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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

 HỒ CHÍ MINH

Những năm tháng tuổi 
trẻ, được hòa mình 
vào cuộc sống lao 

động, đấu tranh của nhân dân 
nhiều nước trên thế giới, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh có điều kiện 
tìm hiểu thêm về vai trò của 
thanh niên trong sự phát triển 
của lịch sử nhân loại. Nhờ vậy 
mà Bác đã thấy được những 
ưu điểm của thanh niên như: 
trẻ, khỏe, chiếm số đông trong 
xã hội, hăng hái, nhiệt tình, 
nhanh nhạy tiếp thu cái mới, 
giàu nghị lực và ước mơ. Là 
lứa tuổi ham hiểu biết, giàu 
niềm tin, có khả năng thực hiện 
lý tưởng, mục tiêu cao quý của 
cuộc sống, luôn muốn phát huy 
tài năng, tính sáng tạo và sẵn 

sàng hy sinh vì đại nghĩa. Bên 
cạnh việc khẳng định những ưu 
điểm của thanh niên, Bác cũng 
đã chỉ ra những mặt hạn chế 
của thanh niên, đó là sự thiếu 
từng trải trong cuộc sống, một 
số chưa chịu khó học tập, mắc 
bệnh hình thức, bệnh cá nhân, 
tự cao, tự đại... Từ đó, Bác đã 
định hướng và giúp cho thanh 
niên phát huy mặt mạnh, khắc 
phục mặt yếu để tự hoàn thiện 
nhân cách để trở thành thế 
hệ trụ cột của đất nước trong 
tương lai.

Theo Bác, muốn vận động 
nhân dân đứng lên làm cách 
mạng, trước hết phải làm cho 
tầng lớp thanh niên của dân tộc 
giác ngộ, nhận thức được vai 

trò to lớn của mình đối với đất 
nước. Bởi nếu họ không được 
giác ngộ, không đủ nghị lực, 
không còn sức sống, chỉ chạy 
theo “rượu cồn và thuốc phiện” 
thì dân tộc có nguy cơ diệt 
vong. Thanh niên phải khẳng 
định vai trò của mình trước vận 
mệnh của dân tộc, chính vì vậy 
mà Bác đã thức tỉnh được lực 
lượng quan trọng này. 

Xem tiếp trang 16

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN 
TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
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Thông tư 27/2021/TT-BYT 
ngày 20/12/2021 quy định 
về kê đơn thuốc bằng hình 
thức điện tử có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15/02/2022. 
Theo đó, yêu cầu các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh phải 
thực hiện việc kê đơn thuốc 
bằng hình thức điện tử theo 
lộ trình cụ thể như sau:

- Đối với các bệnh viện từ 
hạng 3 trở lên: hoàn thành 
trước ngày 30/6/2022.

- Đối với các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh khác: hoàn 
thành trước ngày 01/12/2022.

Đơn thuốc điện tử được lập, 
hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ 

bằng phương thức điện tử đáp 
ứng các quy định của Thông tư 
27/2021/TT-BYT và có giá trị 
pháp lý như đơn thuốc giấy.

Đồng thời quy định cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh chịu 
trách nhiệm:

- Bảo đảm hạ tầng công 
nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí 
kỹ thuật theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế;

- Gửi đơn thuốc điện tử lên 
Hệ thống đơn thuốc quốc gia 
theo quy định của Bộ trưởng 
Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc 
quy trình khám bệnh, chữa 
bệnh đối với người bệnh ngoại 
trú và trước khi người bệnh ra 

viện đối với người bệnh nội trú;

- Gửi đơn thuốc điện tử 
hoặc mã đơn thuốc điện tử 
cho người bệnh hoặc người 
đại diện người bệnh thông qua 
các phương tiện điện tử theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Tổng hợp toàn bộ thuốc mà 
người bệnh sử dụng trong quá 
trình điều trị nội trú và gửi lên 
Hệ thống đơn thuốc quốc gia 
trước khi người bệnh ra viện;

- Thực hiện lưu trữ đơn thuốc 
điện tử như thời gian lưu trữ 
đơn thuốc giấy theo quy định 
của Bộ Y tế.

 Mai Thi

GÓC PHÁP LUẬT

3

Lộ trình thực hiện kê đơn thuốc điện tử

Ngày quốc tế hạnh phúc 20/3
“những con số hạnh phúc” 

Tháng 6 năm 2012, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh 
phúc. Việt Nam bắt đầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày này từ năm 2014.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, 
một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông 
Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc 

cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi 
trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Ngày 20/3 
được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc bởi đây là 
ngày đặc biệt trong năm. Vào ngày này, mặt trời nằm ngang đường 
xích đạo nên độ dài ngày và đêm bằng nhau, biểu tượng cho sự 
hài hòa, cân bằng của vũ trụ. Và cũng là biểu tượng của sự cân 
bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ 
và hiện thực. 

Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc, cùng tìm hiểu về những con 
số liên quan đến hạnh phúc:

6 hoặc 7 là số giờ mỗi người dành cho việc giao tiếp xã hội mỗi 
ngày để có thể mang lại mức độ hạnh phúc cao nhất.

10 là số lượng bạn bè cần thiết để thúc đẩy sự hạnh phúc, mang 
lại sức khỏe tinh thần tốt hơn trong cuộc sống.  

25% là phần trăm hạnh phúc gia tăng khi có một người bạn thân 
sống gần bạn.

33 là độ tuổi được coi là 'hạnh phúc nhất'.

40% là tỷ lệ phần trăm hạnh phúc phụ thuộc vào cảm nhận của 
chính bạn. 

15,3% là tỷ lệ phần trăm hạnh phúc của bạn tăng lên nếu một 
người thân yêu của bạn hạnh phúc.

50% là phần trăm hạnh phúc của chúng ta có tính chất di truyền. 

37% là tỷ lệ phần trăm mà niềm hạnh phúc của bạn tăng lên khi 
mặc màu sắc tươi sáng.

Xã hội ngày càng phát triển, con người phải đối mặt với rất nhiều 
những khó khăn trong cuộc sống, và nhiều người tin rằng, vượt qua 
những khó khăn đó, chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Thực ra, hạnh 
phúc không khó đạt được như chúng ta vẫn nghĩ, mà nó vẫn luôn 
ở thật gần bên chúng ta, không cần mỗi người phải làm điều gì quá 
to lớn, quá vĩ đại, chỉ cần mỗi chúng ta biết yêu thương và chia sẻ. 

"Yêu thương" và "Chia sẻ" là hai khái niệm tưởng chừng như 
đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Hãy luôn nhớ rằng, 
khi chúng ta biết cho đi sự yêu thương và chia sẻ, chúng ta sẽ nhận 
được những điều tốt lành và hạnh phúc./. 

Bs Diệu Hương
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Vào năm 2021, WHO 
đã đưa ra báo cáo 
Thế giới về thính 

giác , trong đó nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc giảm thiểu 
tiếp xúc với âm thanh lớn và 
việc kiểm soát tiếng ồn để bảo 
vệ thính giác. 

Ngày Thính giác Thế giới 
năm 2022 với chủ đề “Để nghe 
suốt đời, hãy lắng nghe một 
cách cẩn trọng ” sẽ tập trung 
vào tầm quan trọng của việc 
lắng nghe an toàn như một 
phương pháp giúp duy trì thính 
giác tốt trong suốt cuộc đời. 
Thuật ngữ “lắng nghe an toàn” 
chỉ đơn giản là đề cập đến các 
hành vi nghe cụ thể không gây 
nguy hiểm cho thính giác của 
bạn.

Âm lượng của âm thanh, 
thời lượng nghe và tần suất 
tiếp xúc với âm thanh lớn đều 
có ảnh hưởng đến thính giác. 
Mức độ âm thanh càng cao và 

thời lượng càng dài thì nguy cơ 
mất thính giác càng cao. Ví dụ: 
bạn có thể an toàn nghe mức 
âm thanh 80dB trong tối đa 
40 giờ một tuần. Nếu mức âm 
thanh là 90dB, thời gian nghe 
an toàn giảm xuống còn 12,5 
giờ mỗi tuần. 

Để bảo vệ thính giác, cần 
lưu ý các điểm sau:

- Giảm âm lượng: Đặt mức 
âm lượng của thiết bị của bạn 
không quá 60% mức tối đa. 
Nếu bạn đang sử dụng một 
ứng dụng để theo dõi mức độ 
âm thanh của mình, tốt nhất 
là bạn nên nghe ở dưới mức 
trung bình 80dB.

- Sử dụng tai nghe vừa vặn 
và khử tiếng ồn: để giảm nhu 
cầu tăng âm lượng trong các 
tình huống ồn ào.

- Ở những nơi ồn ào, hãy sử 
dụng thiết bị bảo vệ tai như nút 
tai .

- Luôn tránh xa các nguồn 

âm thanh , chẳng hạn như loa 
phóng thanh, máy móc ồn ào, 
v.v.Hạn chế thời gian tham gia 
vào các hoạt động ồn ào. Giúp 
tai bạn thường xuyên tránh xa 
âm thanh lớn. Điều này giúp 
các tế bào cảm giác bên trong 
tai phục hồi.

- Giám sát mức âm thanh 
nghe được. Điều này có thể 
được thực hiện bằng cách sử 
dụng các ứng dụng. Chọn thiết 
bị có tích hợp tính năng nghe 
an toàn cho phép bạn theo dõi 
mức độ phơi nhiễm của mình.

- Chú ý đến các dấu hiệu 
cảnh báo của việc mất thính 
giác. Hãy liên hệ với chuyên gia 
nếu bạn bị ù tai dai dẳng hoặc 
khó nghe âm thanh. 

Để nghe suốt đời, hãy lắng 
nghe một cách cẩn trọng! 

Bs Diệu Hương

Lao là bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm và dễ lây lan 
trong cộng đồng nếu 

người mắc bệnh không được 
chữa trị đúng cách. Là nguyên 
nhân gây tử vong đứng thứ 2 
trong các bệnh nhiễm trùng với 
khoảng 10 triệu bệnh nhân lao 
mới hằng năm và gần 1,5 triệu 
người tử vong do lao trên toàn 
cầu. Là nguyên nhân tử vong 
hàng đầu của những người 
nhiễm HIV và cũng là nguyên 
nhân chính gây ra tình trạng 
kháng thuốc kháng sinh.

Bệnh lao được ví như kẻ giết 
người thầm lặng. Bởi không ai 
bị mắc lao mà 

tử vong ngay, bệnh 
thường kéo dài âm 
thầm và phát hiện 
muộn. Từ khi phát 
bệnh đến khi tử vong 
có thể lây nhiễm cho 
nhiều người.

Năm 2022, 
cùng với việc 
phòng, chống dịch 
COVID-19, Tổ chức 
Y tế Thế giới kêu 
gọi tiếp tục tăng 
cường “Đầu tư để chấm dứt 
bệnh lao, hướng tới một cuộc 
sống an toàn”. Trên cơ sở đó, 
áp dụng vào tình hình thực tế 

tại địa phương, Việt Nam  
hưởng ứng Ngày Thế 
giới phòng chống 
bệnh lao năm 2022 
với chủ đề: “Giảm 
thiểu tác động của 

Covid-19 – Tập trung 
nguồn lực – 

Tăng cường 
phát hiện 
bệnh lao”.

Để chủ 
đ ộ n g 
p h ò n g 
c h ố n g 
b ệ n h 
lao, giảm 

gánh nặng 
do bệnh 
lao kháng 
đa thuốc, 
giảm số ca 

mắc mới và 
giảm số ca 

tử vong do 

bệnh lao gây ra, người dân 
hãy thực hiện:

- Tiêm phòng vắc xin BCG 
cho trẻ sơ sinh

- Người mắc bệnh lao bắt 
buộc phải đeo khẩu trang khi 
tiếp xúc với người khác.

- Các chất thải của người 
bệnh phải được xử lý trước khi 
thải ra hệ thống chung. Đờm và 
các dụng cụ chứa phải được 
đốt, hoặc xử lý bằng hóa chất.         

- Vệ sinh môi trường sống 
sạch sẽ, nhà ở, nơi làm việc, 
nơi tập trung đông người phải 
thông thoáng, thường xuyên 
mở cửa để lưu thông không khí.

- Khi mắc bệnh, người bệnh 
cần tuân thủ nguyên tắc dùng 
thuốc trong điều trị bao gồm: 
“Đúng phác đồ - Đủ thuốc - Đủ 
thời gian - Đều đặn hàng ngày”, 
để phòng ngừa tái phát và 
phòng tránh lao kháng thuốc.

Cộng đồng hãy cùng chung 
tay, hướng tới một thế giới 
không còn bệnh lao./. 

Bs Diệu Hương

Hưởng ứng ngày thế giới phòng, chống bệnh lao
Hàng năm, ngày 24 /3 được chọn là Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao. Để đánh dấu sự kiện vào ngày 

này, năm 1882, Tiến sĩ Robert Koch phát hiện nguyên nhân gây ra bệnh lao, là do trực khuẩn lao. Đây là 
bước đầu tiên hướng tới chẩn đoán và điều trị bệnh lao. 

Ngày thính giác thế giới 03/3
“Để nghe suốt đời, hãy lắng nghe một cách cẩn trọng”

Ngày Thính giác Thế giới được tổ chức vào ngày 03/3 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức 
về việc phòng bệnh điếc và giảm thính lực, đồng thời nâng cao việc chăm sóc tai và thính giác. 
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Giá trị của nước

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước 
tính trên thế giới có khoảng 785 
triệu người không được tiếp xúc 

với nước sạch và/hoặc không có đủ nước 
sạch để sử dụng, vì thế Ngày Nước sạch 
Thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 
3 hàng năm nhằm mục đích nâng cao nhận 
thức của toàn cầu về tầm quan trọng của 
nước, góp phần bảo vệ chia sẻ nguồn nước, 
sử dụng nước hiệu quả và tiết kiệm, tránh 
lãng phí.

WHO cũng cho biết trên thế giới, cứ 4 cơ 
sở chăm sóc y tế thì có 1 cơ sở bị thiếu các 
dịch vụ cung cấp nước cơ bản (không đủ 
nước sạch hoặc nước không đủ sạch). Nước 
rất cần thiết cho cuộc sống, được cung cấp 
đầy đủ nước sạch đặc biệt là trong các cơ sở 
y tế là điều rất quan trọng đối với sức khỏe 
người dân. Thiếu nước sạch là nguyên nhân 
chính gây ra các bệnh nhiễm trùng như tiêu 
chảy, tả, thương hàn, viêm gan A, đau mắt 
hột, giun đường ruột, sán máng, v.v.. Đầu tư 
vào nước sạch và vệ sinh môi trường là tiết 
kiệm chi phí và tốt cho xã hội về nhiều mặt. 
Đó là nền tảng cần thiết để đảm bảo cho một 
sức khỏe tốt về lâu dài.

Sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của 
đại dịch COVID-19 đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc cung cấp đầy đủ nước sạch để 
phòng bệnh đặc biệt là trong các cơ sở chăm 
sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. 
Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch vẫn 
là một trong những cách hiệu quả nhất để 
ngăn chặn vi rút lây lan và là trọng tâm của 
các biện pháp y tế dự phòng phòng ngừa 
dịch bệnh. WHO nhấn mạnh, nước sạch và 
vệ sinh môi trường phải là trọng tâm của y tế 
cộng đồng vì sức khỏe toàn dân.

 Mai Thi

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động 
giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 16/2/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về Chương trình quốc gia về an toàn, 
vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở kế thừa và phát huy hiệu quả của Chương trình quốc gia 

về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mục 
tiêu bảo đảm an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững đến năm 2030. 

Chương trình được triển khai trên toàn quốc 
đến tất cả ngành nghề, người làm công tác 
quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao 

động, người sử dụng lao động và người lao động; 
ưu tiên các ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao 
về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu vực 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và làng nghề. 

Mục tiêu cụ thể của chương trình đến năm 2025: 
- Trung bình hằng năm, giảm 4% tần suất tai 

nạn lao động chết người; trung bình hằng năm tăng 
thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề 
nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường 
lao động.

- Trên 80% số người lao động làm các nghề, 
công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh 
lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ 
sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh 
lao động.

- Trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp 
theo quy định của pháp luật;...

Ngoài ra, Chương trình còn tập trung vào hoàn 
thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao 
năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch 
vụ công về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường 
thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận 
thức về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh nghiên 
cứu, tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, 
phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý, 
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương 
trình; phối hợp, lồng ghép nguồn lực của Chương 
trình với các nguồn lực hiện có (nguồn Quỹ Bảo 
hiểm y tế, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp,...) và nguồn xã hội hóa./. 

Mai Thi
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Không ít người hiện 
nay đang coi nhẹ việc 
ăn sáng nên thường 

xuyên bỏ bữa. Tuy nhiên, các 
chuyên gia dinh dưỡng khuyến 
cáo, việc này sẽ ảnh hưởng 
xấu đến sức khỏe. Bỏ ăn sáng 
khiến cơ thể không được cung 
cấp năng lượng cho ngày dài, 
dễ gây tụt huyết áp, viêm loét 
dạ dày, ảnh hưởng hiệu suất 
công việc.

Viêm loét dạ dày: Bỏ bữa 
sáng sẽ gây cảm giác đói cồn 
cào, người nôn nao, lâu dài sẽ 
gây những tổn thương nghiêm 
trọng cho hệ tiêu hóa như đau 
dạ dày. Về nguyên lý, sau 
khi kết thúc bữa tối, qua một 
đêm đến 6 giờ sáng hôm sau 
là khoảng 10-12 tiếng dạ dày 
"trống rỗng". Nếu bỏ ăn sáng, 
dạ dày trống rỗng vẫn liên tục 
tiết ra dịch vị và tích tụ lại khiến 

cho môi trường dạ dày là môi 
trường acid, gây ra tình trạng 
viêm loét dạ dày. Với những 
người đã bị đau dạ dày, việc 
bỏ bữa sáng càng làm cho tình 
trạng bệnh tồi tệ hơn. Dịch vị 
được tiết ra nhiều mà không có 
thức ăn để trộn lẫn sẽ tác động 
đến các vết viêm trước đó, gây 
tổn thương, dẫn đến xuất hiện 
các cơn đau.

Kết sỏi ở mật: Nếu không ăn 
sáng, mật sẽ không có thức ăn 
để tiêu hóa, dịch mật sẽ ở trong 
túi mật lâu hơn. Tình trạng này 
kéo dài, dịch mật sẽ tích tụ 
trong túi mật và đường ruột, 
cholesterol từ trong mật tiết ra 
sẽ dễ hình thành nên sỏi mật.

Tốc độ lão hóa nhanh: Do 
không ăn sáng nên cơ thể buộc 
phải huy động lượng đường 
và protein được dự trữ sẵn để 
hoạt động, làm cho bề mặt của 
lớp da bị khô, rám, mất dinh 
dưỡng, do vậy dễ xuất hiện 
nếp nhăn nhất là ở vùng mắt và 
mặt.

Nguyên nhân đau nửa đầu:  
Bỏ bữa sáng sẽ làm giảm 
lượng đường hấp thụ và phải 
giải phóng các kích thích tố để 
bù đắp lại lượng đường thấp 

trong cơ thể. Điều này có thể 
làm tăng huyết áp, gây đau đầu 
và chứng đau nửa đầu.

Ngoài ra, nếu nhịn ăn bữa 
sáng thì cả buổi sáng đó cơ thể 
thiếu năng lượng, ảnh hưởng 
đến hiệu quả công việc. Một 
người nhịn ăn sáng thì sẽ ăn 
nhiều hơn vào bữa trưa và bữa 
tối. Trong khi, các hoạt động 
của trưa và chiều tối sẽ ít hơn 
buổi sáng. Do vậy, thức ăn 
không thể tiêu hóa được hết. 
Nó sẽ tích lũy dưới các dạng 
mỡ. Đây chính là một trong 
những nguyên nhân gây béo 
phì.

Chính vì vậy, ăn sáng rất cần 
thiết. Khi ăn sáng, bạn hãy đảm 
bảo lựa chọn những thực phẩm 
chứa nhiều chất dinh dưỡng. 
Chọn thực phẩm tốt nhất để ăn 
vào buổi sáng có thể giúp kiềm 
chế cơn đói và khởi động quá 
trình trao đổi chất của cơ thể. 
Nên kết hợp trái cây với trứng, 
phô mai trong bữa sáng. Trái 
cây chứa hàm lượng chất xơ 
và nước cao, đặc biệt, trái cây 
họ cam giàu vitamin C, tốt cho 
sức khỏe./.

Hương Nguyễn

1. Cây kim tiền: 

Có tên khoa học là 
Zamioculcas zamiifolia, là một 
loài thực vật có hoa trong họ 
Ráy (Araceae) có khả năng 
thanh lọc không khí, loại bỏ khói 
bụi, khí độc. Nhưng chứa nhiều 
chất canxi oxalat, một loại chất 
có khả năng gây kích ứng niêm 
mạc, màng nhầy ở họng, niêm 
mạc ở lưỡi, môi, kết mạc mắt 
khi người bệnh ăn phải hoặc 
dính phải dịch do cây tiết ra. 
Nặng hơn có thể gây khó thở, 
hôn mê, co giật. Đặc biệt với trẻ 
nhỏ, chưa nhận thức đầy đủ và 
có làn da mỏng, nhạy cảm thì 
lại càng tăng nguy cơ tiềm ẩn 
ngộ độc.

2. Cây vạn niên thanh: 

Thuộc họ Ráy, có khả năng 
lọc không khí tốt. Vạn niên 
thanh chứa một số độc tố như 
andromedotoxin và arbutin 
glucosit gây hại với con người 
nếu ăn, nuốt phải. Nếu nhai 
phải sẽ dẫn đến một số triệu 

chứng như nóng rát họng, tê 
môi, buồn nôn, tiêu chảy... 
Nhựa vạn niên thanh dính vào 
da gây ngứa hoặc đau rát. 

3. Cây hồng môn: thuộc 
họ Ráy, hoa hồng môn đẹp và 
được nhiều người ưa thích và 
rất thường trồng làm cảnh. 

Tuy nhiên hồng môn lại 
có độc tố Calcium oxalate và 
Asparagine, gây bỏng rát họng, 
dạ dày và ruột. Lá hay hoa nếu 
nát dính vào da sẽ dễ tạo ban 
và rộp mụn nước ở trẻ em do 
trẻ em có làn da khá nhạy cảm. 

4. Cây trúc đào: thuộc họ 
Trúc đào, tên khoa học Nerium 
Oleander L, Hoa trúc đào đẹp 
sặc sỡ, có mùi thơm nhẹ nên 
rất được ưa chuộng trồng làm 
cảnh trong sân nhà, cảnh quan 
đô thị. Tuy nhiên trúc đào lại 
chứa nhiều hợp chất có độc, có 
thể gây tử vong ở người. 

Nhựa trúc đào có các 
glucosid độc, chủ yếu là 

oleandrin (còn gọi là neriolin), 
khi vào cơ thể sẽ gây ra các 
triệu chứng như nôn mửa dữ 
dội, nhức đầu, chóng mặt đau 
bụng. Nặng hơn thì có thể trụy 
tim, tụt huyết áp, hôn mê rối 
loạn nhịp tim. Nếu không xử lý 
kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Hít 
phải khói đốt từ cây Trúc Đào 
cũng có khả năng gây ngộ độc 
cho con người và động vật. 

5. Cây lưỡi hổ: có tên khoa 
học là Sansevieria trifasciata, 
hay còn gọi là Hổ vĩ mép lá 
vàng, Cây lưỡi hổ có tác dụng 
thanh lọc không khí rất tốt, giúp 
làm giảm ô nhiễm. Có thể dùng 
chữa một số bệnh như viêm 
họng, ho khan... nhưng phải 
được chế biến đúng cách. 

Nếu không có thể gây sưng 
miệng, buồn nôn, rối loạn tiêu 
hóa, kích ứng da khi ăn phải, 
đặc biệt là đối với trẻ em.

Như vậy, trước khi trồng cây 
cảnh trong nhà hay sân vườn, 
cần tìm hiểu về tác dụng và độc 
tính của cây để chọn vị trí trồng 
phù hợp. Với những gia đình 
có trẻ nhỏ và vật nuôi cần thận 
trọng để tránh xảy ra những 
hậu quả đáng tiếc do ngộ độc 
cây cảnh./.

BS Lâm Bạch Ngọc 
BV.YHCT

8

Tác 
hại 
của 
việc 
bỏ 
ăn 

bữa
 sáng

Những “vẻ đẹp mang độc tố”
Ngày nay, khi tốc độ đô thị hóa càng ngày càng nhanh, diện tích trồng cây xanh cũng bị thu 

hẹp đáng kể, thì gần như mỗi nhà đều có vài chậu cây cảnh để tạo không gian xanh xanh mát, 
hòa hợp với thiên nhiên. Tuy nhiên, cần cân nhắc việc lựa chọn loại cây cảnh để trồng trong nhà, 
đặc biệt là đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Sau đây là một số cây cảnh có độc, khi trồng cần 
lưu ý.
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Ngày 03/3/2022, 
Bộ Y tế ban hành 
Quyết định 528/QĐ-

BYT hướng dẫn chăm sóc 
tại nhà đối với trẻ em mắc 
COVID-19.

Theo đó, Bộ Y tế lưu ý 
khi chăm sóc trẻ em mắc 
COVID-19 tại nhà như sau:

- Không tự ý dùng thuốc 
kháng vi rút, kháng sinh, 
kháng viêm…khi chưa có 
chỉ định của nhân viên y tế.

- Không xông cho trẻ em.

Bên cạnh đó, hướng 
dẫn thuốc điều trị cho trẻ 
em mắc COVID-19 như 
sau:

- Thuốc hạ sốt khi nhiệt 
độ ≥ 38,50 C: Paracetamol 
liều 10-15 mg/kg/lần (uống 
hoặc đặt hậu môn, cách tối 
thiểu 4 - 6 giờ nếu cần nhắc 
lại (hoặc sử dụng liều theo 
tuổi, chi tiết trong Phụ lục); 
Lưu ý tổng liều thuốc không 
quá 60 mg/kg/ngày.

- Thuốc cân bằng điện 
giải khi mất nước (do sốt 

cao, tiêu chảy, mệt mỏi): 
Khuyến khích trẻ uống nhiều 
nước, có thể sử dụng nước 
trái cây hoặc Oresol (pha 
và dùng theo đúng hướng 
dẫn), nếu trẻ không muốn 
uống Oresol có thể thay thế 
bằng nước đun sôi để nguội, 
nước trái cây.

Không sử dụng các dung 
dịch nước ngọt công nghiệp 
(không sản xuất từ hoa quả) 
để bù nước.

Ngoài ra, có thể dùng các 
thuốc điều trị triệu chứng khi 
cần thiết:

- Ho: Có thể dùng các 
thuốc giảm ho (ưu tiên các 
thuốc từ thảo mộc).

- Ngạt mũi, sổ mũi: xịt rửa 
mũi, nhỏ mũi bằng dung dịch 
natriclorua 0,9%.

- Tiêu chảy: men vi sinh, 
men tiêu hóa.

Quyết định 528/QĐ-
BYT có hiệu lực từ ngày 
03/3/2022./. 

Hương Nguyễn

Sau mắc Covid-19, một số bệnh nhân thường xuyên mệt mỏi, tức ngực, lười ăn uống, không 
muốn vận động. Đây được gọi là hội chứng “COVID kéo dài” với tỉ lệ trên 10% các trường 
hợp mắc COVID-19. Ngoài việc tuân thủ theo phác đồ và hướng dẫn từ Bộ Y tế, F0 cần 

chú trọng chế độ dinh dưỡng cũng như luyện tập thể dục để tăng khả năng phục hồi. Những bài 
tập thể dục nhẹ nhàng sẽ giúp thư giãn các cơ, đồng thời hỗ trợ lưu thông máu, tăng độ dẻo dai và 
sức khỏe cho người bệnh.

Covid-19 có khả năng làm cho phổi bị viêm, xơ hóa nên chức năng hô hấp và chức năng khác 
bị giảm đi dẫn đến việc thiếu oxy. Đây là một trong những lý do sau khi được xác định khỏi bệnh 
bằng các xét nghiệm test nhanh, PCR SARS-CoV-2 âm tính nhưng bệnh nhân vẫn cảm thấy khó 
thở dẫn đến mệt mỏi, ảnh hưởng đến cả khả năng vận động, sinh hoạt thường ngày. Một số bệnh 
nhân thường xuyên mệt mỏi, tức ngực, lười ăn uống, không muốn vận động. Những bệnh nhân này 
được gọi là mắc hội chứng “COVID kéo dài” với tỉ lệ trên 10% các trường hợp mắc COVID. Vì vậy, 
việc tập vật lý trị liệu sau khi bệnh nhân nhiễm COVID hết sức quan trọng.

Tuy nhiên cần tùy thuộc vào sức khỏe ở từng người, từng giai đoạn để chọn bài tập sao cho phù 
hợp thể trạng cơ thể hoặc tiền sử bệnh. Tránh tình trạng gắng sức quá nhiều gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe.

Ngày 09/02/2022, TTYT 
TP Thuận An vinh dự làm 
việc với Đoàn chuyên 

gia khảo sát về tính sẵn sàng 
kiểm soát nhiễm khuẩn trong đại 
dịch Covid-19. Qua buổi làm việc, 
TS.BS Huỳnh Minh Tuấn- Phó 
chủ tịch Hội KSNK Việt Nam đã 
phát biểu ý kiến  nhằm cải thiện, 
khắc phục cho TTYT TP Thuận 
An  với sự hỗ trợ kỹ thuật của 
các chuyên gia kiểm soát nhiễm 
khuẩn hàng đầu trong cả nước. 
Đại diện BGĐ TTYT TP Thuận 
An, BS.CKII.Huỳnh Thị Nguyệt 
Phương đã tiếp thu ý kiến đóng 
góp của Đoàn chuyên gia và đề 
ra phương hướng hoạt động 
trong thời gian tới.

        Hải Ly
TTYT TP Thuận An

4 bài tập thể lực phục hồi cho F0 điều trị tại nhà

Dưới đây là 4 bài tập cho F0 tại nhà hiệu quả:
1. Giãn cơ vai: là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. 

Người bệnh thực hiện dang rộng hai chân bằng vai, bắt chéo 
cánh tay trái qua trước ngực. Tiếp theo, sử dụng tay phải giữ lấy 
và kéo tay trái ngay tại vị trí khuỷu tay, giữ yên trong vòng 20 giây, 
thực hiện tương tự với bên còn lại. Hãy lặp lại động tác này từ 4 
đến 10 lần.

2. Giãn cơ đùi: tương tự như bài tập giãn cơ vai, bài tập giãn 
cơ đùi cũng cần được thực hiện từ 4 đến 10 lần mỗi ngày. Bạn 
hãy đứng thẳng, dùng tay giữ một chân kéo về phía sau mông, 
hãy nhớ là cần duy trì cột sống thẳng để bài tập đạt hiệu quả. 
Thực hiện giữ nguyên tư thế này trong 20-30 giây và quay trở lại 
tư thế ban đầu. Tương tự thực hiện với bên còn lại, bạn cũng có 
thể sử dụng bài tập này với tư thế nằm sấp.

3. Bài tập thở chúm môi: với bài tập này, bạn nên lựa chọn 
không gian yên tĩnh, ngồi trên ghế với tư thế thoải mái, thả lỏng 
người. Thực hiện hít vào bằng mũi, mím môi trong 2 - 3 giây, 
chúm môi và thở ra từ từ bằng miệng. Lặp lại động tác hít vào, 
thực hiện mím hai môi và thở ra, chúm môi cho đến khi cảm nhận 
được mức độ khó thở được giảm xuống.

4. Thở bụng: thực hiện bài tập này bằng tư thế ngồi trên ghế, 
người hơi ngửa ra phía sau. Tiến hành đặt một tay trên bụng và 
tay còn lại trên ngực, hít thở chậm và cảm nhận sự di chuyển 
của ngực và bụng. Người bệnh hít vào bụng nhô lên, nín thở vài 
giây và thở ra, lúc này bụng sẽ xẹp xuống. Với bài tập này, F0 
cần luyện tập thường xuyên để tăng sức mạnh cho cơ hoành./. 

Bích Hạnh 

10

Không xông cho trẻ em 
mắc COVID-19

TTYT TP Thuận An 
tiếp đoàn chuyên 
gia về kiểm soát 

nhiễm khuẩn
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Dự án thả muỗi mang Wolbachia 
phòng chống sốt xuất huyết đạt được 
sự đồng thuận cao từ người dân trên 

địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.

Ngày 02/03/2022, Viện Pasteur TP.Hồ 
Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai Dự 
án Wolbachia khu vực phía Nam tại TP.Thủ 
Dầu Một. Tham dự hội nghị có ông Huỳnh 
Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, đại 
diện UBND tỉnh, các sở ban, ngành tỉnh, đại 
diện UBND TP.Thủ Dầu Một, đại diện UBND 
các phường và các trạm y tế trên địa bàn 
TP.Thủ Dầu Một.

Tại hội nghị, Dự án đã thông qua kết quả 
đợt khảo sát hiểu biết & sự đồng thuận của 
cộng đồng về dự án Wolbachia khu vực phía 
Nam đang được triển khai tại 5 phường của 
Thủ Dầu Một. Kết quả cho thấy, có 98,7% 
người dân được khảo sát chấp nhận và ủng 
hộ hành động thả muỗi Wolbachia vào khu 
vực sinh sống và 98,98% trong số đó đồng ý 
ký đồng thuận thả muỗi.

Dự án sẽ thực hiện thả muỗi thông qua ly 
thả muỗi dự kiến từ tháng 3 đến tháng 7 năm 
2022 tại 2.707 điểm của Thủ Dầu Một, ly thả 
muỗi được treo tại các gốc cây hoặc hàng 
rào, nơi râm mát xung quanh nhà dân.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Thanh 
Hà – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết việc 
tham gia và triển khai Dự án Wolbachia tại 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
bằng phương pháp thiết lập quần thể 
muỗi Aedes aegypti mang Wolbachia ở 
05 phường có ý nghĩa hết sức quan trọng 
trong việc kiểm soát sự lây truyền của muỗi 
vằn phòng bệnh Sốt xuất huyết, nhằm bảo 
vệ sức khỏe cho người dân. Qua sự đồng 
thuận cao của người dân, Tỉnh Bình Dương 
chính thức khởi động dự án Wolbachia tại 
thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương./. 

Hương Nguyễn

Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết bằng 
phương pháp “Thả muỗi mang Wolbachia”

Ngày 23/2/2022 tại Nhà thi đấu Trung 
tâm thể dục thể thao tỉnh Bình 
Dương, Công đoàn ngành Y tế 

tỉnh Bình Dương tổ chức Giải Bóng bàn năm 
2022, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 
năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 
27/02/2022). Đến dự lễ khai mạc có BS Đoàn 
Thị Hồng Thơm – Phó Giám đốc Sở Y tế, Ông 
Phan Văn Lam - Giám đốc  Trung tâm huấn 
luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bình 
Dương, BS Dương Thị Thu Hồng - Chủ tịch 
Công đoàn ngành Y tế, Ông Nguyễn Văn Hùng 
- nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế đã 
nghỉ hưu cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị, 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các y, bác sĩ, 
công chức viên chức lao động ngành Y tế.

Đây là hoạt động thể dục thể thao nhằm đẩy 
mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương 
Bác Hồ vĩ đại, chào mừng kỷ niệm ngày Thầy 
thuốc Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Y tế 
Bình Dương có điều kiện giao lưu, học hỏi, thắt 
chặt tình đoàn kết, gắn bó, tăng cường sự hợp 
tác giữa các đơn vị và các vận động viên. Hội 
thao còn tạo không khí vui tươi, động viên cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động 
tại các đơn vị y tế thêm yêu ngành, yêu nghề, 
nâng cao y đức, thi đua hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
nhân dân.

Tham dự giải năm nay có 21 đơn vị y tế tham 
gia với 52 vận động viên tranh tài ở 04 nội dung: 
đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nam nữ. 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 bóng đẹp mắt với 
những pha đánh kỹ thuật khiến người xem thực 
sự mãn nhãn; thể hiện sự thông minh khéo léo 
trong những pha đánh bóng hay, tạo không khí 
thi đua đầy hào hứng giữa các cá nhân, đơn vị 
trong ngành. Giải đã diễn ra thành công tốt đẹp, 
Ban tổ chức đã trao các giải thưởng nhất, nhì, 
ba, cho mỗi nội dung thi đấu./

Bích Hạnh

Giải bóng bàn ngành Y tế Bình Dương năm 2022 
Chào mừng Kỉ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
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Bệnh  gai đen là tên gọi 
của tình trạng xuất 
hiện của các mảng da 

khô, sẫm màu. Vị trí thường 
xuất hiện ở nách, cổ, bẹn, bộ 
phận sinh dục, quanh rốn, vú. 
Nó có thể là một dấu hiệu của 
một bệnh lý tiềm ẩn nào đó cần 
được thầy thuốc khám và tầm 
soát nguyên nhân.

Triệu chứng chính của bệnh 
là các mảng da sẫm màu và 
dày hơn bình thường, có thể 
xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên 
cơ thể. Các mảng khô và cảm 
thấy tương tự như nhung ở cổ. 
Các mảng thường xuất hiện 
dần dần mà không có bất kỳ 
triệu chứng nào khác. Đôi khi 
da có thể bị ngứa.

Nguyên nhân của bệnh gai 
đen: 

1. Nguyên nhân phổ biến 
nhất của bệnh gai đen là thừa 
cân.

2. Các nguyên nhân khác 
bao gồm: Kháng Insulin; Các 

tình trạng bệnh lý ảnh hưởng 
đến hormone; Đôi khi xuất hiện 
những nốt mụn nhỏ trên các 
mãng da sẫm màu; Hội chứng 
Cushing, hội chứng buồng 
trứng đa nang hoặc tuyến giáp 
kém hoạt động; Do sử dụng 
một số loại thuốc: steroid hoặc 
phương pháp điều trị bằng 
hormone như thuốc tránh thai; 
Ung thư; Di truyền từ cha mẹ 
mang gen lỗi; v.v. Tuy nhiên, có 
đến 80% các trường hợp không 
rõ căn nguyên.

Phương pháp điều trị 
bệnh gai đen: Tùy thuộc vào 
nguyên nhân mà thấy thuốc 
sẽ đề xuất một số phương 
pháp điều trị: 

- Giảm cân
- Điều trị bệnh đái tháo 

đường
- Thuốc để cân bằng nội tiết 

tố 
- Ngừng sử dụng một loại 

thuốc hoặc thực phẩm chức 
năng có liên quan đến nguyên 

nhân gây bệnh.
- Thoa kem để làm sáng 

hoặc làm mềm các vùng da bị 
ảnh hưởng.

- Dùng xà phòng có tính 
kháng khuẩn, sử dụng nhẹ 
nhàng để tránh vùng da tổn 
thương bị cọ xát làm bệnh trầm 
trọng hơn.

Hiện chưa có phương pháp 
điều trị đặc hiệu cho căn bệnh 
này. Bác sĩ da liễu có thể đề 
xuất một số phương pháp điều 
trị để cải thiện làn da, nhưng 
việc tìm và điều trị nguyên nhân 
vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cách phòng bệnh:
- Thực hiện chế độ tập luyện, 

chế độ ăn giảm calo, tránh tình 
trạng béo phì.

- Phát hiện và điều trị bệnh 
tiểu đường nhất là thể kháng 
insulin.

- Điều trị triệt để các u.
 BS Lâm Bạch Ngọc 

BV YHCT 

Không chỉ có vai trò 
trọng yếu duy trì mọi 
hoạt động sống, nước 

còn hỗ trợ trong việc phòng 
chống bệnh tật. Trong y học 
cổ truyền, nước được sử dụng 
như một thứ thuốc để chữa 
bệnh và dưỡng sinh.

Trong “Bản thảo cương mục” 
của Lý Thời Trân- một danh y 
và là nhà dược học nổi tiếng 
của Trung Quốc thời nhà Minh, 
ông đã căn cứ vào nguồn gốc, 
trạng thái và tính chất của các 
loại nước, chia nước ra thành 
hai loại lớn là Thiên thủy và Địa 
thủy và nêu đặc tính của 43 
loại nước khác nhau như nước 
biển, nước sông, sương, nước 
mưa, băng, mưa đá, nước hồ 
ao...

Vai trò của nước trong Vật lý 
trị liệu:

Thủy trị liệu là phương pháp 
sử dụng nước tác động lên mặt 
ngoài cơ thể để chữa bệnh. 
Có nhiều hình thức như: tắm 
dưới áp lực nước, ngâm nước 
khoáng và có hai phương pháp 
chủ yếu là thủy trị liệu nước 
nóng và thủy trị liệu nước lạnh. 
Ngoài ra còn có phương pháp 
phối hợp xen kẽ hai phương 
pháp trên, với các yếu tố, tác 
động bao gồm: lực đẩy và áp 
suất, nhiệt, cơ học và hóa học.

Thủy trị liệu có thuốc (ngâm 
nóng hoặc ngâm lạnh), hiểu 
một cách khác là trong nước 
được hòa một lượng nhất định 
các thuốc trong nước bể ngâm 
toàn thân hoặc cục bộ từng 
phần chân, tay với mục đích 
điều trị.

Chỉ định thủy trị liệu: trong các 

bệnh lý xương khớp 
mạn tính, viêm đại 
tràng co thắt, một số 
bệnh lý về bệnh ngoài 
da (bệnh vảy nến), 
viêm, đau dây thần 
kinh ngoại vi mạn tính.

• Dùng nước nóng 
toàn thân: có tác dụng 
tăng tiết mồ hôi, tăng 
tuần hoàn ngoại vi làm 
giảm huyết áp, giảm 
kích thích thần kinh...

• Dùng nước nóng lạnh xen 
kẽ: sự biến đổi đột ngột của 
nhiệt độ có khả năng kích thích 
các thần kinh và cơ...

• Ứng dụng lực đẩy và áp 
suất của nước trong vận động 
trị liệu trong nước: Dòng nước 
di chuyển tác động lên da có 
tác dụng kích thích các thụ thể 
cảm giác ở da , xoa bóp, làm 
giảm đau, giãn cơ, làm mềm và 
bong các lớp mô chết và các 
chất dịch khô phủ trên các vết 
thương.

• Một số kỹ thuật thủy trị liệu: 
ngâm nước nóng; ngâm nước 
lạnh; tắm hơi nước nóng; tập 
vận động, di chuyển trong 
nước; tắm ngâm có khí CO2, 
O2 nhân tạo...

Một số phương thức sử dụng 
nước để trị bệnh trong Đông y:

• Tháp tứ pháp: dùng nước 
lạnh hoặc nước nóng thấm vào 
khăn rồi đắp lên nơi bị bệnh. Có 
tác dụng  thông lạc chỉ thống, 
khai khiếu tỉnh thần, thường 
dùng trong chữa trị trúng độc, 
ngất...

• Hấp táp pháp: phương pháp 
cho người bệnh ngậm một 
ít nước rồi nuốt từ từ. Có tác 

dụng điều hòa tỳ vị, lợi họng 
giải độc ...thường được dùng 
để chữa các bệnh đường tiêu 
hóa, hầu họng.

• Xạ lâm pháp: phương pháp 
dùng nước phun lên toàn thân 
hoặc tại chỗ để trị bệnh, có tác 
dụng làm sạch da, chỉ huyết tán 
ứ, trừ độc khứ uế, thường dùng 
trong các bệnh ngoài da. 

• Hàm thấu pháp: phương 
pháp cho người bệnh ngậm 
nước, súc miệng rồi nhổ ra, 
có tác dụng làm sạch khoang 
miệng, giải độc lợi họng, tiêu 
sưng giảm đau, thường dùng 
trong các bệnh khoang miệng. 

• Ôn tuyền thủy liệu pháp: 
phương pháp dùng nước suối 
nóng để chữa bệnh. Có tác 
dụng cổ động dương khí, ôn 
thông kinh lạc, hành khí hoạt 
huyết và bổ dưỡng.

• Dược dục pháp: phương 
pháp dùng nước có pha dịch 
chiết thảo dược hoặc trực tiếp 
dùng nước sắc thảo dược để 
tắm rửa toàn thân hay tại chỗ. 
Có thể dùng để chữa cảm mạo, 
phong thấp.../. 

BS Lâm Bạch Ngọc
 BV. YHCT

BỆNH GAI ĐEN (ACANTHOSIS NIGRICANS) Vai trò của nước trong điều trị một số bệnh lý 
theo y học cổ truyền và y học hiện đại

Nước chiếm trung bình khoảng 70% trọng lượng trong cơ thể, phân bố không đồng đều ở các cơ quan, tổ 
chức khác nhau và giảm dần theo độ tuổi. Sau tuổi trung niên, tổng lượng nước chỉ còn chiếm khoảng 50% 

trọng lượng cơ thể. Nhu cầu nước đối với cơ thể hằng ngày là khoảng 2.000 - 2.500 ml, trong đó, đường uống 
là 1.000 - 1.200 ml, đường ăn là 800 - 1.000 ml, và 200 - 300 ml từ quá trình chuyển hóa chất. 

SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 03/2022 (233)SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 03/2022 (233)



SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 03/2022 (233)SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 03/2022 (233)

16 17

Tiếp trang 1

Khi thanh niên Việt Nam có 
lý tưởng cách mạng soi đường, 
họ đã hăng hái tham gia các 
phong trào đấu tranh, sẵn sàng 
chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, 
cùng với Đảng, với dân tộc làm 
nên thắng lợi cách mạng tháng 
Tám năm 1945. Chỉ trong vòng 
15 năm ấy đã có hàng nghìn 
thanh niên trở thành cán bộ 
trung kiên của Đảng như Lý 
Tự Trọng, Trần Phú, Châu 
Văn Liêm, Nguyễn Văn Cừ, Lê 
Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh 
Khai, v.v.

Cách mạng Tháng Tám 
thành công, đất nước độc lập, 
tiền đồ rạng rỡ của dân tộc 
được mở ra trước mắt thế hệ 
trẻ. Trong điều kiện mới, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thêm một lần 
nữa khẳng định: “Thanh niên là 
người chủ tương lai của nước 
nhà... nước nhà thịnh hay 
suy, yếu hay mạnh một phần 
lớn là do các thanh niên”. Khi 
miền Bắc bước vào thời kỳ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, Người 
đã nhìn thấy thanh niên là lực 
lượng nòng cốt để xây dựng xã 

hội mới, bởi:
- Thanh niên là người tiếp 

sức cách mạng cho thế hệ cách 
mạng đi trước đồng thời là 
người phụ trách, dìu dắt thiếu 
niên nhi đồng - thế hệ thanh 
niên tương lai.

- Thanh niên là người xung 
phong vươn lên phía trước 
trong công cuộc phát triển kinh 
tế, văn hóa trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội;

- Thanh niên là lực lượng cơ 
bản trong bộ đội, công an và 
quân dân tự vệ, đang hăng hái 
giữ gìn trật tự, trị an, bảo vệ Tổ 
quốc;

- Trong mọi công việc, thanh 
niên thi đua thực hiện khẩu 
hiệu: “Đâu cần thanh niên có, 
việc gì khó có thanh niên”.

Và trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, quán triệt quan điểm 
của Hồ Chí Minh về vị trí, vai 
trò của thanh niên, Hội nghị lần 
thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa X đã ban hành Nghị 
quyết về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác 

thanh niên. Nghị quyết khẳng 
định: “Đảng ta tiếp tục đề cao 
vai trò, vị trí quan trọng của 
thanh niên; xác định thanh niên 
là lực lượng xung kích trong 
giai đoạn cách mạng mới”; 
“Thanh niên là rường cột của 
nước nhà, chủ nhân tương lai 
của đất nước, là lực lượng xung 
kích trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, một trong những nhân 
tố quyết định sự thành bại của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, hội nhập 
quốc tế và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Thanh niên được đặt ở 
vị trí trung tâm trong chiến lược 
bồi dưỡng, phát huy nhân tố và 
nguồn lực con người”. Đồng 
thời nêu rõ “thanh niên nước 
ta đang đứng trước những cơ 
hội, thuận lợi lớn, nhưng cũng 
phải đương đầu với những khó 
khăn, thách thức không nhỏ…”

Công tác chăm lo, bồi dưỡng, 
giáo dục thanh niên thành lớp 
người “vừa hồng, vừa chuyên” 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh là 
trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Đảng đề ra đường lối, 
chủ trương định hướng cho 
thanh niên hành động, xác định 
các chuẩn mực cho thanh niên 
phấn đấu; xây dựng các tấm 
gương điển hình tiêu biểu cho 
thanh niên học tập và noi theo. 
Đồng thời, sự nỗ lực học tập, 
rèn luyện và phấn đấu không 
ngừng của thế hệ thanh niên 
theo tư tưởng, đạo đức và 
phong cách Hồ Chí Minh là yếu 
tố quan trọng để xây dựng và 
phát triển thế hệ thanh niên 
trong thời kỳ mới./. 

Giang Nhung

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN 
TRONG SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Ngày 25/02/2022 tại 
Trung tâm Hội nghị 
và Triển lãm tỉnh Bình 

Dương, Sở Y tế đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác y 
tế năm 2021, họp mặt kỷ niệm 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 
(27/02/1955 -27/02/2022) và 
tuyên dương cán bộ y tế tiêu 
biểu trong công tác phòng, 
chống dịch. Tham dự có ông 
Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
ông Phạm Văn Chánh - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; ông Mai Hùng 
Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; ông Nguyễn 
Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế 
khu vực phía Nam; ông Nguyễn 
Hồng Chương-Giám đốc Sở Y 
tế cùng lãnh đạo, cán bộ y tế 
tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh, 
các Trung tâm Y tế huyện, thị, 
thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông 
Nguyễn Hồng Chương – Giám 

đốc Sở Y 
tế chia sẻ, 
Nghề y là 
nghề cao 
quý, nhìn 
lại trong 
năm 2021, 
một năm 
đầy thách 
thức và 
khó khăn 
đối với 
ngành Y tế 
tỉnh nhà. 
Trong cuộc 

chiến chống Covid-19 với muôn 
vàn khó khăn, thách thức đã có 
những hy sinh, mất mát, nhưng 
đội ngũ nhân viên y tế đã biến 
đau thương thành hành động. 
Các lực lượng tăng cường 
cũng như lực lượng tuyến đầu 
trong và ngoài tỉnh đã làm tất cả 
những gì có thể, không kể ngày 
hay đêm, nỗ lực, quyết tâm 
ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. 
Đồng thời, chăm lo tốt nhất có 
thể đối với đời sống, sức khỏe 
và tính mạng của nhân dân, 
góp phần giúp tỉnh Bình Dương 
đến nay đã cơ bản kiểm soát 
được tình hình dịch bệnh, từng 
bước phục hồi kinh tế - xã hội, 
ổn định đời sống cho nhân dân. 
Mặc dù đã trải qua một năm 
đầy biến động, nhưng được 
sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y 
tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối 
hợp có hiệu quả của các ban, 
ngành, đoàn thể và ủng hộ của 
toàn xã hội, đặc biệt với sự cố 
gắng nỗ lực của tất cả cán bộ, 
công chức, viên chức ngành Y 
tế, công tác bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân trên địa bàn 

tỉnh đã đạt được những kết quả 
quan trọng. 

 Thay mặt lãnh đạo tỉnh, 
ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá 
cao sự nỗ lực, đóng góp của các 
y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu. 
Ông khẳng định, sự hy sinh, 
cống hiến ấy đã góp phần quan 
trọng đẩy lùi dịch bệnh, cùng 
toàn tỉnh thực hiện tốt "mục tiêu 
kép" vừa phòng, chống dịch 
vừa phát triển kinh tế - xã hội 
theo phương châm "thích ứng 
an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh Covid-19". Dự 
báo trước tình hình dịch bệnh 
trên thế giới và trong nước còn 
diễn biến phức tạp, khó lường, 
ông yêu cầu ngành Y tế cùng 
toàn bộ hệ thống chính trị tiếp 
tục tập trung cao cho nhiệm vụ 
phòng, chống dịch; đổi mới và 
củng cố, hoàn thiện hệ thống y 
tế, rà soát lại chính sách, chế 
độ thu hút nguồn nhân lực, chủ 
động về vật tư, trang thiết bị y 
tế phục vụ khám chữa bệnh. 
Ông mong ngành Y tế tiếp tục 
phát huy thành quả đạt được, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2022.

Nhân dịp họp mặt kỷ niệm 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 
ngành Y tế tỉnh cũng tuyên 
dương và khen thưởng các cán 
bộ y tế tiêu biểu trong công tác 
phòng chống dịch cho: 07 cá 
nhân vinh dự đón nhận Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ; 
04 tập thể và 27 cá nhân được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen./. 

Bích Hạnh

Hội nghị tổng kết công tác Ngành Y tế năm 2021 
Họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/2/1955 - 27/2/2022)



SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 03/2022 (233)

18

Theo đó, Sở Y tế tỉnh 
Bình Dương cũng 
đã ban hành văn 

bản số 546/SYT-NVD, ngày 
03/3/2022, về việc tăng cường 
các biện pháp quản lý đối với 
việc mua, bán, sử dụng thuốc 
điều trị Covid-19. Nhằm phát 
hiện và ngăn chặn các hoạt 
động mua, bán thuốc điều trị 
Covid-19 không rõ nguồn gốc 
và không đúng quy định, đồng 
thời đảm bảo an toàn và hiệu 
quả cho người bệnh khi sử 
dụng thuốc Molnupiravir để 
điều trị COVID-19 trên địa bàn 
tỉnh. 

Ngành Y tế để nghị, các cơ 
sở y tế, cơ sở kinh doanh mua, 
bán thuốc chữa bệnh và người 
dân cần thực hiện: 

1. Với các cơ sở kinh doanh 
mua, bán thuốc: Chỉ bán thuốc 
điều trị Covid-19 khi có đơn chỉ 
định của Bác sĩ. Người bán 
thuốc có trách nhiệm hướng 
dẫn đầy đủ cho người dân về 
việc sử dụng thuốc theo đúng 
chỉ định kê đơn. Tuân thủ đúng 
quy định mua, bán thuốc điều trị 
Covid-19; niêm yết giá bán và 
bán thuốc đúng giá niêm yết.

2. Với người dân: Để đảm 
bảo an toàn và hiệu quả, Bộ Y 
tế (Cục Quản lý Dược) khuyến 

cáo, người bệnh cần lưu ý khi 
sử dụng thuốc Molnupiravir để 
điều trị COVID-19, cụ thể:

- Molnupiravir được sử dụng 
để điều trị COVID-19 mức độ 
nhẹ đến trung bình cho người 
từ 18 tuổi trở lên có kết quả xét 
nghiệm dương tính với SARS-
CoV-2 và có ít nhất một yếu 
tố nguy cơ làm bệnh tiến triển 
nặng.

- Molnupiravir dùng trên 
bệnh nhân có thời gian khởi 
phát triệu chứng dưới 5 ngày 
và Molnupiravir không được sử 
dụng quá 5 ngày liên tiếp.

- Molnupiravir không được 
sử dụng để dự phòng sau hay 
trước phơi nhiễm để phòng 
Covid-19.

- Phụ nữ có thai và cho con 
bú không khuyến cáo sử dụng 
Molnupiravir: Phụ nữ có khả 
năng mang thai nên sử dụng 
biện pháp tránh thai hiệu quả 
trong thời gian điều trị bằng 
thuốc Molnupiravir. Đồng thời, 
dựa trên khả năng xảy ra các 
phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh 
từ Molnupiravir, vì vậy không 
khuyến cáo sử dụng thuốc 
Molnupiravir cho phụ nữ đang 
cho con bú.

- Trẻ em và thanh thiếu niên 
(dưới 18 tuổi) cũng khuyến cáo 

không dùng Molnupiravir vì có 
thể ảnh hưởng đến sự phát 
triển của xương và sụn.

- Nam giới, Molnupiravir có 
thể ảnh hưởng đến tinh trùng, 
mặc dù rủi ro được coi là thấp. 
Vì vậy, khuyến cáo nam giới 
hoạt động tình dục với phụ nữ 
có khả năng sinh đẻ nên sử 
dụng phương pháp tránh thai 
tin cậy trong thời gian điều 
trị và ít nhất 3 tháng sau liều 
Molnupiravir cuối cùng.

Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) 
khuyến cáo người bệnh chỉ sử 
dụng thuốc Molnupiravir khi có 
đơn của bác sĩ theo đúng chỉ 
định. Trong quá trình sử dụng 
thuốc Molnupiravir, nếu gặp 
phải phản ứng bất lợi nào của 
thuốc, hãy  thông báo ngay cho 
bác sỹ hoặc nhân viên y tế để 
được tư vấn và xử trí kịp thời. 

Đặc biệt lưu ý, người dân 
không tự ý mua, sử dụng thuốc 
Molnupiravir trôi nổi, không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị 
trường. Chỉ sử dụng thuốc 
Molnupiravir đã được Bộ Y tế 
cấp phép lưu hành để đảm bảo 
chất lượng, an toàn và hiệu quả 
trong quá trình điều trị./. 

DS. Giang Nhung
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Tăng cường biện pháp quản lý việc mua, 
bán và sử dụng thuốc Molnupiravir trong 

điều trị Covid-19

Hiện nay, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã cấp 
Giấy phép lưu hành sản phẩm và công bố giá 
3 loại thuốc có hoạt chất Molnupiravir do Việt 
Nam sản xuất: Molravir 400 SĐK: VD3-166-22 

(Công ty cổ phần Dược Boston Việt Nam sản 
xuất), Movinavir SĐK: VD3-167-22 (Công ty cổ 

phần Hóa dược phẩm Mekophar sản xuất), Mol-
nupiravir Stella 400mg SĐK: VD3-168-22 (Công 
ty TNHH Liên doanh Stellapharm - chi nhánh 1 

sản xuất).

Bình Dương triển khai Chiến dịch 
tiêm vét mũi 1, mũi 2 và mũi 3 vắc 
xin phòng Covid-19 cho toàn dân 

trên địa bàn tỉnh
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Với mục tiêu phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức 
khoẻ lâu dài cho toàn dân, Bộ Y tế đã và đang tiếp 
tục triển khai "thần tốc" chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 nhanh chóng, an toàn, khoa học, hiệu 
quả và đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin theo đúng kế hoạch đã 
đề ra.

Theo đó, tại tỉnh Bình Dương, Ngành Y tế cũng đã xây 
dựng kế hoạch số 19 ngày 06/3/2022, về việc tiêm vét mũi 
1, mũi 2 và mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân trên 
địa bàn tỉnh nhằm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao, và hoàn tất 
việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch đến ngày 
31/3/2022. 

Chiến dịch được triển khai với các điểm tiêm chủng 
Covid-19 tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh và 
triển khai tiêm lưu động tại các đơn vị sản xuất trong tỉnh. Sử 
dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ Bộ Y 
tế phân bổ. Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết 
hạn sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người trong độ tuổi 
tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt 100%. 
Trong đó, tiếp tục tiêm vét mũi 1 cho người chưa tiêm; mũi 
2 cho người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian; mũi 3 cho người từ 
18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản. Đặc biệt chú trọng việc 
tiêm vét mũi 1 và hoàn tất mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự 
kiến toàn tỉnh sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và kết thúc 
chiến dịch sớm đến hết ngày 20/3/2022.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn đang 
diễn biến khó lường, nhất là sự xuất hiện các biến chủng 
mới của vi rút SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh. Ngành 
Y tế khuyến cáo, tất cả người dân không được lơ là chủ 
quan, tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần phòng chống dịch: 
thực hiện thông điệp 5K, tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo 
khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ động  thực hiện 
xét nghiệm test nhanh kháng nguyên Covid-19 khi thấy sức 
khoẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc hoặc tiếp xúc với người mắc 
Covid-19 và thông báo cho cơ quan y tế gần nhất để được 
hướng dẫn điều trị và thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch kịp thời./. 

DS. Giang Nhung



SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 03/2022 (233)SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 03/2022 (233)

1

Do đó, nhà sản xuất ở 
Mỹ đã bắt đầu việc thu 
hồi tự nguyện các sản 

phẩm liên quan được sản xuất 
tại nhà máy liên quan. Theo 
thông tin do nhà sản xuất cung 
cấp, các sản phẩm liên quan đã 
được xuất khẩu từ Mỹ tới Việt 
Nam. 

Ngay sau khi nhận thông tin 
từ INFOSAN, Cục An toàn thực 
phẩm đã liên hệ với công ty 
nhập khẩu các sản phẩm trên 
tại Việt Nam để yêu cầu làm 
rõ thông tin và đề nghị khẩn 
trương tiến hành thu hồi toàn 
bộ các lô sản phẩm bị cảnh báo 
trên thị trường.

Kết quả rà soát và thông 
tin về sản phẩm bị thu hồi 
như sau:

- Tên công ty: Abbott
- Nhãn  hiệu: Similac, 

Alimentum, and Ele Care
- Mô tả sản phẩm: Sản 

phẩm dinh dưỡng công thức 
dạng bột cho trẻ nhỏ

Sản phẩm thuộc diện bị thu 
hồi có thông tin như sau:

+ Hai số đầu tiên của mã số 
từ 22 tới 37 và

+ Mã số trên bao bì chứa ký 
hiệu K8, SH, hoặc Z2 và

+ Hạn sử dụng từ 01/4/2022 
trở về sau

Sản phẩm được Cục An 

toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp 
nhận Bản công bố hợp quy số 
17993/2017/ATTP-TNCB ngày 
12/6/2017.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn 
cho trẻ nhỏ, Trung tâm Y tế 
thành phố Thủ Dầu Một khuyến 
cáo đến người tiêu dùng: không 
sử dụng các sản phẩm có tên 
và số lô bị cảnh báo nêu trên và 
đề nghị thông báo ngay với cơ 
quan chức năng tại địa phương 
khi phát hiện sản phẩm cảnh 
báo trên thị trường./.

TTYT. TP.TDM
 (nguồn Cục ATTP - Bộ Y 

Tế)

Viêm họng cấp là bệnh 
phổ biến thường 
gặp, xảy ra đột ngột 

và ai cũng có thể mắc phải khi 
thời tiết giao mùa, hoặc do quá 
trình ăn uống, v.v. 

Cách nhận biết các triệu 
chứng thường gặp và biện 
pháp phòng tránh:

Triệu chứng thường gặp của 
viêm họng cấp: 

- Sốt cao 39 - 40 độ C, khô 
nóng trong họng, khát nước, bị 
đau khi nuốt, khi nói và ho.

- Nghẹt mũi, chảy nước mũi, 
khàn giọng, ho khan, amidan 
sưng to, trên bề mặt amidan 
có chất nhầy trong, hạch cổ bị 
sưng, v.v.

- Bệnh thường diễn ra trong 
vòng 3 - 4 ngày, nếu sức đề 
kháng tốt bệnh sẽ lui dần. 
Nhưng với những người sức 

đề kháng yếu hoặc 
trẻ em, người cao 
tuổi, bệnh có 
thể kéo dài 
và dễ gây ra 
những biến 
chứng như 
viêm tai, viêm 
amidan, viêm 
xoang, viêm phế 
quản, viêm thanh 
quản, v.v.

 Để phòng ngừa bệnh viêm 
họng cấp:

- Vệ sinh mũi, họng bằng 
dung dịch nước muối sinh lý 
hàng ngày.

- Giữ ấm cơ thể, tắm nước 
ấm trong phòng kín gió.

- Ăn thêm nhiều rau xanh, 
trái cây.

Khi có triệu chứng viêm 
họng như trên, hãy đến cơ sở y 

tế 
hoặc các phòng khám chuyên 
khoa tai mũi họng để được 
khám và điều trị ngay từ những 
ngày đầu, không nên để bệnh 
diễn tiến vài ba ngày mới đi 
khám. Không nên tự ý mua 
thuốc điều trị hay đến thầy lang, 
để tránh những biến chứng 
nguy hiểm./. 

CNĐD.Nguyễn Thị Hồng 
Xuyến, Khoa.TMH BVĐK tỉnh 

Với chủ đề “ Tự hào thanh niên 
Việt Nam” và khẩu hiệu “ Đâu 
cần thanh niên có, đâu khó có 

thanh niên”, đúng 7h00 ngày 15 tháng 2 
năm 2022 tất cả các thanh niên đã trúng 
tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2022 trên 
địa bàn huyện đã tập trung về khu di tích 
chiến khu D tại ấp Đá Bàn – Đất Cuốc để 
tham dự Hội trại tòng quân năm 2022.

Hội trại tòng quân và lễ giao nhận 
quân sẽ tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 
tháng 2 năm 2022. Trung tâm Y tế Bắc 
Tân Uyên là thành viên trong hội đồng 
Nghĩa vụ quân sự, tham gia các khâu 
trong khám sàng lọc tuyển chọn thanh 
niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Để 
phục vụ cho Hội trại tòng quân năm 2022 

diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, đảm 
bảo phòng chống dịch, Trung tâm Y tế 
Bắc Tân Uyên đã triển khai các hoạt 
động về chuyên môn, ra quyết định thành 
lập tổ cấp cứu, tổ An toàn thực phẩm, tổ 
dự phòng phục vụ Hội trại. Tổ cấp cứu 
chia làm 2 tổ đảm bảo trực xuyên suốt 
24/24 trong 2 ngày diễn ra hội trại, thực 
hiện công tác cấp cứu ngoại viện, xử trí 
kịp thời các trường hợp xảy ra và chuyển 
viện an toàn, đúng tuyến các trường hợp 
nặng, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ 
số thuốc thiết yếu phục vụ cho hội trại. 
Tổ An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm 
kiểm tra giám sát điều tra an toàn thực 
phẩm trước và trong hội trại, lấy mẫu của 
cơ sở cung cấp thực phẩm, nước uống 

Cảnh báo một số sản phẩm dinh 
dưỡng có nguy cơ nhiễm khuẩn đã 

nhập khẩu về Việt Nam
Ngày 20/2/2022, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin từ mạng 

lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về sự cố an toàn 
thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm Cronobacter sakazakii 

và salmonella Newport liên quan đến sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức 
sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition’s Sturgis, MI, Mỹ. Cho đến nay, người tiêu 

dùng tại Mỹ đã thông báo về bốn trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ, trong đó một trường hợp 
đã tử vong (không được xác nhận là do nhiễm Cronobacter). 
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Phòng tránh bệnh viêm họng cấp

Hội 
trại 
tòng 
quân 
năm 
2022 
huyện 
Bắc 
Tân 

Uyên

cho hội trại. Tổ dự phòng phun 
thuốc khu vực hội trại, đảm 
bảo công tác phòng chống dịch 
bệnh trước ngày 14, giám sát 
khi có cas bệnh nghi ngờ trong 
suốt thời gian hội trại diễn ra, 

có phương án xử 
lý kịp thời khi phát 
hiện cas bệnh. 

Trước khi các 
thanh niên trúng 
tuyển nghĩa vụ 
quân sự tập trung 
lên hội trại tại khu 
di tích chiến khu 
D, xã Đất Cuốc, tất 
cả các thanh niên 
trúng tuyển đều 

được lấy mẫu xét nghiệm Covid 
– 19 bằng phương pháp RT – 
PCR tại địa phương, với sự hỗ 
trợ của Trung tâm Y tế huyện 
và Trung tâm kiểm soát bệnh 
tật tỉnh. Sau khi làm các thủ tục 

y tế, các tân binh sẽ được sắp 
xếp nơi ăn, chốn nghỉ để chuẩn 
bị cho các hoạt động của hội 
trại. Trong tình hình diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid 
- 19, từng tiểu trại đều bày trí 
panô, áp phích tuyên truyền 
các biện pháp và bố trí nơi rửa 
tay sạch sẽ để phòng chống 
dịch bệnh. Các hội trại tòng 
quân đã được tổ chức tuy hạn 
chế các hoạt động đông người 
nhưng vẫn bảo đảm được sự 
ấm cúng, trang trọng, đặc biệt là 
ý nghĩa giáo dục truyền thống, 
tiếp bước cha ông./. 

Nguyễn Thị Thanh Huyền-
TTYT Bắc Tân Uyên



SỐNG CHUNG AN TOÀN VÀ CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH 

COVID-19

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

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

5K

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

biện pháp phòng, chống dịch; bảo vệ thành quả 

chống dịch để không phải "đóng cửa trở lại"

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Website: ksbtbinhduong.com

1900 90 95ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỘ Y TẾ:

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TỈNH BÌNH DƯƠNG :  (0274)1022

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

= CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH

COVID-19

KHAI BÁO Y TẾKHỬ KHUẨN KHÔNG TỤ TẬPKHẨU TRANG KHOẢNG CÁCH

2 M

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

và tiêm liều tăng cường khi đến lượt 

Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Chủ động khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm 

sàng lọc Covid-19 khi có dấu hiệu nghi mắc 

hoặc tiếp xúc với người mắc Covid-19

XÉT NGHIỆM

Để kiên trì chống dịch 

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

dân hãy thực hiện các biện pháp sau:


