên phải tiến 
hành thăm khám thể chất cho 
người bệnh. 

Nguyên nhân đa phần 
thuộc về thể chất quá 
mẫn do cảm nhiễm 

ngoại tà (phong hàn, phong 
nhiệt tà), mệt mỏi quá độ, ăn 
uống thức ăn lạnh, nhiều chất 
chua, cay, mặn, ngọt, uống 
nhiều rượu, tích nhiệt, thương 
âm hóa đờm thành chất ứ đọng 
sinh bệnh.

Một số bài thuốc điều trị 
hen suyễn bằng Y học cổ 
truyền

- Hen hàn: Khởi phát sau khi 
nhiễm lạnh với các triệu chứng 
khó thở, khò khè, đàm trắng, có 
thể có sốt nhẹ hoặc không sốt, 
tay chân lạnh, sợ lạnh, nước 
tiểu trong.

Bài thuốc Xạ can ma hoàng 
thang:  Xạ can 6gam, ma 

hoàng 8gam, gừng tươi 4gam, 
khoản đông hoa 10gam, bán hạ 
chế 8gam, tế tân 4gam, ngũ vị 
tử 8gam, đại táo 12gam. Sắc 
uống nóng mỗi ngày 1 thang 
chia 2 lần sáng-chiều.

- Hen nhiệt: Khởi phát với 
các triệu chứng khó thở, ho 
khạc đàm vàng, đàm dính 
khó khạc, người nóng bứt rứt, 
khát nước, mặt đỏ, nước tiểu 
vàng sẫm. Thường xuất hiện ở 
người uống nhiều bia rượu, hay 
ăn nhiều thức ăn cay nóng, béo 
ngọt, mắc nhiều bệnh nền như 
tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bài thuốc Định suyễn thang: 
ma hoàng 6gam, hoàng cầm 
12gam, tang bạch bì 12gam, 
hạnh nhân 12gam, trúc lịch 
12gam, cam thảo 4gam, bán 
hạ 8gam. Sắc uống nguội mỗi 
ngày 1 thang chia 2 lần sáng-
chiều.

Một số bài thuốc dân gian 
hỗ trợ điều trị hen suyễn

- Lá nhọ nồi, lá cối xay mỗi 
thứ 12gam sắc uống thay nước 

trong 
n g à y , 
uống liên tục 2 tuần.

- Hạt cải bẹ xanh rang vàng 
tán nhỏ 10gam, rau diếp cá 
20gam giã nát lấy nước.  Uống 
liên tục 2 tuần.

- Chanh đào thái lát mỏng, 
gừng tươi, đường phèn với tỷ 
lệ bằng nhau, rửa sạch để ráo 
nước, cho vào bình sứ tối màu 
hoặc bình thủy tinh được bọc 
vải sẫm màu, rượu trắng loại 
tốt 40 độ đổ vừa ngập và ngâm 
ít nhất 6 tháng. Người lớn dùng 
mỗi lần 15ml, trẻ em trên 5 tuổi 
mỗi lần dùng 5ml mỗi ngày 2 
lần sáng-chiều./. 

BS Lâm Bạch Ngọc
 BV YHCT

Điều trị hen suyễn bằng y học cổ truyền
Hen phế quản theo Y học cổ truyền được mô tả trong các chứng hen 

suyễn, háo suyễn. Bệnh phát đột ngột, hơi thở gấp gáp, ngực tức, không 
nằm ngửa được, có khi phải ngồi dậy để thở, phát ra tiếng cò cưa khi thở.

Triển khai thông tư 31/2021/TT-BYT nâng cao 
chất lượng chăm sóc người bệnh

(Xem tiếp trang 19)
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Bộ Y tế vừa có Công văn 
khẩn số 2189/BYT-DP 
về việc tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh 
mùa hè năm 2022 gửi Giám 
đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Theo đó, hằng năm, vào thời 
điểm mùa hè, thời tiết nóng ẩm 
tại khu vực miền Bắc và bắt 
đầu mùa mưa tại khu vực miền 
Trung, miền Nam, sự giao lưu đi 
lại của người dân cao, trong khi 
ý thức và hành vi vệ sinh phòng 
bệnh của người dân chưa tốt, 
v.v. là những điều kiện thuận 
lợi cho dịch bệnh phát sinh và 
phát triển, đặc biệt là các bệnh 
lây truyền qua đường tiêu hóa, 
đường hô hấp, bệnh do muỗi 
truyền như bệnh tiêu chảy do 
vi rút Rota, tay chân miệng, lỵ, 
thương hàn, sởi, cúm, sốt xuất 
huyết, viêm não do vi rút, viêm 
não do não mô cầu, viêm não 
Nhật Bản, v.v. thường có số ca 
mắc cao và có thể bùng phát 
thành dịch lớn.

Hơn nữa, hiện nay, trẻ em 
mầm non, học sinh, sinh viên 
đã quay trở lại trường học sau 
thời gian nghỉ do dịch Covid-19, 
nguy cơ dịch bùng phát và lây 
lan dịch bệnh trong trường học 
là rất lớn nếu không triển khai 
quyết liệt các biện pháp phòng, 
chống trước mùa dịch.

Để chủ động phòng, chống 
dịch bệnh mùa hè năm 2022, 
không để “dịch chồng dịch”, Bộ 

Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế 
các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy 
mạnh các nội dung hoạt động 
tham mưu UBND tỉnh, thành 
phố tăng cường chỉ đạo chính 
quyền các cấp, huy động các 
ban, ngành, tổ chức, chính trị 
- xã hội 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, sốt xuất huyết, viêm 
não, v.v. và các dịch bệnh mùa 
hè khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường 
truyền thông giáo dục sức 
khỏe, 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. Đồng thời, 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 sốt xuất huyết 
đẻ trứng và phát triển để phòng, 
chống bệnh sốt xuất huyết. Đặc 
biệt, vận động người dân đưa 
trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ 
mũi tiêm.

Cùng với việc tuyên truyền 
tại các trường học về các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh 
trong trường học, Bộ Y tế cũng 
yêu cầu ngành Y tế phối hợp với 
ngành Giáo dục và đào tạo các 
địa phương bảo đảm các cơ sở 
giáo dục có đủ các phương tiện 
rửa tay, xà phòng và thường 
xuyên vệ sinh lớp học, làm 
sạch mặt bàn, ghế, làm sạch bề 
mặt và đồ chơi hằng ngày bằng 
xà phòng hoặc các chất tẩy rửa 
thông thường, v.v.

Bộ Y tế cũng yêu cầu, khi 
phát hiện sớm các trường hợp 
mắc bệnh tại các cơ sở giáo 
dục cần 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, sở y tế chỉ đạo 
các đơn vị y tế địa phương tăng 
cường giám sát, phát hiện sớm 
các trường hợp mắc bệnh, thực 
hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt 
để ổ dịch không để bùng phát 
dịch trong cộng đồng, v.v.

Ngoài ra, các địa phương 
phải tổ chức tốt việc thu dung 
điều trị bệnh nhân, lưu ý đối 
với các bệnh nhân nặng, hạn 
chế thấp nhất các trường hợp 
tử vong. Thực hiện tốt phòng 
tránh lây nhiễm chéo trong các 
cơ sở điều trị, đặc biệt là phòng 
việc lây nhiễm chéo giữa bệnh 
tay chân miệng với bệnh sởi, 
viêm phổi và viêm đường hô 
hấp khác.

Bích Hạnh-Nguồn Bộ Y tế

Tăng cường công tác 
phòng, chống dịch bệnh mùa 

hè năm 2022
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Nhằm tăng cường 
truyền thông cho 
người dân về nguy 

cơ của việc kết hôn cận huyết 
thống và truyền thông về bệnh 
Thalassemia cũng như tầm 
quan trọng của hoạt động tư 
vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều 
trị sớm bệnh tật trước sinh và 
sơ sinh nhằm tiếp tục nâng cao 
chất lượng dân số, góp phần 
thực hiện tốt các mục tiêu của 
Nghị quyết số 21- NQ/TW của 
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khoá 
XII về công tác dân số trong 
tình hình mới.

Năm 2022 là kỷ niệm 36 
năm Ngày Thalassemia Thế 
giới (08/5/1986- 08/5/2022) với 
thông điệp Quốc tế: “Hãy cùng 
quan tâm, chia sẻ và chung tay 
nâng cao hiểu biết về bệnh tan 
máu bẩm sinh”. Kinh nghiệm 
của thế giới cho thấy, có thể 
hạn chế được 90-95% số mắc 
mới Thalassemia nếu được 
tiến hành các biện pháp dự 
phòng thông qua hạn chế việc 
kết hôn giữa người mang gen 
bệnh (dự phòng cấp 1); Tư vấn 

và khám sức khỏe trước khi kết 
hôn, sàng lọc phát hiện sớm 
cho thai nhi để xác định xem 
cá nhân có mang gen bệnh hay 
không, từ đó giúp cho họ có sự 
lựa chọn đúng đắn về hôn nhân 
cũng như quyết định mang thai 
và sinh đẻ nhằm sinh ra những 
đứa con không mắc bệnh 
TMBS. Đây là biện pháp hiệu 
quả và chi phí thấp. Đồng thời 
tiến hành tầm soát, chẩn đoán 
trước sinh (dự phòng cấp 2) sẽ 
góp phần phát hiện thêm các 
trường hợp mắc bệnh ở thai nhi 
để tư vấn chỉ định đình chỉ thai 
nghén với các trường hợp mắc 
bệnh thể nặng.

Hưởng ứng Ngày 
Thalassemia Thế giới, Phòng 
Dân số và Truyền Thông Giáo 
Dục Sức Khoẻ phối hợp Đài 
truyền thanh huyện Bắc Tân 
Uyên đã tuyên truyền trên các 
trang thông tin điện tử, mạng xã 
hội…, băng rôn, áp phích treo 
tại khoa khám bệnh Trung tâm 
Y Tế huyện và các trục đường 
chính trên địa bàn huyện thông 
điệp, khẩu hiệu tuyên truyền 
chủ đề ngày Thalassemia Thế 

giới với các nội dung sau:
- Hãy hành động vì bệnh tan 

máu bẩm sinh;
- Chung tay đẩy lùi bệnh tan 

máu bẩm sinh vì sức khỏe dòng 
máu Việt;

- Hãy thực hiện tư vấn, tầm 
soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, 
tật trước sinh và sơ sinh góp 
phần nâng cao chất lượng dân 
số;

- Cha mẹ hãy thực hiện tầm 
soát, chẩn đoán, điều trị sớm 
bệnh, tật trước sinh và sơ sinh 
vì hạnh phúc gia đình, vì tương 
lai giống nòi;

- Tầm soát trước sinh và sơ 
sinh vì những đứa con khỏe 
mạnh;

- Không tảo hôn, kết hôn cận 
huyết thống để bảo vệ giống 
nòi;

- Thực hiện tư vấn, khám 
sức khỏe trước khi kết hôn vì 
hạnh phúc gia đình, vì sự phồn 
vinh của đất nước;

- Chung tay đẩy lùi bệnh 
tan máu bẩm sinh vì tương lai 
giống nòi./.

Thảo Nguyên
TTYT Bắc Tân Uyên

Triển khai thông tư 31/2021/TT-BYT nâng cao chất 
lượng chăm sóc người bệnhTiếp theo trang 17

Những kết luận từ quá trình 
thăm khám của điều dưỡng 
không hướng đến việc chẩn 
đoán bệnh mà để xác định các 
vấn đề của người bệnh, đưa 
ra các chẩn đoán điều dưỡng, 
lập kế hoạch chăm sóc để kịp 
thời can thiệp. Đồng thời từ kết 
quả thăm khám độc lập của 
điều dưỡng sẽ giúp cho quan 
hệ phối hợp giữa bác sĩ và 
điều dưỡng ngày càng có chất 
lượng.

Đối với bác sĩ việc thăm 
khám là hoạt động hàng ngày, 
tuy nhiên đối với điều dưỡng 

vấn đề này còn khá mới mẻ do 
việc thăm khám người bệnh đòi 
hỏi nhiều kỹ năng và được đào 
tạo đúng theo quy định, đặc biệt 
quan trọng đối với điều dưỡng 
trình độ đại học và sau đại học. 
Do đó Phòng Điều dưỡng của 
Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An 
đã xây dựng kế hoạch tập huấn 
cho các điều dưỡng trưởng, 
các điều dưỡng có trình độ đại 
học trở lên về kỹ năng thăm 
khám trên người bệnh. Kết 
thúc đợt tập huấn (lý thuyết và 
thực hành) đã có nhiều chuyển 
biến trong nhận thức của điều 

dưỡng viên, các điều dưỡng 
viên đã có thể thực hiện tốt kỹ 
năng thăm khám trên người 
bệnh thực tế.

Điều dưỡng được biết đến 
như là một nghệ thuật và khoa 
học. Khi nghề điều dưỡng đã 
được đặt đúng vị trí, đánh giá 
đúng vai trò và nhiệm vụ, không 
còn thụ động, đã phát huy được 
thế mạnh của nghề, đã đóng 
góp một phần không nhỏ trong 
quá trình điều trị cũng như hồi 
phục cho người bệnh./. 

Ths. Nguyễn Thọ Đại 
TTYT Dĩ An

Hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới năm 2022
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1. Các nguyên nhân và dấu 
hiệu của Hội chứng tiêu hóa 
Mallory-Weiss (MW)

- Vết rách xảy ra với việc tăng 
áp lực ổ bụng vì vậy nguyên 
nhân gây ra hội chứng này bao 
gồm các nguyên nhân gây tăng 
áp lực ổ bụng: nôn ói quá nhiều, 
buồn nôn, nấc cục, ho liên tục, 
la hét quá nhiều, CPR (hồi sức 
tim phổi).

- Bệnh nhân nghiện rượu 
hoặc trước đó có uống rượu 
với số lượng lớn đi đến bệnh 
viện cấp cứu vì triệu chứng nôn 
ra máu.

- Ngoài việc lạm dụng rượu, 
nguyên nhân gây ra hội chứng 
này cũng có thể do các bệnh 
lý khác gây ra nôn, nấc kéo 
dài như: viêm dạ dày - ruột, rối 
loạn nhu động ruột; viêm gan, 
sỏi mật; suy thận; các nguyên 
nhân làm tăng áp lực nội sọ; 
nhiễm toan xê tôn trong bệnh 

đái tháo đường; hoặc do tác 
dụng phụ khi dùng thuốc như 
aspirin…

- Biểu hiện kinh điển là: Nôn 
ra máu sau nôn, nấc kéo dài. 
Đi ngoài ra phân đen, đau bụng 
vùng thượng vị. Các biến chứng 
liên quan có thể gặp như: Nôn 
nhiều dẫn tới rối loạn điện giải 
đặc biệt là tình trạng hạ kali 
máu; Viêm phổi do trào ngược; 
Thiếu máu cơ tim; Thủng thực 
quản; Chảy máu nặng dẫn tới 
sốc giảm thể tích; Nặng hơn 
dẫn đến sốc mất máu, thậm chí 
tử vong.

2. Phát hiện và xử trí khi bị 
hội chứng MW

- Nếu có các dấu hiệu nêu 
trên bệnh nhân cần được chỉ 
định nội soi thực quản dạ dày 
sớm để phát hiện và xử trí kịp 
thời. Thương tổn thường gặp 
trên nội soi thường là các vết 
rách đơn độc, chiều dài từ 0.5 

- 4 cm, ở vị trí thực quản gần 
tâm vị hoặc dưới tâm vị phía 
bờ cong nhỏ, có thể đang chảy 
máu hoặc có cục máu đông 
bám trên bề mặt, thậm chí có 
trường hợp có thể thấy máu 
đọng trong dạ dày mà không 
tìm thấy tổn thương.

- Cần quan sát và tìm các 
thương tổn phối hợp thường 
gặp khác gặp trong hội chứng 
MW như loét, viêm dạ dày…

- Các xét nghiệm khác cần 
làm để đánh giá mức độ mất 
máu và các bệnh lý phối hợp: 
như công thức máu, nhóm 
máu, xét nghiệm đông máu cơ 
bản, chức năng thận, điện giải 
đồ…

- Cần làm điện tâm đồ và các 
men tim, đặc biệt khi thiếu máu 
nhiều và nghi ngờ thiếu máu cơ 
tim.

- Chụp X-quang có thuốc 
cản quang thường không được 
áp dụng thường qui do giá trị 
chẩn đoán thấp.

3. Các biện pháp điều trị và 
phòng ngừa

- Việc đầu tiên là xác định 
tình trạng nặng nhẹ để có thái 
độ xử trí phù hợp. Cần căn cứ 
vào mức độ mất máu, đánh 
giá nguy cơ chảy máu lại, biến 
chứng và các bệnh phối hợp.

- Các biện pháp điều trị bao 
gồm, ổn định chức năng sống, 
bù dịch và điện giải, truyền máu 
nếu thiếu máu nhiều. Chảy máu 
có thể tự cầm, nếu máu chảy 
cần can thiệp điều trị qua nội 
soi. Nội soi không những hữu 

Thận trọng với Hội chứng tiêu hoá nguy hiểm 
khi uống nhiều rượu

Mallory-Weiss (vết rách ở dạ dày thực quản) là vết rách ở lớp niêm mạc của thực quản, thường xảy ra ở nơi 
giao giữa thực quản và dạ dày, là một hội chứng đặc trưng bởi chảy máu thực quản thứ phát do vết rách niêm 
mạc vùng chỗ nối giữa thực quản dạ dày, biểu hiện bởi nôn máu từng đợt sau tình trạng nôn, nấc kéo dài đặc 

biệt hay gặp ở người lạm dụng rượu.
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Các đối tượng mà các 
quảng cáo sữa nhắm 
đến chủ yếu là các cặp 

vợ chồng mới cưới, trước – 
trong và sau khi sinh con, bên 
cạnh đó còn có các nhân viên y 
tế và những người có điều kiện 
tiếp xúc nhiều với các phụ huynh 
để gợi ý họ sử dụng các loại sữa 
hoặc các sản phẩm khuyến mãi, 
dùng thử hoặc tham gia sự kiện 
của họ. Các công ty sữa mua 
thông tin khách hàng hoặc thu 
thập thông tin của họ và gửi 
các chương trình khuyến mại 
được cá nhân hóa cho các đối 
tượng đích thông qua việc sử 
dụng triệt để và đa dạng nền 
tảng như: ứng dụng trên điện 
thoại (apps); Nhóm hỗ trợ online 
(virtual support groups); Câu lạc 
bộ (như baby clubs); Người nổi 
tiếng (social media influencers); 
Các chương trình khuyến mãi và 
cuộc thi cũng như các diễn đàn 
hoặc dịch vụ tư vấn (promotions 
and competitions and advice 
forums or services) …

Báo cáo của WHO được 
tổng hợp từ nhiều nghiên cứu, 
trong đó có một khảo sát được 
thực hiện từ tháng 1 đến tháng 
6/2021 trên các mạng xã hội cho 
thấy trong khoảng thời gian trên 
đã có 4 triệu bài đăng về việc 
nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và tiếp 
cận được 2,47 tỷ người, tạo ra 
hơn 12 triệu lượt thích. Mỗi công 

ty sữa đăng lên mạng xã hội 90 
lần/ngày đạt tới 229 triệu người 
dùng. WHO và UNICEF cũng đã 
khảo sát 8.500 bậc phụ huynh 
và thai phụ cùng 300 nhân viên 
y tế tại 8 quốc gia trong đó có 
Anh, Trung Quốc, Nigeria, 
Bangladesh... Kết quả thu được 
là ngành công nghiệp sữa công 
thức đã truyền tải các thông điệp 
“gây hiểu nhầm, không có cơ sở 
khoa học” cho người dùng.

Tất cả các hoạt động quảng 
cáo trên đã vi phạm tiêu cực đến 
chính sách nuôi con hoàn toàn 
bằng sữa mẹ và đều được WHO 
xếp vào nhóm cố ý vi phạm 
Quy tắc tiếp thị sản phẩm thay 
thế sữa mẹ (The International 
Code of Marketing of Breast-
milk Substitutes) đã được Hội 
đồng Y tế Thế giới thông qua 
năm 1981. Việc nuôi con hoàn 
toàn bằng sữa mẹ trong những 
năm đầu đời có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với sức khỏe trọn đời 
của trẻ. Nếu các chiến lược tiếp 
thị sữa hiện tại vẫn được tiếp 
tục, lợi nhuận của các công 
ty sữa không ngừng tăng lên 
nhưng số trẻ được bú mẹ sẽ 
tiếp tục giảm thêm nữa. WHO 
kêu gọi chính phủ nên quản lý 
việc tiếp thị sữa chặt chẽ hơn và 
các công ty sữa nên chấm dứt 
việc quảng cáo sữa quá mức và 
tràn lan như hiện tại./. 

Mai Thi

ích cho chẩn đoán mà còn 
giúp can thiệp hiệu quả.

- Có nhiều phương pháp 
can thiệp điều trị thương 
tổn do hội chứng MW, tuy 
vậy lựa chọn phương pháp 
nào phụ thuộc vào phương 
tiện và kinh nghiệm của bác 
sĩ nội soi. Có thể dùng các 
phương pháp như: đốt nhiệt; 
tiêm cầm máu bằng dung 
dịch epinephrine.

- Sau tiêm epinephrine 
cần chú ý theo dõi các biến 
chứng tim mạch, đặc biệt 
chú ý cân nhắc sử dụng 
phương pháp này ở người 
có bệnh tim mạch.

- Tiêm xơ bằng cồn tuyệt 
đối hay polidocanol cũng 
là phương pháp được lựa 
chọn, cần chú ý biến chứng 
hoại tử và thủng. Ngoài ra có 
thể sử dụng kẹp clip, laser…

- Điều trị nội khoa cần chú ý 
điều trị dùng thuốc ức chế tiết 
acid, thuốc bảo vệ niêm mạc 
với mục tiêu hàn gắn thương 
tổn, thường chỉ định từ 1 – 2 
tuần; thuốc bảo vệ niêm mạc 
nên dùng nhóm sucrafate do 
tác dụng kháng acid, pepsin 
và muối mật. Điều trị chống 
nôn giúp kiểm soát yếu tố 
khởi phát, nên dùng nhóm 
prochlorperazine.

- Điều trị ngoại khoa cần 
cân nhắc khi chảy máu 
nhiều, tái phát hoặc sau điều 
trị nội soi thất bại.

Qua đó cho thấy, việc lạm 
dụng rượu là nguyên nhân 
hàng đầu gây ra hội chứng 
MW, vì vậy việc phòng bệnh 
cần chú ý đến việc tiết chế 
uống rượu, đồng thời phát 
hiện và chữa trị sớm các 
bệnh lý phối hợp./. 

Mỹ Lệ 
Theo Báo sức khỏe đời 

sống)

Tổ chức Y tế thế giới lên án 
việc quảng cáo quá đà sữa công 

thức cho trẻ em
Đây là nội dung được nêu rõ trong một báo cáo của Tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) có tiêu đề “Phạm vi và tác động của các chiến lược tiếp thị 
kỹ thuật số trực tuyến của các sản phẩm thay thế sữa mẹ đã ảnh hưởng 
và thay đổi nhận định của các gia đình trẻ trong việc nuôi con bằng sữa 
mẹ”. Thật vậy, thị trường sữa công thức với giá trị 55 tỉ USD đang là một 
miếng bánh béo bở và đầy tiềm năng. WHO và Quỹ Nhi đồng Liên hợp 
quốc (UNICEF) đã đánh giá các chính sách quảng cáo, tiếp thị sữa cho 
trẻ nhỏ tại các quốc gia bằng 2 cụm từ là “không có giới hạn” và “không 

được kiểm soát” trong giai đoạn bùng nổ kỹ thuật số hiện nay. 
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