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Năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng nói 
chung và của tổ chức 

cơ sở đảng nói riêng phụ thuộc 
rất nhiều vào chất lượng sinh 
hoạt chi bộ. Chất lượng sinh 
hoạt chi bộ là thước đo quan 
trọng để đánh giá, phân loại tổ 
chức đảng và đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động 
thường xuyên của chi bộ đảng. 
Bác Hồ viết: “Đảng mạnh là do 
các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh 
là do các đảng viên hăng hái và 
gương mẫu”. Chất lượng sinh 
hoạt chi bộ là một trong những 
yếu tố quan trong quyết định kết 
quả công tác xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng. Sinh hoạt chi bộ là 
phương cách để phòng bệnh 
từ sớm, từ xa; chữa trị bệnh 
khi căn bệnh đó “còn trong 
trứng nước”. Sinh hoạt chi bộ 
là trường học để rèn luyện cấp 
ủy, rèn luyện bí thư cấp ủy và 
cũng là trường học để rèn luyện 

đảng viên. Tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của mỗi cấp ủy 
viên, đảng viên đều được biểu 
hiện và được rèn luyện, chỉnh 
sửa uốn nắn trong chi bộ. Chi 
bộ là tổ chức cơ sở, là hạt nhân 
hệ thống chính trị cơ sở, đồng 
thời cũng là nơi đảng viên sịnh 
hoạt nhiều nhất. Thông qua 
sinh hoạt chi bộ để thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, đồng thời 
bộc lộ tính cách, sở trường, 
thế mạnh cũng như thiếu sót, 
khuyết điểm của đảng viên. Từ 
chi bộ, đảng viên có điều kiện 
để rèn luyện, phấn đấu, từng 
bước giữ gìn, nâng cao phẩm 
chất đạo đức, bản lĩnh, lập 
trường cách mạng.

Để nâng cao chất lượng sinh 
hoạt chi bộ, các cấp ủy cần 
quan tâm làm tốt một số nhiệm 
vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức 
về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của sinh hoạt chi bộ. Chủ tịch 

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kết luận 
là cần phải ra sức củng cố các 
chi bộ, để tất cả các chi bộ trở 
nên thật sự là hạt nhân lãnh 
đạo của Đảng ở mọi bộ, mọi 
ngành, mọi nghề, mọi nơi”. Ý 
thức tốt trong sinh hoạt chi bộ 
bắt nguồn từ nhận thức về vị 
trí của chi bộ trong bộ máy tổ 
chức và cơ chế vận hành của 
Đảng. Chi bộ là hạt nhân, hạt 
nhân tốt thì Đảng khỏe mạnh 
và hoàn thành nhiệm vụ lãnh 
đạo đất nước. 

Xem tiếp trang 16

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng

1

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
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Cụ thể, Thông tư 30/2020/
TT-BYT, quy định 08 trường 
hợp khám chữa bệnh (KCB) 
BHYT đúng tuyến bao gồm:

1. Đến KCB đúng cơ sở 
KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

2. Thẻ BHYT đăng ký KCB 
ban đầu tại cơ sở KCB tuyến 
xã hoặc phòng khám đa khoa 
hoặc bệnh viện tuyến huyện đi 
KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc 
phòng khám đa khoa hoặc 
bệnh viện tuyến huyện khác 
trong cùng địa bàn tỉnh. Trường 
hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT 
do chưa làm thủ tục khai sinh 
được sử dụng giấy chứng sinh 
đi KCB.

3. Đi cấp cứu.
4. Được chuyển tuyến KCB 

BHYT theo quy định, bao gồm:
- Được chuyển tuyến theo 

quy định tại Điều 10 và Điều 
11 Thông tư 40/2015/TT-BYT 
ngày 16/11/2015.

 - Được chuyển tuyến theo 
quy định tại khoản 3 Điều 14 
Nghị định 146/2018/NĐ-CP 
ngày 17/10/2018.

-  Được chuyển tuyến theo 
quy định tại khoản 2 Điều 6 
Thông tư 04/2016/TT-BYT 
ngày 26/2/2016.

5. Có giấy tờ chứng minh 
đang ở tại địa phương khác 
trong thời gian đi công tác, làm 
việc lưu động, học tập trung 
theo các hình thức đào tạo, 
chương trình đào tạo, tạm trú 
và KCB ban đầu tại cơ sở KCB 
cùng tuyến hoặc tương đương 
với cơ sở đăng ký KCB ban đầu 
ghi trên thẻ BHYT.

6.  Người có giấy hẹn khám 
lại trong trường hợp đã được 
chuyển tuyến.

7. Người đã hiến bộ phận 
cơ thể của mình phải điều trị 
ngay sau khi hiến bộ phận cơ 
thể.

8. Trẻ sơ sinh phải điều trị 
ngay sau khi sinh ra.

Được hưởng BHYT đúng 
tuyến khi KCB trong quá trình 
điều trị Covid-19

Theo quy định tại Nghị định 
29/2022/NĐ-CP hướng dẫn 
một số cơ chế, chính sách 
trong lĩnh vực y tế để phục vụ 
công tác phòng, chống dịch 
COVID-19.

Cụ thể, việc thanh toán chi 
phí KCB các bệnh khác trong 
quá trình điều trị COVID-19 
được hướng dẫn như sau:

- Quỹ BHYT thanh toán phần 

chi phí KCB theo phạm vi được 
hưởng và mức hưởng BHYT 
như trường hợp đi KCB đúng 
tuyến.

Người bệnh COVID-19 có 
thẻ BHYT tự chi trả chi phí cùng 
chi trả và các chi phí ngoài 
phạm vi được hưởng (nếu có) 
theo quy định của pháp luật về 
BHYT;

- Trường hợp cơ sở thu 
dung, điều trị COVID-19 không 
bóc tách được chi phí KCB 
COVID-19 và các bệnh khác để 
thanh toán theo các nguồn hoặc 
không thu được các khoản chi 
phí phát sinh trong quá trình 
điều trị mà người bệnh phải trả 
theo quy định do một trong các 
nguyên nhân bất khả kháng 
quy định tại khoản 5 Điều 7 
Nghị định 29/2022/NĐ-CP thì:

+ Được ngân sách nhà nước 
chi trả theo số lượng dịch vụ y 
tế thực tế sử dụng và mức giá 
dịch vụ KCB BHYT.

+ Như vậy, chi phí KCB các 
bệnh khác trong quá trình điều 
trị COVID-19 sẽ được thanh 
toán như trường hợp đi KCB 
BHYT đúng tuyến./.

 Mỹ Lệ

GÓC PHÁP LUẬT

Trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến
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Trong 5 tháng đầu năm 
2022, với sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị, 

tình hình trật tự, an toàn giao 
thông tiếp tục có chuyển biến 
tích cực, tai nạn giao thông tiếp 
tục giảm cả 03 tiêu chí về số 
vụ, số người chết và số người 
bị thương vong so với cùng kỳ 
năm 2021. Tuy nhiên, số người 
chết do tai nạn giao thông chỉ 
giảm 30 người (giảm khoảng 
1,07%), thấp hơn nhiều so với 
mục tiêu đề ra; còn xảy ra một 
số vụ tai nạn giao thông có hậu 
quả nghiêm trọng mà nguyên 
nhân là do người vi phạm nồng 
độ cồn điều khiển phương tiện 
tham gia giao thông; trong đó, 
có một số cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động làm 
việc trong cơ quan nhà nước vi 
phạm nồng độ cồn điều khiển 
phương tiện gây tai nạn giao 
thông, điển hình là vụ tai nạn 
giao thông xảy ra đêm ngày 
02/6/2022 tại tỉnh Bắc Giang 
làm 03 người chết.

Để thực hiện mục tiêu giảm 
tai nạn giao thông năm 2022 
từ 5-10% so với năm 2021 cả 
về số vụ, số người chết và số 
người bị thương, ngăn ngừa 
các vụ tai nạn giao thông liên 
quan đến người điều khiển 
phương tiện vi phạm nồng độ 
cồn khi tham gia giao thông, 
ngày 03/6/2022 Thủ tướng 

Chính phủ gửi Công điện 
số 488/CĐ-TTg tới các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ; Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam; Cơ quan trung 
ương của các đoàn thể; Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; 
Ủy ban An toàn giao thông 
Quốc gia đề nghị thực hiện 
các nội dung:

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm 
Luật Phòng chống tác hại của 
rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao 
động trong cơ quan, đơn vị, sỹ 
quan, hạ sỹ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, chiến sỹ, người 
làm việc trong lực lượng vũ 
trang nhân dân, học sinh, sinh 
viên thực hiện nghiêm quy định 
đã uống rượu, bia không lái xe; 
có biện pháp xử lý nghiêm đối 
với cá nhân, tập thể vi phạm.

2. Bộ Công an chỉ đạo Công 
an các đơn vị, địa phương tăng 
cường thực hiện tuần tra kiểm 
soát, xử lý nghiêm người điều 
khiển phương tiện giao thông 
mà trong máu và hơi thở có 
nồng độ cồn hoặc có chất ma 
túy.

3. Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan 
chức năng của Bộ, Sở Y tế và 
cơ quan chức năng của các 
bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tăng cường xử lý 
các hành vi vi phạm quy định 
của Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia theo quy định của 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

4. Cơ quan thông tấn, 
báo chí ở trung ương và địa 
phương tăng cường tuyên 
truyền về Luật Phòng chống 
tác hại của rượu, bia và nguyên 
nhân, hậu quả của tai nạn giao 
thông nói chung, tai nạn giao 
thông do vi phạm về nồng độ 
cồn nói riêng để nâng cao nhận 
thức của người dân, nghiêm 
túc thực hiện " Đã uống rượu, 
bia - không lái xe". Đẩy mạnh 
tuyên truyền trên mạng xã hội, 
hạ tầng số và vào các khung 
giờ vàng trên sóng truyền hình.

5. Ủy ban An toàn giao thông 
Quốc gia tiếp tục theo dõi, kiểm 
tra các cơ quan thành viên, 
Ban An toàn giao thông các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương thực hiện nghiêm Chỉ thị 
số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường thực hiện Luật 
phòng chống tác hại của rượu, 
bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-
CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-
CP; định kỳ tổng hợp, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ kết quả 
thực hiện./.

 Bích Hạnh

Chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia
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Trong những năm qua, 
Việt Nam đã đạt được 
tiến bộ lớn trong công 

tác cung cấp nước sạch và vệ 
sinh môi trường, vệ sinh phòng 
chống dịch bệnh, bảo vệ và 
nâng cao sức khoẻ Nhân dân. 
Bên cạnh đó, chúng ta cũng 
đang phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức trước xu 
hướng toàn cầu hoá cũng như 
thực trạng đô thị hóa, ô nhiễm 
môi trường, sự gia tăng dân số, 
biến đổi khí hậu làm cho công 
tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 
trường phòng chống dịch và 
giám sát chất lượng nước sạch 
còn nhiều vấn đề cần phải quan 
tâm giải quyết.

Để hưởng ứng “Ngày vệ sinh 
yêu nước, nâng cao sức khỏe 

nhân dân” (02/7) và thực hiện 
lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, cộng đồng hãy chung tay 
thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, 
vệ sinh môi trường, cần thay 
đổi để hướng tới hành vi có lợi 
cho sức khoẻ, như: ăn sạch, 
uống sạch, ở sạch, ăn uống 
hợp lý và rèn luyện sức khoẻ. 
Đẩy mạnh thực hiện nội dung 
“3 sạch”, cụ thể là: Sạch ngõ 
gắn với vệ sinh môi trường; 
Sạch nhà gắn với vệ sinh thân 
thể; Sạch bếp gắn với vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Thực hiện 
tốt vệ sinh công cộng trên 
các phương tiện phục vụ giao 
thông công cộng, nơi làm việc, 
bệnh viện, trường học. Mỗi hộ 
gia đình phấn đấu xây dựng 
nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, 

chấm dứt việc tiểu tiện bừa bãi. 
Mỗi cá nhân hãy thu gom, loại 
bỏ dụng cụ phế thải, xoá bỏ 
nơi sinh sản của muỗi, góp sức 
quản lý tốt nước thải, rác thải 
sinh hoạt, không vứt rác bừa 
bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan 
môi trường. Chính quyền địa 
phương, cơ quan, đơn vị phát 
động phong trào trồng và chăm 
sóc cây xanh nơi công cộng, 
đường làng, trong khuôn viên 
từng hộ gia đình, tại cơ quan, 
đơn vị, tạo môi trường xanh, 
sạch đẹp và mỹ quan đô thị.

Trước tình hình dịch 
Covid-19 vẫn đang diễn biến 
khó lường với sự xuất hiện 
của nhiều biến chủng mới, bên 
cạnh các dịch bệnh lưu hành tại 
các địa phương đang vào mùa 
như: sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, v.v. Mỗi người dân hãy 
chủ động thực hiện các khuyến 
cáo phòng, chống dịch bệnh 
của Bộ Y tế. 

Chung tay vì một Việt Nam 
khỏe mạnh, mỗi công dân hãy 
là một thành viên của Phong 
trào "Vệ sinh yêu nước" để bảo 
vệ sức khoẻ cho chính mình, 
gia đình và cộng đồng./. 

Bích Hạnh

Hưởng ứng “Ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe 
nhân dân” (02/7/2022)

Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” được phát động từ năm 2012 nhằm huy 
động các cấp và toàn thể nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Vệ sinh yêu nước”, 

phòng bệnh và nâng cao sức khỏe, tích cực làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, 
phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4
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Đuối nước là một trong 
những nguyên nhân 
gây tử vong hàng đầu 

trên toàn cầu đối với trẻ em và 
thanh thiếu niên từ 1-24 tuổi. 
Hàng năm, ước tính có khoảng 
236.000 người chết đuối.

Hơn 90% số ca tử vong do 
đuối nước xảy ra ở các nước 
có thu nhập thấp và trung bình, 
trong đó trẻ em dưới 5 tuổi 
có nguy cơ cao nhất. Những 
trường hợp tử vong này thường 
liên quan đến các hoạt động 
thường ngày, chẳng hạn như 
tắm, lấy nước sinh hoạt, đi lại 
trên mặt nước trên thuyền hoặc 
phà, và đánh cá. Tác động của 
các hiện tượng thời tiết theo 
mùa hoặc thời tiết khắc nghiệt 
- bao gồm cả gió mùa - cũng 
là nguyên nhân thường xuyên 
gây ra đuối nước.

Hầu hết những trường 
hợp tử vong này đều có thể 
ngăn ngừa được, thông qua 
các giải pháp đã được chứng 
minh với chi phí thấp, như:

• Lắp đặt các rào cản kiểm 
soát việc tiếp cận nguồn nước

• Nơi đi học, giữ trẻ an toàn 
tránh xa nguồn nước 

• Dạy bơi, kỹ năng an toàn 
dưới nước và cứu hộ an toàn

• Đào tạo người ngoài cuộc 

trong cứu hộ và hồi sức an toàn
• Thiết lập và thực thi các 

quy định về chèo thuyền, vận 
chuyển và phà an toàn

• Có những biện pháp phòng 
chống đuối nước khi rủi ro lũ lụt 
xảy ra

Các mục tiêu của Ngày Thế 
giới Phòng chống đuối nước 
bao gồm cung cấp những địa 
điểm an toàn cách xa nước, 
chẳng hạn như các trung tâm 
chăm sóc trẻ em trước tuổi đến 
trường với khả năng chăm sóc 
trẻ em, dạy bơi, an toàn dưới 
nước, các kỹ năng cứu sinh 
được đảm bảo, huấn luyện 
những người xung quanh trong 
việc cứu hộ và hồi sức an toàn, 
thiết lập và thực hiện chèo 
thuyền an toàn, vận chuyển, 
và các quy định về phà, và cải 
thiện quản lý rủi ro lũ lụt.

Theo quyết định mới đây của 
Đại hội đồng Liên hợp quốc, 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
đã được yêu cầu phối hợp các 
nỗ lực phòng chống đuối nước 
trên toàn hệ thống Liên hợp 
quốc. WHO thực hiện vai trò 
này bằng cách lên kế hoạch 
cho một sự kiện khởi động 
toàn cầu, tạo ra các tài liệu vận 
động có liên quan và thúc đẩy 
các hành động quốc gia và địa 

phương ở các quốc gia và cộng 
đồng trên toàn thế giới. Nó hỗ 
trợ các cá nhân và tổ chức hiểu 
được bối cảnh toàn cầu của 
đuối nước và phòng chống đuối 
nước, cũng như sử dụng các 
tài liệu vận động được tạo ra 
cho sự kiện để cải thiện những 
gì họ đang làm và truyền cảm 
hứng cho những người khác 
trong mạng lưới của họ cũng 
làm như vậy.

Ngày 19 tháng 07 năm 2021, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 1248/QĐ-
TTg phê duyệt Chương trình 
phòng, chống tai nạn, thương 
tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 
với mục tiêu giảm 20% số trẻ 
tử vong do đuối nước. Những 
can thiệp dựa trên bằng chứng 
như dạy bơi an toàn và kĩ năng 
an toàn trong môi trường nước 
sẽ được áp dụng triển khai trên 
toàn quốc. Nghị quyết của Đại 
Hội đồng Liên Hợp Quốc về 
phòng, chống đuối nước không 
chỉ nhấn mạnh ảnh hưởng to 
lớn của đuối nước đến sự an 
toàn và sinh mạng của người 
dân mà còn tác động lớn đến 
sự phát triển bền vững của mỗi 
quốc gia./. 

Mỹ Lệ

Ngày Quốc gia phòng chống đuối nước được tổ chức vào ngày 25/7 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tác hại 
lâu dài và thảm khốc của đuối nước đối với gia đình và cộng đồng, cũng như các cách phòng tránh cứu người.
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Hiện nay, số ca mắc cúm 
A đang có xu hướng gia 
tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, 

trong đó có một số ca diễn biến 
suy hô hấp nặng, phải thở máy. 
Chính vì vậy, việc nhận biết 
sớm các triệu chứng của cúm 
A sẽ giúp xử trí kịp thời, tránh 
các biến chứng nguy hiểm. 
TS. BS Nguyễn Thành Nam – 
Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, 
BV Bạch Mai cho biết, hiện nay 
khi dịch COVID-19 đã tạm ổn 
định, các hoạt động xã hội trở 
lại bình thường thì cũng là thời 
điểm các dịch bệnh khác nổi 
lên. Một số dịch bệnh bắt đầu 
xuất hiện, đặc biệt diễn biễn 
nhanh và bất thường ở trẻ em 
như: sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, viêm đường hô hấp, rối 
loạn đương tiêu hóa, v.v.

Về triệu chứng của bệnh cúm 
A, theo TS. BS Nguyễn Thành 
Nam, đây là tình trạng nhiễm 
virus cấp tính đường hô hấp với 
các biểu hiện: Sốt; Đau cơ, mệt 
mỏi; Viêm long đường hô hấp, 
đau họng; Có thể kèm theo các 
triệu chứng của đường tiêu 
hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy). 

Đặc biệt ở đối tượng trẻ có các 
bệnh mạn tính, cơ địa béo phì 
bị nhiễm virus cúm A rất dễ gây 
các biến chứng như: viêm tai, 
viêm phế quản, viêm phổi, thậm 
chí có thể viêm não, tử vong.

Cúm A là một bệnh nhiễm 
trùng đường hô hấp cấp tính, 
gây ra bởi các chủng của 
virus cúm A như H1N1, H5N1, 
H7N9... Bệnh lây truyền qua 
đường hô hấp, giọt bắn của 
người bệnh ho, hắt hơi hoặc 
qua tiếp xúc các đồ vật, bề mặt 
nhiễm virus.

Cần làm gì khi nghi ngờ 
mắc bệnh cúm A?

Chuyên gia Nhi khoa cho 
biết, xử trí trẻ nghi ngờ nhiễm 
cúm chủ yếu điều trị hỗ trợ như: 
hạ sốt, bổ sung nước điện giải, 
tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh 
mũi họng, hạn chế cho trẻ tiếp 
xúc với các trẻ khác hoặc những 
người có cơ địa suy giảm miễn 
dịch), nằm trong môi trường 
thoáng khí, nhiệt độ mát. Đặc 
biệt quan trọng là tiêm phòng 
vắc xin cúm hàng năm để tăng 
cường khả năng phòng ngừa 
nhiễm bệnh hoặc giảm mức độ 

nặng khi có nhiễm bệnh.
Gia đình theo dõi trẻ khi thấy 

xuất hiện các dấu hiệu nặng 
hơn cần đi khám và điều trị tại 
bệnh viện ngay (khó thở - thở 
nhanh, lồng ngực rút lõm, tím 
môi, li bì hoặc kích thích vật vã, 
ăn kém hoặc bỏ ăn, nôn nhiều 
...).

Việc sử dụng thuốc kháng 
virus hoặc kháng sinh phải do 
các bác sĩ quyết định sau khi 
thăm khám và đánh giá mức độ 
bệnh.

Biện pháp phòng ngừa 
bệnh cúm A:

- Tiêm vắc xin cúm hàng 
năm, đặc biệt những người có 
yếu tố nguy cơ: người có tuổi 
> 65, người có bệnh mạn tính, 
phụ nữ có thai. 

- Tăng cường vệ sinh cá 
nhân, thường xuyên rửa tay 
bằng xà phòng, che miệng và 
mũi khi ho, hắt hơi.

- Vệ sinh và mở cửa thoáng 
mát nơi ở, lớp học, phòng làm 
việc.

- Lau chùi bề mặt, vật dụng 
bằng hóa chất sát khuẩn thông 
thường.

- Tự theo dõi sức 
khỏe hàng ngày, nếu 
có biểu hiện sốt ho đau 
họng và được xác định 
mắc cúm thì cần được 
cách ly và đeo khẩu 
trang.

- Ngoài ra, tăng 
cường miễn dịch, uống 
đủ nước, giữ gìn vệ 
sinh đặc biệt vệ sinh 
bàn tay và không gian 
sinh sống, tránh tiếp 
xúc với người có biểu 
hiện bệnh, đeo khẩu 
trang... cũng là các biện 
pháp hiệu quả phòng 
chống bệnh cúm.

Bệnh cúm A và cách phòng ngừa



- Không tự ý sử dụng thuốc, 
đặc biệt là thuốc kháng virus 
như Tamiflu, mà phải tuân theo 
hướng dẫn của thầy thuốc.

Cần phân biệt giữa bệnh 
sốt xuất huyết và cúm A để 
tránh nhầm lẫn.

Hiện đang là thời điểm dịch 
sốt xuất huyết bùng phát mạnh 
ở nhiều địa phương, chính 
vì vậy các gia đình cần lưu ý 
đến các dấu hiệu của bệnh để 
tránh nhầm lẫn.

Theo BS. Nam, tương tự 
các tình huống nhiễm virus 
khác, cúm và sốt xuất huyết 
đều có các dấu hiệu sốt cao, 
đau mỏi cơ, mệt mỏi. Tuy 
nhiên có thể đánh giá phân 
biệt ban đầu giữa sốt xuất 
huyết và nhiễm cúm bằng 
một số đặc điểm:

- Yếu tố dịch tễ: 
+ Sốt xuất huyết xuất hiện 

nhiều vào mùa hè - thu; cúm 
thường cao điểm vào mùa 
đông xuân; Sốt xuất huyết giai 
đoạn đầu sốt, đau mỏi người 
kèm theo có thể da xung huyết, 
sau ngày thứ 3 có thể có xuất 
huyết ngoài da kèm theo. 

+ Bệnh cúm, ngoài các triệu 
chứng sốt cao, đau mỏi người 
còn có dấu hiệu viêm long 
đường hô hấp như ho, hắt hơi, 
sổ mũi, đau họng.

Trong giai đoạn đầu (ngày 
1-3) diễn biến bệnh ta có thể 
phân biệt hai bệnh trên với 
các dấu hiệu đã nêu. Sau 03 
ngày trẻ còn sốt hoặc có các 
dấu hiệu bất thường nên đến 
bệnh viện để các bác sĩ thăm 
khám, đánh giá và cho các xét 
nghiệm phù hợp./. 

DS. Giang Nhung
 (Nguồn SKĐS)

Đối với tình trạng thiếu 
sữa, đa phần là do mẹ 
mắc một số bệnh lý 

hoặc tình trạng như sót nhau, 
thiểu sản tuyến vú, mắc các 
bệnh nhiễm trùng, suy nhược 
cơ thể hoặc do ăn uống không 
đầy đủ, kiêng khem. Hoặc có 
thể do trẻ bú kém đến từ nhiều 
nguyên nhân khác nhau.

Đối với tình trạng tắc tia sữa, 
áp xe vú, nguyên nhân do các 
đầu tia sữa ở núm vú chưa 
thông, vệ sinh chưa đúng cách, 
bé bú ít dẫn đến ứ đọng sữa 
nhiều gây tắc. Việc tắc tia sữa 
lâu ngày hoặc vệ sinh chưa 
đúng cách cũng có thể gây ra 
áp xe tuyến vú.

Để đảm bảo số lượng và 
chất lượng nguồn sữa mẹ, 
một số bài thuốc Y học cổ 
truyền có thể hỗ trợ điều trị:

- Thiếu sữa: Đương quy 12 
gam, Xuyên khung 08 gam, 
Bạch thược 12 gam, Trạch tả 
12 gam, Bạch truật 12 gam, 
Mẫu đơn bì 12 gam, Đào nhân 
08 gam, Quế chi 06 gam, Bạch 

linh 12 gam. 
Hoặc bài thuốc : Sinh địa 

12 gam, Bạch thược 12 gam, 
Đương quy 12 gam, Xuyên 
khung 08 gam, Đảng sâm 12 
gam, Bạch linh 12 gam, Bạch 
truật 12 gam, Cam thảo 06 
gam. 

- Tắc tia sữa: Đương quy 12 
gam, Bạch linh 12 gam,Trạch 
tả 12 gam, Bạch truật 12 gam, 
Mẫu đơn bì 12 gam, Đào nhân 
08 gam, Cam thảo 06 gam, 
Xuyên khung 08 gam. 

- Áp xe vú: Đào nhân 08 gam, 
Hồng hoa 08 gam, Khương 
hoàng 12 gam, Xuyên khung 
08 gam, Đương quy 12 gam, 
Kim ngân hoa 12 gam, Hoàng 
bá 12 gam, Liên kiều 12 gam, 
Bạch linh 16 gam, Mẫu đơn bì 
12 gam. 

Tùy tình trạng mà lựa chọn 
bài thuốc phù hợp. Các bài 
thuốc sắc uống 01 thang/ ngày 
chia 2 lần sáng-chiều. Uống 
ấm./. 

Bs. Lâm Bạch Ngọc. 
BVYHCT

Hỗ trợ tăng lượng sữa mẹ và điều trị 
tắc tia sữa, áp xe vú

Phụ nữ sau sinh, đặc biệt là trong thời gian đầu cho con bú, lúc này 
các nang sữa ở bầu ngực sẽ tạo ra sữa rồi đưa sữa theo các ống dẫn 

về xoang chứa sữa phía sau quầng vú. Vì một số nguyên nhân mà họ 
thường sẽ gặp 2 vấn đề: lượng sữa tiết ra không đủ cho con hoặc gặp 
tình trạng tắc tia sữa, áp xe vú. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến 
dinh dưỡng cho trẻ cũng như tiềm ẩn nguy cơ trẻ mắc các chứng rối 

loạn tiêu hóa, sốt do bú sữa khi mẹ bị áp xe vú. 
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Người phục hồi sau chấn 
thương sọ não-Cần lưu ý gì 
trong chăm sóc dinh dưỡng?

Những thực phẩm tốt cho 
người phục hồi sau chấn 
thương sọ não gồm các loại 
như thịt gà nạc, cá, đậu đũa, 
các loại đậu que, đậu Hà Lan… 
Có thể chọn các món ăn thanh 
đạm: cháo gạo, đậu phụ hoặc 
đạm động vật như trứng gà, thịt 
gà, thịt lợn, ruốc thịt, cá, sữa, 
cũng như các loại trái cây táo, 
nước cam quýt, cà chua… Lưu 
ý cần chế biến thành các món 
mềm, dễ nhai nuốt, thanh đạm 
hợp khẩu vị với người bệnh. Đối 
với người bị hôn mê kéo dài, có 
thể cho ăn bằng ống qua mũi 
các món đường, sữa bò, nước 
cháo, sữa đậu nành, nước ép 
trái cây, nước rau…

Nguyên tắc chung cho chế 
độ ăn uống của người phục 
hồi sau chấn thương sọ não là 
ăn nhiều thực phẩm có chứa 
hàm lượng protein cao. Protein 
vốn được sử dụng cho sự tăng 
trưởng, duy trì và sửa chữa 
chức năng cho hầu như tất cả 
mô trong cơ thể và được thiết 
lập bởi các amino acid. Các 
amino acid có liên quan mật 
thiết trong việc duy trì ở mức 
bình thường những chất dẫn 
truyền thần kinh có trong não.

Những loại thực phẩm 

khác mà bạn cũng nên lưu 
ý là những loại thức ăn giàu 
vitamin và khoáng chất. Một 
vài loại dưỡng chất đóng vai trò 
vô cùng quan trọng cho chức 
năng của não như choline vốn 
rất quan trọng cho việc hình 
thành các chất dẫn truyền thần 
kinh. Chất dẫn truyền thần kinh 
là những chất giúp truyền đi tín 
hiệu ở não. Choline được tìm 
thấy nhiều ở trứng, lạc,…

Đồng thời cũng nên loại bỏ 
những loại thức ăn có chứa 
chất béo bão hòa, các chất béo 
hydrogen hóa, thức ăn có chứa 
nhiều muối vì những loại thực 
phẩm này sẽ làm tăng tần suất 
rủi ro bị đột quỵ.

Khi đã bị tổn thương não thì 
chế độ sinh hoạt cũng bị ảnh 
hưởng rất nhiều. Để phục hồi 
sau chấn thương sọ não, người 
bệnh cần tuân thủ theo hướng 
dẫn của các bác sĩ. Đối với 
những bệnh nhân chấn thương 
sọ não nặng, quá trình hồi phục 
chậm, phải luôn thận trọng để 
tránh xuất hiện các vấn đề về 
vận động khớp, loét da, nhiễm 
trùng và các chức năng sinh lý 
khác.

Với những bệnh nhân chấn 
thương sọ não, phục hồi sau 
chấn thương có lẽ là khoảng 
thời gian giúp họ lấy lại sức 
khỏe cũng như tinh thần của 

mình. Vì vậy, nếu việc chăm 
sóc diễn ra tốt đẹp, bệnh 
nhân và gia đình tuân thủ theo 
hướng dẫn, chỉ định của bác sĩ 
thì khả năng bình phục của họ 
sẽ nhanh hơn, và người bệnh 
có cơ hội tái nhập cộng đồng 
cao hơn.

Người bị chấn thương sọ 
não thời gian đầu thường nằm 
liệt một chỗ hoặc chỉ có thể di 
chuyển, cử động nhẹ. Chính vì 
vậy, cần chú ý tới lượng calo 
trong đồ ăn nạp vào cơ thể phù 
hợp, vừa đủ sẽ tốt nhất do nhu 
cầu nạp năng lượng thời gian 
này thấp hơn bình thường.

Các trường hợp bị khó ăn 
uống do liệt cơ hầu họng sẽ 
phải dùng đến ống xông bởi nếu 
cố ăn có thể dẫn đến bị sặc, bí 
thở. Khi sử dụng ống xông để 
đưa thức ăn cần lưu ý tới lưu 
lượng, nhiệt độ và tần suất để 
bệnh nhân không bị khó chịu.

Khi bị chấn thương sọ não 
thường kèm các chứng đau 
đầu, mất ngủ, rối loạn thần kinh 
vì thế thường bị ức chế và căng 
thẳng. Cần chú ý khi chăm sóc 
để không khiến bệnh nhân 
căng thẳng dễ không hợp tác, 
gây khó hổi phục./.             

Bs. Nguyễn Như Thạch-
Khoa NTK-BVĐK tỉnh

8
Dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân chấn thương sọ não
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Các nguyên nhân gây viêm 
gan:

Virus: các virus viêm gan 
A,B,C,D,E,G...trong đó chủ yếu 
là viêm gan B (HBV), viêm gan 
C (HCV).

Vi khuẩn, kí sinh trùng: ký 
sinh trùng sốt rét, giun sán 
(trong các thực phẩm như rau 
sống chưa rửa kỹ, thịt tái, gỏi 
cá sống...), xoắn khuẩn...

Hóa chất, thuốc men: Môi 
trường ô nhiễm, thực phẩm 
bẩn, lạm dụng thuốc.

Rượu bia: chế độ uống nhiều 
rượu bia cũng là một trong 
những nguyên nhân hàng đầu 
gây viêm gan ở Việt Nam.

Người dân cần đến cơ sở 
y tế khám ngay khi có các 
triệu chứng nghi ngờ:

Sốt, mệt mỏi, bụng đau âm 
ỉ, phân nhạt màu, nước tiểu 
sẫm màu, buồn nôn hoặc 
nôn, ăn uống kém, vàng da, 

vàng mắt, bụng trướng, tay 
chân phù...

Một số bài thuốc Y học cổ 
truyền hỗ trợ điều trị viêm 
gan:

- Đau tức nặng ở vùng hạ 
sườn phải, mỗi khí tinh thần 
bị kích động, tức giận thì cảm 
giác này lại tăng lên. Ăn uống 
kém, miệng đắng, người mệt 
mỏi, khi gắng sức thì nước 
tiểu vàng. Dùng 1 trong các bài 
thuốc sau:

Bài 1: Sài hồ 12gam, cam 
thảo 06gam, bạch thược 16 
gam, xuyên khung 08 gam,    
chỉ xác 12 gam, hương phụ 12 
gam, trần bì 06 gam. Sắc với 
600ml nước còn 200ml, uống 
01 thang chia 2 lần/ngày

Hoặc dùng:
Bài 2: Siro nhân trần: Nhân 

trần 24g, Chi tử 12g. Thêm 
600ml nước, sắc còn 100ml 
thêm đường vào cho đủ thành 
siro. Chia 3 lần uống trong ngày.

- Đau tức vùng mạng sườn 
phải, miệng đắng, ngực có cảm 
giác đầy tức, ăn kém, không 
muốn ăn, đôi khi có cảm giác 
nôn, buồn nôn, củng mạc mắt 
vàng, da vàng, có thể kèm theo 
sốt, đại tiện táo, nước tiểu vàng. 
Dùng bài thuốc sau:

Nhân trần 16 gam, bạch truật 
16 gam, trư linh 12 gam, quế chi 
6 gam, bạch linh 06 gam, trạch 
tả 12 gam. Sắc với 600ml nước 
còn 200ml, uống 01 thang chia 
2 lần/ngày.

Các biện pháp phòng 
ngừa: Tiêm ngừa vắc xin phòng 
viêm gan. Ăn chín, uống chín. 
Hạn chế sử dụng bia rượu. Sử 
dụng thực phẩm có nguồn gốc 
rõ ràng, không tự ý sử dụng các 
loại thuốc mà không có hướng 
dẫn của nhân viên y tế./. 

Bs. Lâm Bạch Ngọc. 
BVYHCT

Hướng dẫn điều trị và phòng ngừa viêm gan 
Bằng phương pháp y học cổ truyền

Ngày nay viêm gan đã trở thành bệnh lý phổ biến ở Việt Nam với biểu hiện viêm và hoại tử ở gan. Viêm 
gan do nhiều nguyên nhân gây ra mà chủ yếu là đến từ thói quen ăn uống, sinh hoạt và môi trường ô nhiễm. 

Viêm gan cấp kéo dài ít nhất là 6 tháng thì được xem là viêm gan mạn. 

9
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Để chủ động phòng, 
chống dịch bệnh, không 
để dịch bùng phát và 

lan rộng trong cộng đồng, ngày 
25/7/2022 Bộ Y tế phối hợp với 
UBND tỉnh Bình Dương cùng 
với sự hỗ trợ của Unilever Việt 
Nam (nhãn hàng Lifebuoy, Vim) 
tổ chức lễ “Mít tinh phát động 
phong trào vệ sinh môi trường, 
vệ sinh cá nhân phòng, chống 
dịch bệnh và hưởng ứng phong 
trào vệ sinh yêu nước nâng cao 
sức khỏe nhân dân năm 2022” 
tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương nhằm huy động 
các cấp chính quyền, đoàn thể, 
tổ chức chính trị - xã hội, từng 
gia đình và toàn xã hội chủ 
động tham gia và phối hợp chặt 
chẽ trong các hoạt động phòng, 
chống dịch bệnh tay chân 
miệng, sốt xuất huyết không để 

bùng phát dịch bệnh trong thời 
gian tới, góp phần nâng cao 
sức khỏe nhân dân. Tham dự 
buổi lễ có: bà Nguyễn Thị Liên 
Hương - Thứ Trưởng Bộ Y tế; 
ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Dương; 
các Ban, ngành, đoàn thể và 
ngành Y tế tỉnh Bình Dương; 
Quỹ Unilever Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Mít tinh, 
Thứ trưởng Bộ Y tế - Bà Nguyễn 
Thị Liên Hương nhấn mạnh ý 
nghĩa, tầm quan trọng của công 
tác vệ sinh môi trường, vệ sinh 
cá nhân trong việc chủ động 
phòng, chống các dịch, bệnh 
lây truyền qua đường tiêu hóa, 
hô hấp. Thứ trưởng cũng nhấn 
mạnh trong thời gian qua, Việt 
Nam là nước cơ bản khống 
chế thành công, hiệu quả dịch 
Covid–19 và được thế giới 

đánh giá rất cao; Trong bối cảnh 
hiện nay, thế giới đang đối mặt 
với dịch bệnh mới là bệnh đậu 
mùa khỉ, trong đó việc thường 
xuyên thực hành rửa tay với 
xà phòng và nước sạch là một 
trong những biện pháp quan 
trọng góp phần phòng, chống 
dịch bệnh. Bên cạnh công tác 
vệ sinh phòng bệnh, việc bảo 
vệ môi trường cũng chính là 
giải pháp để bảo vệ sức khoẻ 
con người. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Thị Liên Hương cũng cho biết, 
trong thời gian tới có thể dịch 
bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức 
tạp, các dịch bệnh sốt xuất 
huyết, tay chân miệng luôn tiềm 
ẩn nguy cơ bùng phát cục bộ tại 
các địa phương. Để chủ động 
phòng, chống dịch, đề nghị các 
bộ, ngành, địa phương đẩy 

Lễ Mít tinh phát động phong trào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân 
phòng, chống dịch bệnh và hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng 

cao sức khỏe nhân dân năm 2022

Thứ trưởng Bộ Y tế - Bà Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi mít tinh
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mạnh các hoạt động tuyên truyền về 
vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân 
phòng, chống dịch bệnh, hưởng ứng 
có hiệu quả phong trào vệ sinh yêu 
nước, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Lộc Hà –Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn 
mạnh nhiệm vụ của các sở, ban, 
ngành, địa phương trong tỉnh là đến 
từng nhà phát tờ rơi, tuyên truyền 
vận động người dân thực hiện biện 
pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng 
quăng, kiểm tra, dẹp bỏ các vật dụng 
chứa nước; vệ sinh chăm sóc trẻ 
phòng chống bệnh tay chân miệng. 
Các địa phương chủ động vận động, 
tổ chức cho cộng đồng tham gia vệ 
sinh môi trường, phát quang bụi rậm, 
khơi thông cống thoát nước, lấp ao tù 
nước đọng, dẹp bỏ các vật dụng phế 
liệu ứ đọng nước sau mưa. 

Thông qua Lễ Mít tinh hôm nay, 
ngành Y tế kêu gọi sự tham gia tích 
cực của chính quyền các cấp, các 
ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 
chính trị, xã hội và toàn thể người 
dân trong công tác phòng, chống 
dịch bệnh. Mỗi người dân, mỗi thành 
viên trong hộ gia đình có trách nhiệm 
chung tay tham gia phòng, chống dịch 
bệnh. Đặc biệt đẩy mạnh công tác 
phối hợp giữa ngành Y tế với ngành 
Giáo dục trong công tác tuyên truyền 
các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh trong trường học, nhà trẻ, nhà 
mẫu giáo như rửa tay với xà phòng, 
vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, 
diệt lăng quăng (bọ gậy), tiêm vắc xin 
phòng bệnh đủ liều và đúng lịch theo 
hướng dẫn của ngành Y tế, v.v. 

Tiếp nối sau lễ mít tinh, là hoạt 
động chạy xe diễu hành phát động 
phong trào vệ sinh môi trường, vệ 
sinh cá nhân và hưởng ứng phong 
trào vệ sinh yêu nước trên các tuyến 
đường chính của TP Thủ Dầu Một và 
khảo sát thực địa tại phường Chánh 
Mỹ, TP.Thủ Dầu Một - nơi đang có ổ 
dịch sốt xuất huyết./.

Giang Nhung

Bộ Y tế khảo sát thực địa tại TYT phường Chánh Mỹ

Hoạt động chạy xe diễu hành phát động phong trào 
vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và hưởng ứng 
phong trào vệ sinh yêu nước trên các tuyến đường 

chính của TP Thủ Dầu Một 

Hoạt động chạy xe diễu hành phát động phong trào 
vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và hưởng ứng 
phong trào vệ sinh yêu nước trên các tuyến đường 

chính của TP Thủ Dầu Một 
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Nấu rượu bằng 
phương pháp thủ 
công bao gồm các 

bước: ngũ cốc được nấu chín 
để thuỷ phân tinh bột, sau đó 
trộn men, tiếp theo ủ để lên 
men rồi chưng cất lấy rượu. 
Có thể thấy, tất cả những giai 
đoạn này nếu làm không tốt, 
không đảm bảo vệ sinh đều có 
thể làm cho rượu bị nhiễm độc. 
Và rượu sau khi chưng cất cần 
phải được trải qua quá trình lọc 
khử để loại bỏ độc tố có trong 
rượu, nhưng để đầu tư được 
hệ thống lọc khử rượu này phải 
tốn tới vài chục triệu đồng, do 
đó, với quy mô nhỏ, ít hộ dân 
nào đầu tư hệ thống này. 

Vì thế, các loại rượu được 
nấu bằng phương pháp thủ 
công không qua lọc khử rượu 
trước khi sử dụng thường 

chứa rất nhiều loại độc tố như: 
methanol, andehyde, este, 
furfurol,… khiến bạn có thể bị 
đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, 
thậm chí là ngộ độc rượu.

- Methanol thường được 
lên men từ nguyên liệu có 
chứa cellulose (gỗ), ngoài ra 
methanol cũng là sản phẩm 
phụ của quá trình chưng cất 
rượu và là chất lỏng đầu tiên 
ngưng tụ khi rượu được nấu 
theo cách chưng cất truyền 
thống. Tuy nhiên, không giống 
rượu ethanol, methanol có độc 
tính cao và không thích hợp để 
uống. 

Methanol đào thải ra khỏi 
cơ thể rất chậm, khi vào cơ thể 
nó sẽ được chuyển hóa thành 
Formaldehyde và Acid Formic 
rất độc, gây đau đầu, mệt, buồn 
nôn, giảm thị lực, giãn đồng tử, 

co giật, làm ngừng hô hấp tế 
bào... nặng sẽ dẫn đến tử vong.

- Andehyde là một loại độc 
tố được hình thành do sự oxy 
hóa của rượu ethanol. Đây là 
thành phần nguyên nhân gây 
đau đầu, chóng mặt, sốc rượu 
khi uống bởi chất này kích thích 
cho hệ tiêu hóa và hệ tuần hoàn 
hoạt động mạnh mẽ, làm tăng 
huyết áp đột ngột.

- Este: Là chất lỏng có mùi 
thơm, không tan hoặc rất ít tan 
trong nước nhưng đặc biệt là 
dễ tan trong rượu. Hàm lượng 
este cao gây nhức đầu và cũng 
là chất gây nghiện cũng dễ gây 
cháy nổ, hỏa hoạn,,....

- Furfural có trong rượu giai 
đoạn đầu mới vừa chưng cất, 
là một chất lỏng không màu, có 
mùi hạnh nhân. Trong không 
khí, với sự có mặt của oxy đã 

Rượu nấu thủ công có thực sự an toàn ?
 “Rượu trắng” còn được gọi là "rượu đế", “rượu quê” hay là "rượu nút lá chuối"... là loại rượu nấu thủ công 

truyền thống có lịch sử lâu đời của dân tộc Việt Nam. Người dân chúng ta vẫn thường sử dụng nguyên liệu 
ngũ cốc để nấu rượu như: gạo, ngô, sắn, mật mía… Mỗi loại nguyên liệu này đều tạo ra các lọai rượu có 

hương vị khác nhau tuỳ thuộc vào loại ngũ cốc, tuỳ vào loại men được chọn.
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làm cho hợp chất furfural có 
màu đục hơn so với lúc vừa 
chưng cất và làm cho hợp chất 
furfurol có tính chất ổn định với 
nhiệt. Chỉ khi lên 230 độ thì 
fufural mới có những thay đổi 
tính chất vật lý mà ta có thể 
nhận biết được, đặc biệt là về 
màu sắc.

  Furfural là một chất độc có 
ảnh hưởng rất lớn sức khỏe. 
Khi vào cơ thể, furfurol có thể 
gây ra những bệnh như: mất trí 
nhớ, tăng nguy cơ ung thư đến 
hơn 20 lần chỉ với một lượng 
nhỏ, gây dị tật thai nhi.

- Ngoài ra, chúng ta cần lưu 

ý đến thành phần chính của 
rượu là ethanol

Ethanol còn gọi là nồng độ 
cồn trong rượu. Mặc dù ethanol 
không phải là chất độc có độc 
tính cao, nhưng nó có thể gây 
ra tử vong khi nồng độ cồn 
trong máu đạt tới 0,4%. Nồng 
độ cồn tới 0,5% hoặc cao hơn 
nói chung là dẫn tới tử vong. 
Nồng độ thấp hơn 0,1% có thể 
sinh ra tình trạng say, nồng độ 
0,3-0,4% gây ra tình trạng hôn 
mê. 

Vậy để đảm bảo an toàn cho 
người sử dụng, các cơ sở sản 
xuất rượu thủ công cần tuân 

thủ theo các quy định về an 
toàn vệ sinh thực phẩm trong 
sản xuất rượu, sử dụng các 
phương pháp lọc khử và loại bỏ 
phần rượu đầu lúc mới chưng 
cất để cho hàm lượng các chất 
methanol, andehyde, este, 
furfurol,…về dưới ngưỡng cho 
phép theo tiêu chuẩn Việt Nam 
7043:2013 quy định về tiêu 
chuẩn rượu trắng chưng cất và 
rượu pha chế. Rượu nấu thủ 
công vẫn cần kiểm định chất 
lượng sản phẩm rượu trước khi 
bán ra thị trường. 

KS. Nguyễn Thị Liên 
Hương. TTYT TDM

Trích dẫn tiêu chuẩn Việt Nam 7043:2013 về một số yêu cầu với sản phẩm rượu trắng 
chưng cất và rượu pha chế như sau:  

Bảng 1 – Các chỉ tiêu cảm quan

Tên chỉ tiêu
Yêu cầu

Rượu trắng chưng cất Rượu trắng pha chế

1. Màu sắc

2. Mùi vị

3. Trạng thái

Không màu hoặc trắng trong

Đặc trưng của nguyên liệu sử 
dụng và đặc trưng cho từng loại 

sản phẩm, không có mùi vị lạ

Đặc trưng cho từng loại sản 
phẩm, không có mùi vị lạ

Dạng lỏng, không vẩn đục, không có cặn

Bảng 2 – Các chỉ tiêu hóa học

Tên chỉ tiêu
Mức

Rượu trắng 
chưng cất

Rượu trắng 
pha chế

1. Hàm lượng etanol, % thể tích ở 20°C

2. Hàm lượng metanol, mg/l etanol 100°

3. Hàm lượng rượu bậc cao, tính theo metyl-2 
propanol-1, mg/l etanol 100°

4. Hàm lượng aldehyd, tính theo axetaldehyd, 
mg/l etanol 100°

5. Hàm lượng este, tính theo etyl axetat, mg/l 
etanol 100°

Tự công cố Tự công cố

Không lớn hơn 
2 000

Không lớn hơn 
100

- Không lớn hơn 5

-

Tự công cố Không lớn hơn 5

Không lớn hơn 13
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Bệnh ung thư vú thường 
có các dấu hiệu sau:

Dấu hiệu ung thư vú cơ bản 
dễ dàng nhận thấy nhất đó là 
bạn phát hiện có khối u ở vú. 
Khối u này thường không gây 
đau đớn,có đôi khi không được 
rõ ràng, chỉ như một ” bị thịt”. 
Nó có thể là u lành tính hoặc ác 
tính. Khi phát hiện bạn cần đi 
bệnh viện để kiểm tra ngay.

Dấu hiệu ung thư vú thứ hai: 
Thay đổi ở vùng da vú. Bạn 
có cảm giác đau, ngứa hoặc 
đỏ vùng da vú khi chạm vào. 
Dấu hiệu này có thể là biểu 
hiện của bệnh ung thư vú dạng 
viêm. Ung thư vú dạng viêm có 
thể làm vú sưng to và đau, da 
tại vùng ngực thường có màu 
đỏ, có vảy hoặc tím bầm. Bề 
mặt da cũng biến đổi trở nên 
gập ghềnh như bị celullite trên 
ngực. Ở dạng ung thư này các 
tế bào ung thư nhanh chóng 
phát triển và làm nghẽn mạch 
máu, ống dẫn sữa. Ngoài ra, 
làn da quanh vú có cảm giác 
dày, cứng và giống như vỏ “quả 

cam” bạn cũng cần đi kiểm tra 
ngay lập tức.

Dấu hiệu ung thư vú thứ ba: 
Thay đổi hình dạng núm vú, 
núm vú tiết dịch hoặc máu. Các 
khối u vú là bên dưới núm vú, 
nó có thể gây ra những thay đổi 
về hình dạng và cảm nhận của 
núm vú. Núm vú tụt vào trong, 
phẳng hơn. Có những trường 
hợp bị ung thư vú còn thấy có 
dịch tiết ra nhiều ở vú cho dù 
không hề nuôi con nhỏ, thậm 
chí núm vú còn tiết ra máu. Đó 
là bởi vì khối u trong ống dẫn 
sữa thì nó có thể sẽ đẩy núm 
vú lệch sang một bên. Khi khối 
u phát triển, nó có thể làm biến 
dạng núm vú và gây kích ứng, 
nhiễm trùng, dẫn đến tiết dịch 
bất thường.

Dấu hiệu thứ tư: Cũng như 
bị cảm cúm bạn sẽ bị đau các 
hạch ở cổ và cổ họng, khi bị 
ung thư vú bạn sẽ bị đau hạch 
ở nách. Bởi vì đó là nơi ung thư 
vú lây lan và ảnh hưởng đầu 
tiên. Các hạch bạch huyết có 
thể bị sưng hoặc phát triển một 

khối u. Khi ung thư vú bị lây lan 
thì đây sẽ là nơi đầu tiên bị di 
căn.

Dấu hiệu thứ năm: Đau lưng. 
Dấu hiệu này không phổ biến 
nhưng cũng có. Đau thường 
xuất hiện ở phần lưng trên giữa 
hai bả vai và có thể dễ dàng bị 
nhầm lẫn với đau bắp thịt, căng 
gân hoặc giãn dây chằng, viêm 
xương khớp của cột sống. Hiện 
tượng này xảy ra khi khối u 
tăng trưởng đẩy ngược về phía 
xương sườn và xương sống thì 
sẽ tạo ra các cơn đau ở phía 
sau lưng chứ không phải là 
ở vú. Ung thư vú cũng có xu 
hướng di căn hoặc lan đến cột 
sống, xương sườn, trở thành 
ung thư xương thứ cấp. 

Trên đây là những dấu hiệu 
của bệnh ung thư vú mà các 
bạn cần biết để có thể phát hiện 
bệnh kịp thời. Hãy tự bảo vệ 
sức khỏe cho bản thân và gia 
đình của mình nhé./.

 Cao Thị Thu Sương
TTYT Thuận An

Dấu hiệu của bệnh ung thư vú cách phát hiện sớm nhất

Ung thư vú là một trong những bệnh thường gặp nhất của nữ giới, có đến 25-35% phụ nữ mắc căn bệnh 
này. Ung thư vú được điều trị tốt nhất vào giai đoạn đầu. Chính vì vậy, Chúng ta cần tìm hiểu các dấu hiệu 
của bệnh ung thư vú và tự kiểm tra hai bên vú thường xuyên là cách tốt nhất phát hiện những dấu hiệu bất 

thường để có thể chữa trị sớm nhất nếu mắc phải căn bệnh này.

14
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Năm nay, chủ đề của 
Ngày Dân số Thế giới 
là "Thế giới 8 tỷ người: 

Để hướng tới một tương lai bền 
vững cho tất cả mọi người cần 
khai thác cơ hội và đảm bảo 
quyền, lựa chọn cho tất cả mọi 
người".

Ngày 30/6, Trung tâm Y tế 
Bắc Tân Uyên đã xây dựng và 
ban hành Kế hoạch về việc tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 
7 năm 2022. Kế hoạch nhằm 
nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, các ban, ngành, 
đoàn thể và toàn thể quần 
chúng về vai trò, tầm quan 
trọng của công tác dân số đối 
với sự phát triển nhanh và bền 
vững của huyện; tăng cường 
sự tham gia đồng bộ, tích cực, 
trách nhiệm của các cấp, các 
ngành, mọi tầng lớp nhân dân 
để hoàn thành mục tiêu, nhiệm 
vụ về dân số.

Đồng thời, kế hoạch nhằm 
tiếp tục đẩy mạnh các hoạt 
động vận động, truyền thông, 
giáo dục chuyển đổi hành vi về 
dân số và phát triển góp phần 
hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2022, duy trì vững 
chắc mức sinh thay thế, giảm 
thiểu mất cân bằng giới tính khi 
sinh, chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi, tầm soát, chẩn đoán 
và điều trị một số bệnh tật trước 
sinh và sơ sinh, tăng số người 
mới sử dụng biện pháp tránh 
thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề 
chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 
thành niên, thanh niên, tư vấn 

và khám sức 
khỏe trước 
hôn nhân.

Trên địa 
bàn huyện 
sẽ tổ chức 
nhiều hoạt 
động hưởng 
ứng Ngày 
Dân số Thế 
giới 11/7 năm 
2022, như: 
tăng cường 
tuyên truyền 
về mục đích, 
ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số 
Thế giới 11/7; tuyên truyền về 
kết quả công tác dân số đạt 
được trong thời gian qua, nhiệm 
vụ trong thời gian tới; cắt, treo 
băng ron khẩu hiệu hưởng ứng 
Ngày Dân số Thế giới 11/7. 
Tổ chức tư vấn nhóm nhỏ, nói 
chuyện, sinh hoạt chuyên đề 
về việc khống chế tỷ số giới 
tính khi sinh, duy trì mức sinh 
hợp lý, nâng cao chất lượng 
dân số, phát huy lợi thế cơ cấu 
dân số vàng, thích ứng già hóa 
dân số. Tập trung cao công tác 
tuyên truyền ở các vùng trọng 
điểm, đặc thù: Các xã, thị trấn 
đông dân, có mức sinh, tỷ số 
giới tính khi sinh, tỷ lệ con thứ 
3 trở lên cao, tập trung nhiều 
giáo dân, … Lồng ghép tư vấn 
và đáp ứng dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, kế hoạch 
hóa gia đình thường xuyên, 
tăng cường tại Trạm Y tế xã, thị 
trấn tạo điều kiện thuận lợi cho 
các đối tượng có nhu cầu được 
tiếp cận dịch vụ… cùng một số 
nội dung khác. Phối hợp với 

Đài truyền thanh tăng cường 
thời lượng phát thanh từ ngày 
01/07 đến 15/07/2022, tổ chức 
các hoạt động bề nổi: cắt băng 
rôn, khẩu hiệu, mỗi xã 2 băng 
rôn treo tại khu vực đông dân 
cư. 

Công tác DS - KHHGĐ luôn 
là vấn đề của toàn nhân loại. 
Nâng cao ý thức, trách nhiệm 
trước cộng đồng, trước tương 
lai đối với thế hệ kế tiếp khỏe 
hơn, thông minh hơn thế hệ 
chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải 
làm nhiều hơn nữa để tiến tới 
ổn định dân số. Hưởng ứng 
Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 
nay, Đảng - Nhà nước Việt Nam 
cam kết tiếp tục hỗ trợ cho các 
ưu tiên quốc gia về công tác 
dân số. Sự quan tâm chỉ đạo 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, 
sự vào cuộc của các ban ngành 
liên quan, sự đồng thuận của 
các tầng lớp nhân dân nhằm 
thực hiện tốt các mục tiêu về 
dân số trong tình hình mới nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho 
nhân dân./. 

Thanh Huyền
TTYT Bắc Tân Uyên

Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên triển khai các hoạt động hưởng ứng 
kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7/2022

Kỷ niệm “Ngày Dân số thế giới” nhằm mục đích làm cho mọi người nhận thức đúng tình hình dân số thế 
giới để có suy nghĩ, hành động đúng, tìm tòi, sáng tạo nhiều phương thức và biện pháp nhằm giảm nhanh 
tỷ lệ tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vấn đề dân số thế giới đang là mối quan tâm của mọi 

người, mọi gia đình, mọi quốc gia và cộng đồng nhân loại.



Tiếp trang 1

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng

Do đó, cần tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ đảng viên trong 
toàn Đảng thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi sinh hoạt chi 
bộ. Thấy rõ tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để sẵn sàng tâm 
thế, chuẩn bị nội dung phát biểu, góp ý thật xác đáng vào các quyết 
định của chi bộ. Nêu cao tinh thần tự giác và chủ động của cấp uỷ 
viên cũng như từng đảng viên. Việc nhớ lịch họp, chuẩn bị nội dung 
phát biểu, cân nhắc để biểu quyết tại hội nghị… là những việc bắt 
buộc phải nhớ, phải làm trước khi bước vào cuộc họp chi bộ.

Hai là, chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp. Trước khi sinh hoạt chi 
bộ, chi ủy cần họp để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp chi bộ, thông 
qua dự thảo nghị quyết của chi bộ. Phiên họp chi ủy thường chỉ có 
3 hoặc 5 chi ủy viên, tất cả có thể “đặt lên bàn”, nói thẳng, nói thật; 
giải quyết những vướng mắc, những chỗ chưa thống nhất giữa các 
chi ủy viên. Khi chi ủy đã thống nhất, phát ngôn của chi ủy viên phải 
tuyệt đối chấp hành ý kiến tập thể chi ủy đã kết luận, không được 
nói, viết ý kiến cá nhân trái với ý kiến tập thể.

Ba là, chú trọng công tác điều hành của người đứng đầu chi bộ, 
bởi điều hành linh hoạt, giải quyết các phần việc gọn gàng, đúng 
quy định, khơi gợi được nhiều ý kiến cá nhân, thảo luận kỹ lưỡng, 
kết luận chuẩn xác và biểu quyết thông qua nghị quyết là những 
nhân tố quyết định thành công tốt đẹp của một cuộc sinh hoạt chi 
bộ. Quá trình điều hành sinh hoạt chi bộ cần bảo đảm đúng quy 
định và hướng dẫn của cấp trên, đúng chương trình nghị sự đã 
thông báo; đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết nghị của 
chi bộ phải đúng trình tự, thủ tục. Người chủ trì cần nắm chắc, 
vững nguyên tắc, có kiến thức về xây dựng Đảng. Đối với những 
bí thư chi bộ mới được bầu giữ chức vụ thường chưa có nhiều 
kinh nghiệm cũng như kiến thức về Đảng nên dễ lúng túng, bị động 
trong điều hành cuộc họp. Theo đó, cần tích cực học tập, nghiên 
cứu và rèn luyện trong thực tiễn.

Bốn là, phát huy dân chủ, tôn trọng và bảo lưu ý kiến đảng viên 
và ý kiến thuộc về thiểu số. Nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ 
chức, sinh hoạt đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong những 
nội dung chính yếu của nguyên tắc này có nội dung: “trước khi biểu 
quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình, đảng viên 
có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp 
ủy cấp trên” . Việc phát biểu ý kiến tại cuộc họp chi bộ vừa quyền 
lợi, vừa là nghĩa vụ của đảng viên, nghị quyết của phiên họp, cũng 
như các quyết định của chi bộ sẽ đúng đắn nhất khi chúng ta phát 
huy được quyền dân chủ của đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi 
bộ tốt, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, cộng với tình thương 
yêu đồng chí lẫn nhau là liều “vắc-xin” hiệu quả để phòng và chống 
nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn 
biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng ta hiện nay./.

Giang Nhung 
(Theo Tạp Chí Xây Dựng Đảng)
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Theo thống kế năm 2011, 
dân số thế giới đạt 7 tỷ 
người đến năm nay, con 

số sẽ đạt 8 tỷ. Đây là kết quả 
của những tiến bộ trong y học 
giúp kéo dài tuổi thọ con người, 
giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và 
trẻ em cũng như phát triển vắc 
xin trong thời gian kỷ lục. Bên 
cạnh đó, những đổi mới công 
nghệ đã giúp cuộc sống của 
chúng ta thoải mái hơn và kết 
nối chúng ta hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, dân số tăng cũng 
tạo điều kiện cho sự bất bình 
đẳng. Cụ thể, khoảng cách giới 
vẫn còn tồn tại. Khoảng cách kỹ 
thuật số khiến nhiều phụ nữ và 
những người ở các nước đang 
phát triển chưa thể tiếp cận. 
Phụ nữ vẫn đang chết trong 
quá trình sinh nở. Gần đây hơn, 
vắc xin phòng COVID-19 vẫn 
được phân phối không đồng 
đều. Bên cạnh đó là vấn đề: 
Biến đổi khí hậu, bạo lực, phân 

biệt đối xử. Thế giới đã đạt đến 
một cột mốc vào tháng 5: Hơn 
100 triệu người phải di dời trên 
toàn thế giới.

Theo Bộ Kinh tế và Xã hội 
của Liên hợp quốc, “Mặc dù 
tốc độ tăng dân số toàn cầu 
sẽ tiếp tục giảm trong những 
thập kỷ tới, nhưng dân số thế 
giới có thể sẽ lớn hơn từ 20 
đến 30% vào năm 2050 so với 
năm 2020. Cần có những ước 
tính chính xác về xu hướng dân 
số và dự báo đáng tin cậy về 
những thay đổi trong tương 
lai, bao gồm cả quy mô dân số 
và sự phân bố của chúng theo 
độ tuổi, giới tính và vị trí địa lý. 
Đây là việc cần thiết cho việc 
xây dựng, thực hiện chính sách 
và là hướng dẫn để hỗ trợ các 
quốc gia đi theo con đường bền 
vững của sự phát triển."

Trong một thế giới lý tưởng, 
8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ 
hội cho các xã hội lành mạnh 

hơn được trao quyền với đầy đủ 
quyền và sự lựa chọn. Nhưng 
thực tế không diễn ra như vậy. 
Dựa trên giới tính, dân tộc, giai 
cấp, tôn giáo, khuynh hướng 
tình dục, sự khiếm khuyết và 
nguồn gốc, cùng với các yếu 
tố khác, quá nhiều người vẫn 
bị phân biệt đối xử, quấy rối và 
bạo lực.

Do đó, trong một thế giới 8 tỷ 
người luôn phải có không gian 
dành cho khả năng đầu tư vào 
nguồn nhân lực, vật chất để 
xây dựng các xã hội hòa nhập, 
hiệu quả nhằm duy trì quyền 
con người và quyền sinh sản. 
Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể 
giải quyết những thách thức to 
lớn mà hành tinh của chúng ta 
phải đối mặt và xây dựng một 
thế giới nơi sức khỏe, nhân 
phẩm và giáo dục là quyền thực 
tế, không phải là đặc quyền và 
những lời hứa suông./. 

Bích Hạnh

Ngày dân số thế giới năm 2022
“Một thế giới 8 tỷ người: Hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người - Khai thác cơ hội, đảm 

bảo quyền và lựa chọn cho tất cả mọi người” – Đây là chủ đề của ngày dân số thế giới năm 2022
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Cứ 30 giây có một 
người tử vong do các 
bệnh liên quan đến 

viêm gan. Riêng viêm gan B 
và viêm gan C đã cướp đi sinh 
mạng của hơn 1,1 triệu người 
mỗi năm. Vì thế, Ngày Viêm 
gan Thế giới được tổ chức vào 
ngày 28/7 hàng năm nhằm mục 
đích tăng cường nhận thức và 
hiểu biết về bệnh viêm gan, 
căn bệnh gây tổn thương gan 
trầm trọng, gây ung thư gan và 
tử vong. Đây cũng là cơ hội để 
tập trung vào những hành động 
cụ thể hơn như tăng cường 
phòng ngừa, tầm soát và kiểm 
soát viêm gan siêu vi và các 

bệnh liên quan; Gia tăng tỷ lệ 
bao phủ vắc xin viêm gan B, 
tích hợp vào chương trình tiêm 
chủng quốc gia; Và phối hợp 

đáp ứng toàn cầu với bệnh 
viêm gan. 

“Mang dịch vụ chăm 
sóc viêm gan đến gần bạn 
hơn” (Bringing hepatitis 

care closer to you) là chủ 
đề của Chiến dịch Hưởng ứng 
Ngày Viêm gan Thế giới năm 
2022 nhằm đẩy mạnh cuộc 
chiến chống lại bệnh viêm gan 
do vi rút, với mong muốn tất cả 
mọi người có cơ hội tiếp cận 
các dịch vụ điều trị và chăm sóc 
bệnh viêm gan tốt hơn bất kể 
họ mắc loại viêm gan nào. Đơn 
giản hóa các dịch vụ và thủ tục 
điều trị, chăm sóc viêm gan, 
mang các dịch vụ chăm sóc 
viêm gan đến tận các tuyến y tế 
địa phương để tất cả mọi người 
dù đang ở đâu đều có thể tiếp 
cận việc chăm sóc và điều trị 
viêm gan một cách công bằng, 
hiệu quả và kịp thời.

Ngày viêm gan Thế giới 2022 
kêu gọi hành động ngay lập tức 
và nâng cao nhận thức của mọi 
người dân để góp phần đánh 
lui, đánh gục và tiến tới loại trừ 
hoàn toàn viêm gan do vi rút ở 
Việt Nam vào năm 2030. 

Hãy bảo vệ bản thân khỏi 
viêm gan bằng cách:

- Sử dụng bơm kim tiêm 
dùng 1 lần.

- Thực hiện an toàn truyền 
máu, an toàn trong xăm mình, 
xỏ khuyên tai, v.v.

- Không dùng chung vật 
dụng cá nhân với người khác;

- Sử dụng cao cao su khi 
quan hệ tình dục;

- Tiêm ngừa viêm gan B cho 
cho trẻ mới sinh, cho phụ nữ 
chuẩn bị mang thai và đang 
mang thai./. 

Ths. Mai Thi

Việt Nam là nước có tỷ lệ lưu 
hành bệnh viêm gan B cao, 
riêng ở phụ nữ mang thai, 

tỷ lệ này lên đến 10-16%. Tỷ lệ người 
mẹ mang thai nhiễm vi rút gây viêm 

gan B truyền sang cho con khoảng từ 
30-35%, có nghĩa là cứ 3 trẻ sinh ra 
từ mẹ nhiễm viêm gan B thì có 1 trẻ 
bị mắc bệnh. Tỷ lệ trên còn phụ thuộc 
vào tuổi thai lúc mẹ bị nhiễm viêm gan 
B, càng về cuối thai kỳ, tỷ lệ mẹ nhiễm 
viêm gan B và truyền vi rút viêm gan B 
sang cho thai nhi càng cao. Khoa học 
cũng đã chứng minh việc nhiễm viêm 
gan B trong thai kỳ cũng ảnh hưởng 
tới việc sinh non và sinh nhẹ cân. 

Vì thế, việc tiêm ngừa vắc xin Viêm 
gan B cho phụ nữ dự định mang thai 
và đang mang thai là việc làm hết sức 

Tiêm 
vắc xin 
ngừa 

viêm gan 
B cho 
phụ nữ 
mang 

thai như 
thế nào?
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Hưởng ứng ngày viêm gan 
thế giới 28/7/2022

“Mang dịch vụ chăm sóc 
viêm gan đến gần bạn hơn”



Bảo hiểm y tế mang lại 
rất nhiều lợi ích cho 
người dân, là hình 

thức chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân không vì mục đích lợi 
nhuận, do nhà nước tổ chức 
thực hiện để toàn dân tham gia 
góp phần bảo vệ sức khỏe cho 
mỗi người khi ốm đau, tai nạn. 
Nhất là những hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, có mức 
thu nhập thấp.

Bảo hiểm y tế chi trả phần 
lớn chi phí khám bệnh, xét 
nghiệm, thuốc và chăm sóc cho 
người có thẻ khi khám bệnh, 
chữa bệnh theo đúng nơi đăng 
ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua 
bảo hiểm y tế là cách đóng góp 
khi lành, để dành khi ốm.

Nhằm nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người 
bệnh. Để đảm bảo quyền lợi 
cho người có bảo hiểm y tế, 
Trung Tâm Y tế huyện Bắc 
Tân Uyên sẽ tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về bảo hiểm y tế, sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả. Thực 
hiện khám, chữa bệnh, kê đơn, 
cấp thuốc, hẹn khám lại, hướng 
dẫn người tham gia bảo hiểm 
y tế tới khám bệnh, chữa bệnh 
tại Trung Tâm phù hợp theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế. Hướng 
tới sự hài lòng của người tham 
gia BHYT, nhằm phục vụ người 
tham gia BHYT tốt hơn.

Tham gia BHYT được xem 
là một hình thức tiết kiệm “đóng 

góp khi lành để dành khi ốm” 
nhằm giảm bớt gánh nặng về 
kinh tế khi không may bị ốm 
đau, bệnh tật; đồng thời được 
chia sẻ trách nhiệm với cộng 
đồng và xã hội. Vì lợi ích của 
bản thân, gia đình và cộng 
đồng, hãy tích cực tham gia 
BHYT để được chăm sóc sức 
khỏe tốt hơn./. 

Thảo Nguyên
TTYT Bắc Tân Uyên

Hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 01/07/2022, Trung Tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên đã triển khai 
hoạt động truyền thông với chủ đề: “Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia 

đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng”.

19
Hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07

BẢO HIỂM
 Y TẾ

cần thiết và hiệu quả để ngăn 
ngừa sự lây lan của vi rút, góp 
phần làm giảm nguy cơ mắc 
bệnh và tránh các biến chứng 
mà vi rút viêm gan B gây ra 
cho cả mẹ và thai nhi. Trước 
khi được tiêm ngừa vắc xin 
Viêm gan B, bạn sẽ được bác 
sĩ khám và chỉ định thực hiện 
xét nghiệm kháng nguyên bề 
mặt viêm gan B (HBsAg) để 
chắc chắc hiện tại bạn không bị 
nhiễm vi rút viêm gan B trước 
khi tiêm ngừa.  

Để bảo vệ cho cả mẹ và 
con không bị lây nhiễm vi rút 
Viêm gan B, Bộ Y tế khuyến 
cáo phụ nữ nên chủ động tiêm 
vắc xin ngừa viêm gan B trước 
khi mang thai để vắc xin có đủ 
thời gian tạo kháng thể phòng 
bệnh. Còn phụ nữ mang thai 
hoặc đang cho con bú thì nên 
tham khảo ý kiến bác sĩ trước 
khi chủng ngừa vắc xin phòng 
viêm gan B./. 

Mai Thi (Nguồn: SKĐS)
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Nhằm cung cấp kiến 
thức và nâng cao 
hiệu quả hoạt động 

của hệ thống cộng tác viên 
dân số ở cơ sở. Chi cục Dân 
số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 
Bình Dương tổ chức tập huấn 
chuyên môn nghiệp vụ cho 
cộng tác viên dân số-kế hoạch 
hóa gia đình mới tham gia vào 
hệ thống cộng tác viên dân số 
của 9/9 xã huyện, thị, thành 
phố. Chương trình tập huấn bắt 
đầu diễn ra từ ngày 30/5 tại Hội 
trường Trung tâm tư vấn pháp 
luật tỉnh Bình Dương. Tham gia 
chương trình tập huấn các cộng 
tác viên Dân số được cung cấp 
nhiều kiến thức quan trọng về 
dân số-kế hoạch hóa gia đình 
như: Dân số học cơ bản; sức 
khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia 
đình; bảng kiểm viên tránh thai; 
truyền thông về Mất cân bằng 
giới tính khi sinh tại địa phương, 
tư vấn và khám sức khỏe tiền 
hôn nhân, tư vấn chăm sóc sức 
khỏe người cao tuổi, tư vấn 
khám sàng lọc trước sinh và 
sơ sinh; kiến thức và kỹ năng 

cơ bản về truyền thông dân số-
KHHGĐ, dân số và phát triển 
trong giai đoạn hiện nay; báo 
cáo thống kê chuyên ngành; 
chức năng nhiệm vụ của cộng 
tác viên dân số-kế hoạch hóa 
gia đình…. Kết quả 02 lớp tập 
huấn có 84,2% cộng tác viên 
tham dự. 

Tiếp theo đó, vào ngày 29/6 
tại Hội trường Trung tâm Chính 
trị huyện Bàu Bàng Chi cục Dân 
số- Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 
Bình Dương cũng đã tổ chức 
tập huấn kỹ năng truyền thông 
về dân số-kế hoạch hóa gia 
đình, dân số và phát triển cho 
cộng tác viên dân số huyện Bàu 
Bàng, kết quả có 63,1% cộng 
tác viên tham dự. 

Chương trình tập huấn cung 
cấp nhiều kiến thức quan trọng 
về dân số-kế hoạch hóa gia 
đình như: Sức khỏe sinh sản-
kế hoạch hóa gia đình; kỹ năng 
cơ bản về truyền thông dân 
số-KHHGĐ… đặc biệt là chính 
sách về dân số và phát triển trên 
địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện 
nay, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền sâu, rộng các nội 
dung Chương trình hành động 
số 78-CTr/TU ngày 11 tháng 5 
năm 2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 
số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam khóa XII về công 
tác Dân số trong tình hình mới 
nhằm tạo sự đồng thuận trong 
toàn xã hội về việc chuyển 
hướng chính sách dân số từ 
tập trung vào kế hoạch hóa 
gia đình sang giải quyết toàn 
diện các vấn đề về quy mô, cơ 
cấu, phân bố và nâng cao chất 
lượng dân số. Đặc biệt xác định 
nội dung trọng tâm công tác 
tuyên truyền là: chuyển hướng 
chính sách dân số từ tập trung 
vận động giảm mức sinh trong 
giai đoạn trước sang mục tiêu 
khuyến khích nâng mức sinh 
nhằm đạt mức sinh thay thế và 
duy trì mức sinh thay thế trên 
phạm vi toàn tỉnh trong giai 
đoạn hiện tại./.

 Nguyễn Thị Hải Yến
Chi cục DS-KHHGĐ

Tập huấn kỹ năng truyền thông và
chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên về 

dân số-KHHGĐ năm 2022
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Để kịp thời ngăn chặn dich bùng phát và lan rộng trên địa bàn, Trung tâm y tế Phú giáo đã 
tích cực triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi từng con đường 
góc phố, tổng vệ sinh môi trường, kết hợp với truyền thông loa đài phát thanh kêu gọi 

người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân 
miệng và các bệnh mùa hè./. 

Nguyễn Thị Hạnh
TTYT Phú Giáo

Hiện nay sức khỏe của 
người cao tuổi được 
quan tâm hàng đầu, tại 

các quốc gia nói chung và Việt 
Nam nói riêng. Thể trạng sức 
khỏe khi về già rất yếu trong các 
động tác hoạt động của công 
việc. Về độ tuổi, thì tuổi càng 
lớn càng có nhiều phát sinh về 
bệnh tật. Do đó các hoạt động 
truyền thông, tư vấn trực tiếp 
tại cộng đồng, cung cấp thông 
tin, kiến thức đến các nhóm đối 
tượng này là rất cần thiết. 

Trung tâm y tế huyện Bàu 
Bàng phối hợp với chi cục Dân 
số tỉnh Bình Dương, trong đó, 
Bác sĩ Nguyễn Văn Thấm -  Chi 
cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh 

Bình Dương là giảng 
viên đã tâp huấn cho 
122 cộng tác viên và 
chủ tịch hội NCT 7 xã/ 
thị trấn nhằm nâng cao 
kỹ nâng truyền thông và  
kiến thức cơ bản chăm 
sóc Sức khỏe người 
cao tuổi và những bệnh 
thường gặp ở người 
cao tuổi, chế độ dinh 
dưỡng hợp lý đối với người 
cao tuổi như bệnh về tim mạch, 
bệnh về hệ hô hấp, đường tiêu 
hóa, bệnh về hệ tiết niệu - sinh 
dục, bệnh về hệ xương khớp 
và hệ thần kinh trung ương. 
Qua đó, kỹ năng tư vấn và 
chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi của đội ngũ cộng tác viên 
và Hội NCT 7 xã/thị trấn trên 
địa bàn huyện Bàu Bàng  ngày 
càng được nâng cao./.  

Lưu Như Tiến 
TTYT huyện Bàu Bàng

Chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường phòng, 
chống dịch bệnh 

Tập huấn Nâng cao kỹ nâng truyền thông và chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi cho cộng tác viên và 

Chủ tịch hội NCT 7 xã/ thị trấn




