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Nhìn lại hơn 35 năm thực 
hiện công cuộc đổi mới, 
dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, đất nước ta đã đạt được 
những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử, phát triển mạnh 
mẽ, toàn diện. Quy mô, trình độ 
nền kinh tế được nâng lên; đời 
sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân được cải thiện rõ rệt. 
Đây là niềm tự hào, là động lực, 
nguồn lực quan trọng, là niềm 
tin để toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân ta vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, tiếp tục vững 
bước trên con đường đổi mới 
toàn diện, đồng bộ; phát triển 
nhanh và bền vững đất nước; 
công tác xây dựng Đảng đã 
góp phần quan trọng vào kết 

quả trên.
Tuy nhiên, công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn 
một số hạn chế, khuyết điểm 
chưa được khắc phục. Hội 
nghị Trung ương 4 khóa XII chỉ 
rõ: “Tình trạng suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống của một bộ phận không 
nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị 
đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn 
diễn biến tinh vi, phức tạp hơn”, 
có thể gây ra những hậu quả 
khôn lường. Đại hội XIII của 
Đảng tiếp tục đánh giá: “Một 
bộ phận cán bộ, đảng viên phai 
nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, 
ngại khó, ngại khổ, suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hoá”. Vì vậy, nghiên cứu, đề 
xuất những giải pháp phòng, 
chống, khắc phục, sửa chữa 
các biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng, chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong chi bộ là vấn đề cấp 
thiết hiện nay nhằm xây dựng 
chi bộ trong sạch, vững mạnh, 
thật sự cơ sở của Đảng, là hạt 
nhân chính trị, lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Xem tiếp trang 16

Giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa 
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” 
trong chi bộ hiện nay

1

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

Phần 1: Nhận thức về các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hoá”.
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Để triển khai có hiệu 
quả Tháng hành động 
vì bình đẳng giới và 

phòng ngừa, ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới (gọi tắt là 
Tháng hành động), góp phần 
nâng cao nhận thức của các cơ 
quan, tổ chức và người dẫn trên 
địa bàn tỉnh đối với việc thực 
hiện bình đẳng giới và giảm 
thiểu tình trạng bạo lực trên cơ 
sở giới, Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Kế hoạch triển khai 
Tháng hành động vì bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh 
Bình Dương năm 2022. 

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh 
xã hội, tăng quyền năng và tạo 
cơ hội cho phụ nữ và trẻ em 
gái nhằm thực hiện bình đẳng 
giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ 
sở giới". Tháng hành động là 
điểm nhẫn, tạo nên một chiến 
dịch truyền thông vì bình đẳng 

giới và phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới 
trên địa bàn tỉnh; thu hút sự 
quan tâm, đề cao vai trò, trách 
nhiệm vụ tính chủ động tham 
gia hành động của cá nhân, 
gia đình, cộng đồng, cơ quan, 
tổ chức trong việc đảm bảo an 
sinh xã hội, tăng cường quyền 
năng cho phụ nữ và trẻ em gái 
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới 
và phòng ngừa, ứng phó với 
bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ 
em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên 
truyền, giáo dục về các chính 
sách an sinh xã hội, binh đẳng 
giới, và phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới. 
Tăng cường giáo dục kiến thức, 
kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa 
bạo lực, xám hại cho phụ nữ và 
trẻ em, các thành viên gia đình, 
người làm công tác bình đẳng 
giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến 
tới chấm dứt tình trạng bao lực, 

xâm hại đối 
với phụ nữ 
và trẻ em; 
đẩy mạnh 
công tác 
p h ò n g 
ngừa, phát 
hiện và ngăn 
chặn, xử lý kịp thời 
các vụ bạo lực, xâm 
hại đối với phụ nữ và trẻ em. 
Việc xây dựng kế hoạch và triển 
khai các hoạt động của Tháng 
hành động cần tuân thủ các 
quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19, đảm bảo an toàn, phủ 
hợp với tình hình thực tế tại địa 
phương, đơn vị. Tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật, chính sách và triển 
khai các hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động. 

Bích Hạnh

GÓC PHÁP LUẬT

Hưởng ứng Tháng hành động 
Vì bình đẳng giới & phòng ngừa, ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới 



Hưởng ứng
Ngày Thế giới Phòng 

chống bệnh đái tháo đường     
14/11/2022
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SÖÙC KHOÛE Bình Döông Soá 11/2022 (241)

Đái tháo đường hay 
còn gọi là tiểu đường, 
là bệnh chuyển hóa 

gây ra lượng đường trong máu 
cao.  Bệnh đái tháo đường nếu 
không được phát hiện sớm và 
điều trị kịp thời có thể dẫn đến 
các biến chứng nguy hiểm về 
bệnh tim mạch, mắt, tổn thương 
gan, thận, mạch máu, thần kinh 
và một số cơ quan khác. Lưu 
ý đến biến chứng bàn chân đái 
tháo đường do thay đổi da, loét, 
nhiễm trùng, hoại tử. Bệnh có 
tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 trong 
các bệnh không lây nhiễm. Bộ 
Y tế ước tính có khoảng 50% 
số người mắc bệnh đái tháo 
đường chưa được chẩn đoán 

bệnh. Nguyên nhân gây ra đái 
tháo đường rất phức tạp. Trong 
đó, thừa cân, béo phì, ít hoạt 
động thể lực, thường xuyên sử 
dụng rượu bia và chế độ dinh 
dưỡng không hợp lý là một 
trong những nguyên nhân gây 
bệnh.

Ngày Thế giới Phòng, chống 
bệnh đái tháo đường năm 2022 
với thông điệp “Tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc và điều trị đái 
tháo đường tốt hơn”. Những 
người mắc bệnh đái tháo 
đường cần được chẩn đoán và 
điều trị sớm, quan trọng hơn, 
người bệnh đái tháo đường cần 
được chăm sóc và theo dõi liên 
tục để kiểm soát lượng đường 

trong máu và phòng ngừa các 
biến chứng nguy hiểm. 

Để phòng ngừa bệnh đái 
tháo đường, người dân cần:

- Khám sức khỏe định kỳ, 
trong đó có xét nghiệm đường 
huyết để phát hiện sớm tình 
trạng tiền đái tháo đường và 
bệnh đái tháo đường để có 
biện pháp can thiệp kịp thời 
nhằm ngăn chặn sự tiến triển 
thành bệnh hoặc xuất hiện 
biến chứng. 

- Có chế độ dinh dưỡng và 
lối sống lành mạnh; 

- Duy trì cân nặng trong mức 
cho phép;

- Tránh xa thuốc lá, rượu bia 
và những chất độc hại khác;

- Vận động thể lực thường 
xuyên và hợp lý; 

Hãy đến cơ sở y tế để khám 
tầm soát bệnh đái tháo đường 
ít nhất 1 năm/lần đối với người 
chưa mắc bệnh. 6 tháng/lần đối 
với người có yếu tố nguy cơ và 
người đã mắc bệnh cần tuân 
thủ điều trị theo chỉ định của 
bác sĩ./. 

Ths. Mai Thi
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Theo đó, thông tin từ Cục 
Thú y - Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 

(NN&PTNT), dịch cúm gia 
cầm vẫn được ghi nhận rải rác 
trên đàn gia cầm ở nhiều địa 
phương. Thời gian tới là dịp Tết 
Nguyên đán và mùa lễ hội, vì 
vậy tổng đàn gia cầm và hoạt 
động vận chuyển và buôn bán 
gia cầm có thể gia tăng. Bên 
cạnh đó, thời tiết hiện đang 
trong giai đoạn chuyển mùa 
và thay đổi bất thường thuận 
lợi cho vi rút cúm gia cầm phát 
triển. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy 
cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang 
người.

Để chủ động phòng, chống 
cúm gia cầm lây nhiễm sang 
người, Bộ Y tế đề nghị:

Đối với Sở Y tế, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
cùng các đơn vị liên quan khẩn 
trương thực hiện một số nội 

dung trọng tâm sau:
1. Tăng cường giám sát để 

phát hiện sớm các trường hợp 
viêm phổi nặng do vi rút; điều 
tra các trường hợp nghi nhiễm 
cúm gia cầm; xử lý sớm triệt để 
ổ dịch ngay khi phát hiện; sẵn 
sàng thu dung, cách ly, điều trị 
theo quy định của Bộ Y tế và 
thông báo kịp thời cho Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật để có 
các biện pháp phòng, chống 
dịch kịp thời

2. Cơ quan y tế, cơ quan thú 
y và chính quyền địa phương 
phối hợp chặt chẽ trong việc 
giám sát dịch cúm trên gia cầm, 
trên người để kịp thời xử lý triệt 
để ổ dịch.

3. Tăng cường tuyên truyền 
biện pháp phòng lây nhiễm 
cúm gia cầm lây sang người tại 
khu vực có gia cầm ốm, chết và 
những vùng có nguy cơ cao.

4. Sẵn sàng thuốc, vật tư, 

hóa chất, phương tiện hỗ trợ 
kịp thời cho địa phương triển 
khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Đối với người dân: 
1. Thực hiện tốt vệ sinh các 

nhân, thường xuyên rửa tay với 
xà phòng

2. Sử dụng gia cầm, sản 
phẩm của gia cầm có nguồn 
gốc rõ ràng. Chế biến thức ăn 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm.

3. Báo ngay cho chính 
quyền và đơn vị thú y khi phát 
hiện có gia cầm ốm, chết.

4. Đến nay cơ sở y tế khi 
có các biểu hiện cúm như: sốt, 
ho, đau ngực, khó thở…

5. Người tới từ khu vực 
có bệnh phải áp dụng các biện 
pháp phòng bệnh, khai báo tình 
trạng sức khoẻ cho cơ quan y 
tế địa phương để được theo dõi 
sức khoẻ./. 

Ds. Giang Nhung

4

Phòng, chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người
Ngày 24/10/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn khẩn số 5995/BYT-DP về việc tăng cường 

công tác phòng, chống cúm gia cầm.
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Tuần lễ truyền thông phòng, chống 
kháng thuốc năm 2022 với chủ 
đề: “Chung tay ngăn chặn kháng 

thuốc”. Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi sự 
hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực để duy trì 
hiệu quả của những loại thuốc kháng sinh 
vẫn còn hiệu lực. Tất các các ngành, các 
lĩnh vực cần tăng cường truyền thông, 
khuyến khích người dân sử dụng thuốc 
kháng sinh hợp lý và có trách nhiệm. 

Để phòng chống kháng thuốc: 
1. Cán bộ y tế cần tuân thủ đúng các 

hướng dẫn chuyên môn, chỉ định sử dụng 
kháng sinh hợp lý. 

2. Người dân chỉ mua và sử dụng 
thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám 
bệnh, kê đơn. Sử dụng thuốc kháng sinh 
theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. 

3. Cơ quan thú y và các ngành liên 
quan, quản lý và sử dụng thuốc kháng 
sinh trong chăn nuôi an toàn và hợp lý 
theo đúng quy định

Cộng đồng chung tay, thực hiện ngay 
các hướng dẫn của ngành y tế để ngăn 
chặn kháng thuốc./. 

Ths. Mỹ Lệ

5

Hưởng ứng 
Tuần lễ

 phòng, chống 
kháng thuốc 

18-24/11/2022

Kháng thuốc kháng sinh là tình trạng các vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh trùng 
thay đổi theo thời gian và không còn phản ứng với thuốc. Sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị cho 
người bệnh là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nếu sử dụng kháng sinh không hợp lý, lạm dụng kháng 

sinh, điều trị kháng sinh khi không mắc bệnh lý nhiễm khuẩn, sẽ làm gia tăng tình trạng kháng 
thuốc của vi khuẩn gây bệnh, tạo ra sự khan hiếm, thiếu hụt thuốc kháng sinh trong điều trị.
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Hàng năm, Chương 
trình chiến lượt toàn 
cầu về Bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính phối hợp cùng 
tổ chức Y tế Thế giới truyền 
thông “Ngày Bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính toàn cầu” kể 
từ năm 2002. Mục đích nhằm 
nâng cao nhận thức, chia sẻ 
kiến thức mới và cùng thảo luận 
những phương án làm giảm 
gánh nặng của COPD trên toàn 
cầu. Ngày 16/11/2022 Năm 
2022 với chủ đề: “Lá phổi cuộc 
đời” làm nổi bật sự quan trọng 
của lá phổi khỏe mạnh đối với 
cuộc sống, giữ cho lá phổi khỏe 
mạnh là một phần không thể 
thiếu đối với sức khỏe và hạnh 
phúc trong tương lai.

COPD là một trong những 
nguyên nhân hàng đầu gây 
bệnh tật và tử vong trên toàn thế 
giới, dẫn đến gánh nặng kinh tế 

xã hội ngày càng gia tăng. Ở 
Việt Nam nghiên cứu về dịch tễ 
học của COPD năm 2009 cho 
thấy tỷ lệ mắc ở người > 40 tuổi 
là 4,2%. Số ca mắc COPD ước 
tính năm 2010 là khoảng 385 
triệu người, với tỷ lệ mắc trên 
thế giới là 11,7% và khoảng 3 
triệu ca tử vong hàng năm. Ở 
những quốc gia phát triển, tỷ 
lệ mắc COPD được dự đoán 
sẽ tăng cao trong những năm 
tới và đến năm 2030 ước tính 
có trên 4,5 triệu trường hợp tử 
vong hàng năm do COPD và 
các rối loạn liên quan.

COPD thường không được 
chẩn đoán ở giai đoạn sớm, đa 
số những trường hợp phát hiện 
bệnh thường đã ở giai đoạn 
muộn, biến chứng nặng và tỉ lệ 
tử vong cao. Thực tế COPD là 
căn bệnh rất nghiêm trọng cần 
phải được phát hiện và điều 

trị ngay ở giai đoạn sớm tránh 
được các biến chứng nguy 
hiểm do căn bệnh gây ra. 

Bệnh nhân được chẩn 
đoán mắc COPD khi có các 
triệu chứng: Khó thở; Ho mạn 
tính hoặc khạc đàm mạn và/
hoặc tiền sử tiếp xúc với các 
yếu tố nguy cơ như khói thuốc 
lá, khói của nguyên liệu, các 
khói bụi nghề nghiệp; Bị nhiễm 
trùng đường hô hấp tái đi tái lại 
nhiều lần; Ngực có cảm giác 
đau, thắt chặt; Thở khò khè, 
mệt mỏi kéo dài; Sốt nhẹ và có 
cảm giác ớn lạnh...

Hút thuốc là yếu tố nguy 
cơ chính của bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính. Theo một số 
nghiên cứu, những người hút 
thuốc có nguy cơ mắc COPD 
cao hơn 10 lần so với những 
người không hút thuốc. Có tới 
80-90% bệnh nhân COPD hút 

Ngày Thế giới phòng, chống 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (gọi tắt là COPD) là bệnh hô hấp phổ biến đặc trưng bởi khó thở vì đường 
thở bị hẹp so với bình thường và có thể dẫn đến suy hô hấp, tử vong.
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thuốc và gần 50% người hút 
thuốc lâu năm bị COPD. Hút 
thuốc lá thụ động cũng là một 
trong những nguyên nhân dẫn 
đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính. Vì vậy, cách hiệu quả 
nhất để phòng ngừa COPD là 
nói không với hút thuốc lá (chủ 
động và thụ động).

Ngoài ra, để phòng ngừa tái 
phát COPD, cần luôn giữ cho 
không khí nơi sinh sống luôn 
sạch sẽ, thông thoáng, cẩn 
thận khi ra ngoài trong thời tiết 
trở lạnh, trở gió, rửa tay thường 
xuyên, tiêm ngừa đầy đủ các 
loại vắc xin cần thiết.

Người bệnh COPD nên duy 

trì luyện tập các bộ môn thể 
thao như đạp xe, đi bộ ở mức 
độ trung bình từ 30-60 phút/
ngày, tùy theo khả năng. Với 
bệnh nhân nặng có thể giảm 
thời gian luyện tập hoặc tập thở 
bằng cách hít sâu và thở mạnh 
ra hết sức.

Ngoài việc luyện tập, người 
bệnh COPD cần có chế độ 
dinh dưỡng lành mạnh, ăn đồ 
loãng, nóng, thức ăn mềm dễ 
hấp thu. Chế độ ăn cần đủ chất 
dinh dưỡng và bổ sung thêm 
nước hoa quả, trái cây, rau 
xanh. Người bệnh cần tuân thủ 
việc điều trị theo chỉ định của 
bác sỹ và tái khám ngay khi 
bệnh tái phát hoặc diễn biến 
nặng./. 

Bs. Thanh Trúc
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Khi mắc bệnh cường giáp, 
sản phụ thường gặp phải 
những nguy cơ sau:

- Tiền sản giật: ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến gan và thận, 
thường xảy ra sau tuần thứ 20 
của thai kỳ hoặc sau sinh, 

- Nhau bong non: nhau thai 
tách khỏi thành tử cung trước 
khi sinh.

- Suy tim: Suy giáp ảnh 
hưởng đến chức năng tim khiến 
tim không bơm đủ máu cho cơ 
thể dẫn đến suy tim.

Thai nhi mắc các nguy cơ 
như: sinh non, nhẹ cân. Trẻ sinh 
ra có thể bị: Rối loạn chức năng 
tuyến giáp, ảnh hưởng đến sự 
phát triển thần kinh – vận động 

của trẻ về sau.
Đối ngược với cường giáp, 

suy giáp là nhóm bệnh do nồng 
độ hormone tuyến giáp giảm, 
không đủ phục vụ các hoạt động 
của cơ thể. Các triệu chứng của 
bệnh suy giáp ở phụ nữ mang 
thai bao gồm: Mệt mỏi thường 
xuyên, không chịu được nhiệt 
độ lạnh, chuột rút cơ, bị táo bón 
nặng, giảm trí nhớ và mất tập 
trung,…

Phụ nữ mang thai nếu bị 
mắc bệnh suy giáp sẽ có các 
nguy cơ:

- Thiếu máu: Suy giáp khiến 
cơ thể bị thiếu một số hormone 
phục vụ cho việc trao đổi chất 
sản sinh ra hồng cầu dẫn đến 

thiếu máu.
- Tăng huyết áp thai kỳ: Bệnh 

cao huyết áp do suy giáp gây ra 
sẽ bắt đầu sau tuần thứ 20 của 
thai kỳ.

- Tiền sản giật, nhau bong 
non;

- Băng huyết sau sinh: Sản 
phụ sẽ bị chảy máu nhiều sau 
khi sinh, tình trạng này xảy ra 
trong vòng 1 ngày sau sinh có 
khi kéo dài đến 12 tuần.

- Myxedema: Đây là tình 
trạng bị suy giáp nặng không 
được điều trị gây ra hôn mê 
thậm chí tử vong.

Trẻ sinh ra có thể bị ảnh 
hưởng đến sự phát triển của 
não bộ, bị giảm chỉ số IQ hoặc 

8

Ảnh hưởng của bệnh tuyến giáp đến thai nhi và sản phụ
Cứ 8 phụ nữ sẽ có 1 người bị mắc bệnh tuyến giáp, đặc biệt phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị mắc bệnh 

tuyến giáp hơn bình thường do ảnh hưởng của việc thay đổi nội tiết tố. Rối loạn chức năng tuyến giáp trong 
thai kỳ như cường giáp hoặc suy giáp đều có triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các triệu chứng do 

thai kỳ gây ra. 
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Ngày 04/11/2022, Chi 
cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm tỉnh tổ 

chức Hội thi “Cán bộ quản lý 
an toàn thực phẩm (ATTP) 
giỏi lần thứ 12” tỉnh Bình 
Dương năm 2022. Hội thi thu 
hút 50 thí sinh đại diện cho 
Trung tâm Y tế các huyện, thị, 
thành phố và Công ty TNHH 
Yakult Việt Nam tham gia.

Hội thi được tổ chức nhằm 
nâng cao kiến thức chuyên 
môn trong công tác quản lý 
ATTP, tạo cơ hội cho cán bộ 
chuyên trách chương trình 
ATTP học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác quản 
lý ATTP tốt ở địa phương. 
Nội dung thi xoay quanh các 
văn bản quy phạm pháp luật 
của Trung ương, của tỉnh về 
ATTP; ATTP trong các cơ 
sở kinh doanh, dịch vụ ăn 
uống (bếp ăn tập thể, thức 
ăn đường phố, suất ăn công 

nghiệp…), phòng ngừa xử lý 
khi ngộ độc thực phẩm; vai 
trò ATTP đối với sức khỏe, 
đời sống; hành vi vi phạm 
pháp luật về ATTP, không 
trung thực trong ghi nhãn 
thực phẩm, công bố chất 
lượng sản phẩm, thực phẩm. 

Ở phần thi đồng đội, mỗi 
đội (mỗi huyện, thị, thành 
phố) sẽ tham gia thi hình 
thức bấm chuông nhanh. Ở 
phần thi cá nhân, các thí sinh 
đã trải qua vòng thi theo hình 
thức trắc nghiệm và viết. 

Kết thúc, Ban tổ chức đã 
trao 4 giải cá nhân (nhất, nhì, 
ba, khuyến khích) và các giải 
tập thể gồm 1 giải nhất, 1 
giải nhì, 1 giải ba và các giải 
khuyến khích cho các đội đạt 
kết quả cao tại hội thi./.

 Bích Hạnh

gặp các bất thường về phát triển 
trí tuệ.

Cách ngăn ngừa bệnh 
tuyến giáp ở phụ nữ mang 
thai

Khi mang thai việc bổ sung 
đủ lượng iốt là rất quan trọng vì 
nguyên nhân lớn gây ra bệnh 
tuyến giáp là do thiếu hoặc 
dư thừa iốt. Phụ nữ mang thai 
cần bổ sung iốt nhiều hơn bình 
thường, khoảng 250 microgam 
mỗi ngày. Các nguồn thực phẩm 
cung cấp iốt như: Sữa, hải sản, 
trứng, thịt, gia cầm, và muối có 
iốt.

Trong thai kỳ, thai phụ có thể 
có các rối loạn chức năng tuyến 
giáp như: cường giáp hoặc suy 
giáp. Do đó, thai phụ cần đi sàng 
lọc bệnh tuyến giáp trước và 
trong khi mang thai, đặc biệt với 
phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh 
tuyến giáp như: Gia đình có tiền 
sử bị bệnh tuyến giáp, từng bị 
bệnh tuyến giáp ở lần mang thai 
trước, có tiền sản không tốt như 
lưu thai, sảy thai, sinh non, sinh 
con dị tật bẩm sinh, phụ nữ mắc 
tiểu đường type 1, mắc bệnh tự 
nhiễm lupus, viêm khớp dạng 
thấp, có tiền sử phẫu thuật cắt 
tuyến giáp. Việc sàng lọc bệnh 
lý tuyến giáp càng sớm càng tốt 
khi mang thai, để có thể phát 
hiện sớm những bất thường về 
tuyến giáp và có các phương 
pháp điều trị kịp thời./. 

Bs. Phương Trúc

Hội thi cán bộ quản lý an toàn 
thực phẩm năm 2022
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Những cái chết thương 
tâm trong các thảm 
kịch dẫm đạp là những 

cái chết có thể phòng ngừa 
được. Nguyên nhân chính gây 
tử vong trong các thảm kịch 
dẫm đạp là do ngạt thở do phổi 
bị ép chặt đến mức không thể 
hô hấp bình thường. Vì thiếu 
oxy nên các nạn nhân ngất đi 
và bị chèn ép cho đến khi tử 
vong, thậm chí dù không té ngã 
thì các nạn nhân vẫn bị tử vong 
ở cả tư thế đứng. Tình trạng 
thiếu oxy sẽ càng trở nên trầm 
trọng hơn khi đám đông chen 
chúc trong 1 không gian hẹp, 
điển hình như vụ Itaewon và 
đám đông trở nên hoảng sợ, 

hung dữ và quá khích.
Các dấu hiệu nhận biết 

một đám đông trở nên nguy 
hiểm và cần rời khỏi đó càng 
sớm càng tốt:

Theo giáo sư Martyn Amos 
(ĐH Northumbria, Anh) cho 
biết khi mật độ đám đông bắt 
đầu vượt quá 5 người trên 1 
mét vuông thì nguy cơ rủi ro do 
thiếu oxy và chen lấn dẫm đạp 
có khả năng xảy ra rất cao và 
mọi người cần rời khỏi đó càng 
sớm càng tốt. Ông ước tính có 
khoảng 8-10 người trên 1 mét 
vuông trong thảm kịch Iteawon.

Một chuyên gia khác đến từ 
ĐH Suffolk (Anh), Giáo sư G. 
Keith Still cho biết mật độ của 

đám đông thay đổi theo từng 
giây. Khi nhận thấy mật độ 
đám đông tăng lên và tốc độ di 
chuyển của đám đông trở nên 
khó khăn hơn đồng thời những 
người xung quanh trở nên khó 
chịu, bực bội, nóng nảy và la 
hét, than phiền nhiều hơn thì đã 
đến lúc cần phải rời khỏi đám 
đông đó ngay lập tức.

Cần phải làm gì nếu bị kẹt 
trong một đám đông hỗn 
loạn?

1. Cần bình tĩnh để bảo tồn 
lượng oxy ít ỏi đang có đồng 
thời cố gắng đứng vững, đừng 
để 2 tay bị kẹt trong đám đông 
mà hãy dùng 2 tay làm lá chắn 
để bảo vệ lồng ngực.

Làm sao để sống sót trong đám đông chen 
lấn hỗn loạn

Thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người chết trong lễ hội Halloween tại Itaewon (Hàn Quốc) tối ngày 
29/10/2022 là một trong rất nhiều thảm kịch kinh hoàng xảy ra do đám đông chen lấn hỗn loạn trong thời 
gian gần đây. Trước đó, 01 vụ hỗn loạn nghiêm trọng xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan (Indonesia) tối 

ngày 01/10/2022 khiến 130 người thiệt mạng hoặc thảm họa dẫm đạp tại cầu Koh Pich (Campuchia) ngày 
23/11/2010 khiến ít nhất 347 người chết.
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2. Những người thấp bé có nguy cơ bị 

thiếu oxy nhiều hơn nên hạn chế đưa trẻ 
vào đám đông. Nhưng nếu đã đưa trẻ vào 
thì hãy đặt trẻ lên vai hoặc bế trẻ và để trẻ 
quấn chân quanh eo bạn.

3. Không hoảng sợ và la hét vì sẽ gây 
lãng phí oxy khiến bạn mau chóng kiệt quệ, 
hãy giữ bình tĩnh và ngẩng cao đầu để hít 
lấy càng nhiều không khí càng tốt. Để có thể 
đứng vững, bạn cần gồng mình và hãy “đi 
theo dòng chảy”, tức là di chuyển theo đám 
đông. Theo chuyên gia Paul Wertheimer 
của Crowd Management Strategies (Los 
Angeles, Mỹ): Hãy giữ cơ thể của bạn theo 
tư thế võ sĩ quyền Anh, 2 tay thủ trước 
ngực, 2 chân tách ra, 1 chân trước 1 chân 
sau và đầu gối hơi cong.

4. Khi đám đông đang hỗn loạn và 
chen lấn, nếu lỡ đánh rơi điện thoại hay bất 
kỳ vật dụng khác, hãy kệ chúng và đi theo 
dòng chảy. Việc cúi xuống để nhặt đồ lúc 
này cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp 
bạn bị té ngã và không thể đứng dậy thì tốt 
nhất hãy nằm nghiêng về bên trái theo tư 
thế bào thai và gập 2 tay lại làm lá chắn cho 
ngực và đầu.

Hãy giúp đỡ người bên cạnh: 
Trong một đám đông chen chúc, các 

tương tác vật lý giữa con người với nhau 
tạo ra động lực truyền từ cơ thể này sang 
cơ thể khác. Kết quả của những đợt sóng 
và vòng xoáy chuyển động đó có thể tạo 
ra hiệu ứng Domino, khi 1 người té ngã 
thường kéo tất cả mọi người cùng ngã theo. 
Những đợt sóng té ngã sẽ gây ra những tổn 
thương nghiêm trọng hơn như gãy xương, 
chấn thương cột sống, tổn thương và chảy 
máu nội tạng. Vì thế, nếu ai đó xung quanh 
bạn bị té ngã, hãy cố gắng hết sức để giúp 
họ đứng dậy. Việc này không chỉ cứu mạng 
người đó mà còn giúp cho đám đông không 
bị té ngã đồng loạt, góp phần cứu mạng 
chính bản thân bạn./.

Ths. Mai Thi
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Thực hiện Chương 
trình công tác Công 
đoàn ngành Y tế tỉnh 

Bình Dương năm 2022; hưởng 
ứng Tháng hành động vì bình 
đẳng giới và phòng ngừa ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới 
năm 2022 (từ ngày 15/11/2022 
– 15/12/2022); Hưởng ứng 
ngày Pháp luật nước Cộng hoà 
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11 
hàng năm.

Ngày 11/11/2022, Ban 
Thường vụ Công đoàn ngành Y 
tế tỉnh Bình Dương tổ chức hội 
nghị tập huấn 2 chuyên đề: Quy 
chế dân chủ ở cơ sở, Kỹ năng 
thương lượng và kí kết Thoả 
ước lao động tập thể; Chế độ 
chính sách đối với lao động nữ, 
vai trò của nữ công chức viên 
chức lao động thời kỳ công 
nghệ số.

Tham gia lớp tập huấn có: 
Đồng chí Đặng Tấn Đạt, Cử 
nhân Luật, Trưởng ban Chính 
sách pháp luật Liên đoàn Lao 
động tỉnh Bình Dương, Báo 
cáo viên cấp tỉnh. Đồng chí 
Dương Thị Thu Hồng, Chủ tịch 
Công đoàn Ngành Y tế; Đồng 
chí Trương Ngọc Minh, Phó 
Chũ tịch Công đoàn Ngành Y 
tế, cùng các đồng chí là Uỷ viên 
Ban chấp hành, Ban Thường 
vụ, Uỷ ban kiểm tra, Ban Nữ 
Công đoàn ngành Y tế và các 
đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch, Chủ nhiệm UBKT, Ban 
Nữ công của tất cả các CĐCS 
trực thuộc. 

Tham gia tập huấn, học 
viên được trang bị kiến thức 
về pháp luật lao động, các chế 
độ, chính sách về lao động nữ; 
các kỹ năng, nghiệp vụ hoạt 

động công đoàn, phương pháp 
giải quyết các tranh chấp lao 
động trong quá trình làm việc, 
v.v

Cũng trong buổi tập huấn 
hôm nay, Công đoàn Ngành Y 
tế trao tặng 1.042 thùng sữa 
COLOS OPTI cho các cháu là 
con của công chức, viên chức 
và người lao động do Công ty 
sữa VITADAIRY tài trợ./. 

Bích Hạnh

Công đoàn ngành Y tế 
tổ chức tập huấn công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn và 

ban nữ công công đoàn cơ sở
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Để Có được một đôi mắt sáng, 
một vóc dáng khoẻ mạnh, 2 
Báo cáo viên là: Ths. Nguyễn 

Thị Mỹ Lệ và Ths. Nguyễn Thị Mai Thi đã 
chia sẻ và hướng dẫn các em học sinh 
cách thực hành đúng về tầm nhìn, ánh 
sáng khi đọc sách và tư thế ngồi học, 
di chuyển, tư thế mang ba lô khi đi học, 
v.v. để bảo vệ sức  khoẻ và phòng tránh 
“Tật khúc xạ và cong vẹo cột sống” lứa 
tuổi học đường. 

Theo báo cáo của nhà trường, kết quả 
khám sức khoẻ tại trường học vừa qua, 
tỷ lệ các em học sinh mắc các bệnh về 
mắt trên 50%. Vì vậy, các em học sinh 
cần chú ý, hãy ngồi học ở nơi đủ ánh 
sáng, cho mắt nghỉ ngơi mỗi 45-60 phút 
sau khi học và khám mắt định kỳ hoặc 
đi khám ngay khi cảm thấy mắt không 
khỏe. Đối với cong vẹo cột sống, đây 
cũng là một trong những “tật” được xem 
là phổ biến trong độ tuổi học đường, 
nguyên nhân có thể do bàn ghế ngồi 
học không phù hợp hoặc tư thế ngồi 
không đúng của các em học sinh. Để 
phòng ngừa cong vẹo cột sống, không 
chỉ đơn giản là trang bị bàn ghế cho các 
em học sinh mà chính bản thân các em 
phải tập thói quen có tư thế ngồi học 
đúng, tư thế khi di chuyển và mang vác 
ba lô khi đi học.

Buổi truyền thông đã diễn ra với sự 
tham gia thảo luận sôi nổi của các em 
học sinh và Báo cáo viên cũng đã có 
những phần quà dành cho các bạn tích 
cực tham gia phát biểu./. 

Bích Hạnh

Chuyên đề Truyền thông Giáo dục sức khoẻ 
“Tật khúc xạ và cong vẹo cột sống” lứa tuổi học đường

Sáng ngày 14/11/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương phối hợp với trường Trung – Tiểu 
học Pétrus Ký tổ chức buổi Truyền thông Giáo dục sức khoẻ “Tật khúc xạ và cong vẹo cột sống” lứa tuổi học 

đường dưới cờ cho hơn 1.200 em học sinh.
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Tiếp trang 1

Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế 
ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng. Quá trình hội nhập sẽ tạo ra 
nhiều thời cơ thuận lợi nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít khó 
khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống 
phá, nhất là thực hiện âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” để 
tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cán bộ, đảng 
viên; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống 
của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tiếp tục diễn biến 
phức tạp, có xu hướng ngày càng bộc lộ rõ hơn. Nhiệm vụ đấu 
tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng 
viên ngày càng khó khăn, phức tạp.

Đê đề xuất được các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa 
chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối 
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong chi bộ hiện nay, cần 
nhận thức rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Suy thoái về tư tưởng chính trị là sự suy giảm đến mức báo 
động về niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên về mục tiêu, 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về nền tảng tư tưởng của 
Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chế độ 
chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, về vai trò lãnh 
đạo Nhà nước và xã hội của Đảng.

Sự suy thoái về đạo đức, lối sống là sự suy giảm đến mức 
báo động về đạo đức, lối sống theo chiều hướng tiêu cực, ảnh 
hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc và ngày càng xa lạ với truyền thống đạo đức cách mạng 
của cán bộ, đảng viên.

“Tự diễn biến” là khi mỗi đảng viên không nhận thức được 
trách nhiệm, bổn phận của mình, nhất là những người được giao 
trọng trách trong các cơ quan của hệ thống chính trị; thiếu hiểu 
biết hoặc cố tình làm sai những quy định của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước vì động cơ vụ lợi.

“Tự chuyển hóa” là kết quả tất yếu, là hệ lụy của cả một quá 
trình “tự diễn biến”, là sự thay đổi về bản chất cách mạng của cán 
bộ, đảng viên do thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; 
là quá trình tích tụ từ những khuyết điểm nhỏ thành khuyết điểm 
lớn hơn, thậm chí đến mức vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước.

(Còn tiếp kỳ sau, Phần 2: Một số vấn đề thực tiễn đặt ra và 
giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong chi bộ hiện nay)./. 

Giang Nhung
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lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” 
trong chi bộ hiện nay
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Là một bác sĩ có kinh 
nghiệm lâu năm trong 
mảng thăm khám, chữa 

trị bệnh lý phụ khoa, hiện nay 
BS Thu đang là một bác sĩ “mát 
tay” thực hiện những thủ thuật 
khám và điều trị không phát 
sinh rủi ro, không gây ra những 
vấn đề ngoài ý muốn, đồng thời 
đưa ra những tư vấn thiết thực 
về tình trạng sức khỏe hiện 
tại cũng như phương án khắc 
phục phù hợp cho nhiều chị 
em phụ nữ đã trao gửi niềm tin 
trong những lần khám bệnh với 
không ngớt lời khen về sự tận 
tâm, tận tình hết mình vì người 
bệnh. Trong suốt quá trình công 
tác tại bệnh viện, BS Thu cũng 
là người trực tiếp tham gia cứu 
chữa thành công những ca đẻ 
khó, ca phẫu thuật cấp cứu cho 
sản phụ khiến BS Thu cùng ê 
kíp nhiều bữa không kịp ăn, 
bữa trưa thường bị quá giờ. 

Chia sẽ về những vất vả 
trong nghề BS Thu cho biết: 
“Mặc dù công việc có nhiều, 
nhưng với vai trò là một bác sĩ 
khám và chữa trị bệnh lý vùng 
kín cho chị em phụ nữ, tôi thăm 
khám thận trọng từng chi tiết 
nhỏ để chẩn đoán chính xác 
giúp chữa trị thành công những 
ca bệnh khác nhau của chị em, 
tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc 
và quên hết mọi vất vả, mệt mỏi 
thậm chí thức trắng đêm với 
những ca mổ khó”.  

Nhiều năm theo ngành y, 
trong lòng BS Thu luôn khắc 
ghi những lời dạy của Bác Hồ 
“ Lương y phải như từ mẫu”. 
Những lời dạy ấy xuyên suốt 
thời gian công tác của mình, BS 
Thu luôn thấu hiểu chia sẽ với 
những nỗi lo lắng, phiền muộn 

mà nhiều nữ giới mắc 
bệnh phụ khoa hoặc 
thai phụ không 
may mắn gặp phải 
trong quá trình 
thai kỳ. Thậm chí 
có những chị em 
bệnh nhân, khách 
hàng còn chỉ đạo 
chuyên môn cho bác sĩ 
vì họ đọc tin tức “lá cải” trên 
mạng. Nhưng BS Thu vẫn kiên 
nhẫn lắng nghe để thấu hiểu, 
giải thích giúp người bệnh tin 
tưởng và phối hợp tốt với mình. 
Điều này không hề đơn giản 
bởi lẽ thông tin mạng ngày nay 
đã đi sâu vào tiềm thức người 
nghe.   

Với vai trò Trưởng khoa Phụ 
- KHHGĐ, BS Thu luôn thể hiện 
tinh thần trách nhiệm cao trước 
mọi công tác. Là một bác sĩ 
sản phụ khoa nhiệt huyết với 
nghề cộng với bề dày công tác 
lâu năm tại bệnh viện. BS Thu 
thường xuyên lên lớp giảng 
dạy, bình bệnh án những bệnh 
phụ khoa khó để giúp đở các 
thế hệ bác sĩ trẻ trở nên già dặn 
kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, bản 
thân BS Thu đã cùng với các 
đồng nghiệp trong bệnh viện 
mỗi năm đưa ra ít nhất một kỹ 
thuật mới đem ứng dụng cho 
bệnh nhân trong tỉnh được thụ 
hưởng như: 

- Ứng dụng thuốc Polilocare 
(papilocare) trong phục hồi và 
dự phòng sang thương cổ tử 
cung do HPV gây ra. 

- Ứng dụng vòng Mirena 
trong điều trị các bệnh lý phụ 
khoa. 

BS Thu luôn thể hiện gương 
mẫu vai trò trách nhiệm của 
mình, không để xảy ra những 

sai sót chuyên môn cũng như 
quản lý có ảnh hưởng đến sức 
khỏe  người bệnh. Trong cuộc 
sống, BS Thu không ngại thời 
gian, không ngại khó, ngại khổ, 
luôn chia sẻ - cảm thông và 
giúp đỡ mọi người. Gần gủi mọi 
người, động viên, tạo điều kiện 
tốt để người lao động trong 
bệnh viện hoàn thành trách 
nhiệm và công việc được giao. 
BS Thu luôn phấn đấu vì sự hài 
lòng của người bệnh đặc biệt 
trong và sau dịch Covid, khoa 
Phụ - KHHGĐ là đơn vị khởi 
sắc trước tiên, là khoa có lưu 
lượng bệnh nhân đến khám và 
điều trị cao nhất trong tất cả các 
khoa.  

Luôn tâm huyết với nghề, 
Bác sĩ Trần Thị Thu xứng đáng 
là một tấm gương sáng, biết hy 
sinh vì người bệnh, vì bệnh viện 
để các đồng nghiệp trong bệnh 
viện học tập và noi theo. Bằng 
những nổ lực đóng góp của 
mình, hơn 15 năm gắn bó với 
ngành y, thực hiện tốt sứ mệnh 
người chiến sĩ áo trắng thầm 
lặng trong lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe sinh sản cho người 
dân, BS Thu là bông hoa tươi 
thắm lặng lẽ tỏa hương thơm 
cho đời đáng được trân quí./. 

Nêu gương một bác sĩ sản phụ khoa 
Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Long An, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2007 và đến  năm 2014, sau khi tốt 

nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Sản Phụ khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, BS Trần Thị 
Thu đến Bình Dương làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương. Đến tháng 09/2019 BS Thu được bổ 

nhiệm Trưởng khoa Phụ - KHHGĐ cho đến nay.  

BV. Phụ sản nhi Bình Dương
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Một số người dân 
sau khi tiêm vắc xin 
mũi cơ bản hoặc đã 

từng mắc Covid-19 bắt đầu chủ 
quan, lơ là trong việc áp dụng 
các biện pháp phòng bệnh, 
chưa tham gia tích cực vào việc 
tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4, kể cả 
việc đưa trẻ em từ 5 đến 17 tuổi 
tiêm vắc xin COVID-19. Bác sĩ 
Trần Văn Chung, Phó Giám 
đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh cho biết: “Nhiều nghiên 
cứu trên thế giới đã ghi nhận 
hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm 

cơ bản phòng Covid-19 giảm 
dần theo thời gian trong vòng 
6 tháng sau khi tiêm và trong 
điều kiện xuất hiện các biến 
chủng mới. Với người đã mắc 
Covid-19 vẫn có khả năng bị tái 
nhiễm, gặp nhiều biến chứng 
của bệnh. Tiêm mũi nhắc lại sẽ 
giúp gia tăng nồng độ kháng 
thể, bảo vệ cơ thể trước nguy 
cơ mắc Covid-19, giảm tỉ lệ 
bệnh chuyển nặng và tử vong”. 

“Theo kết quả của một số 
nghiên cứu gần đây, những 
người đã tiêm vắc xin liều cơ 

bản và bị nhiễm Covid-19, miễn 
dịch bắt đầu giảm ở tuần thứ 10 
đến tuần 19 sau tiêm. Kết quả 
nghiên cứu tại Pháp cho thấy, 
nếu tiến hành tiêm mũi nhắc lại 
những người này sẽ được bảo 
vệ khỏi tái nhiễm vi rút lên tới 
81%. Một nghiên cứu khác ở 
Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng những 
người từng mắc Covid-19 nếu 
chỉ tiêm 2 liều thì hiệu quả 
phòng nhập viện do tái nhiễm 
là 34,6% nhưng nếu tiêm thêm 
mũi nhắc lại thì hiệu quả này 
lên đến 67,6%”- Bác sĩ Trần 

Tiêm vắc xin phòng Covid - 19 
vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh

Hiện nay, trên cả nước nói chung vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 với sự xuất hiện một số biến chủng mới 
của virus SARS-CoV-2 nhưng một số người dân còn chủ quan, lơ là chưa tiêm vắc xin các mũi tăng cường. 
Chiến dịch truyền thông “Vì một Việt Nam vững vàng và khoẻ mạnh” đã được  Bộ Y tế tổ chức nhằm thực 

hiện tốt thông điệp: “2K + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và thực hiện các biện 
pháp khác”. 
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Văn Chung cho biết thêm. 
Tại Việt Nam, chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19 được triển khai rộng 
khắp trên cả nước. Công tác 
đảm bảo an toàn tiêm chủng 
luôn được ưu tiên hàng đầu, 
góp phần làm tăng hiệu quả 
trong công tác phòng chống 
dịch, giảm ca bệnh, nhập viện 
và tử vong. Ngành Y tế cũng 
đã nỗ lực cố gắng hoàn thành 
mục tiêu tiêm nhắc lần 1 (mũi 3) 
đồng thời triển khai tiêm nhắc 
lần 2 (mũi 4) từ tháng 5/2022 
theo chỉ đạo của Chính phủ. 
Công tác an toàn tiêm chủng 
luôn được đảm bảo tại tất cả 
các điểm tiêm. Phản ứng sau 
tiêm mũi 3 được ghi nhận chủ 
yếu là phản ứng thông thường 
như sưng đau tại chỗ tiêm, sốt, 
ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, đau 
khớp, … Các triệu chứng này 
sẽ tự khỏi sau vài ngày, tương 
tự như sau tiêm 2 mũi cơ bản. 
Phản ứng nặng sau tiêm xảy 
ra rất thấp, với tỉ lệ khoảng 3 
trường hợp trên 10 triệu mũi 
tiêm. Bộ Y tế cũng đã ban hành 
Hướng dẫn về việc tiêm nhắc 
mũi 4 cho người từ 50 tuổi trở 
lên; người từ 18 tuổi trở lên có 
suy giảm miễn dịch từ thể vừa 
đến thể nặng; người từ 18 tuổi 

trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao 
phơi nhiễm với COVID-19… 
Hiện chiến dịch tiêm mũi 4 đã 
và đang được triển khai an toàn 
trên cả nước. 

 Với trẻ em, việc tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 cho trẻ 
từ 5-11 tuổi và trẻ từ 12-17 tuổi 
là vấn đề hết sức quan trọng. 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
khuyến cáo cần được thực 
hiện sớm để giảm tỷ lệ trẻ mắc 
Covid-19 trong cộng đồng. 
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 
cho trẻ, rất cần sự phối hợp 
của người dân đặc biệt là phụ 
huynh. Phụ huynh cần theo dõi 
sức khoẻ tuân thủ nghiêm ngặt 
các quy định trước và sau khi 
tiêm vắc xin cho trẻ theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm 
đảm bảo tính hiệu quả, an toàn 
trong suốt quá trình tiêm chủng. 
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho trẻ em nhằm bảo vệ sức 
khỏe cho trẻ trong bối cánh 
dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lây 
lan mà còn giúp trẻ tránh mắc 
bệnh, tránh các hậu quả lâu dài 
của bệnh.

Trẻ mắc Covid-19 thường có 
các biểu hiện từ không có triệu 
chứng đến có triệu chứng cho 
đến nhập viện nặng, tử vong. 
Tại Việt Nam, đã ghi nhận hàng 

trăm trường hợp trẻ em mắc 
Hội chứng viêm đa hệ thống 
(MIS-C) khá giống với một số 
tình trạng bệnh lý khác như sốc 
nhiễm độc hay bệnh Kawasaki. 
Với hội chứng này, trẻ có cảm 
giác mệt mỏi, choáng váng, mất 
mùi, phát ban, đỏ mắt, sốt kéo 
dài, thậm chí mất hoặc thay đổi 
vị giác… Số khác trẻ lại có tâm 
lý mặc cảm, tự ti sau mắc bệnh, 
khó tập trung, không ghi nhớ và 
hiểu được kiến thức giáo viên 
giảng dạy, chữ viết xấu… Toàn 
bộ các biểu hiện này rất cần 
được theo dõi, đánh giá sớm 
và can thiệp kịp thời, tránh ảnh 
hưởng đến sự phát triển lâu dài 
của trẻ. 

Để tạo thuận lợi cho người 
dân đi tiêm vắc xin phòng 
COVID-19, Ngành  Y tế đã 
thành lập các điểm tiêm tại Trạm 
y tế của 91 xã, phường, thị trấn 
và 9 Trung tâm y tế huyện, thị, 
thành phố. Người dân trong độ 
tuổi tiêm chủng hãy đến Trạm 
y tế xã, phường, thị trấn, Trung 
tâm y tế huyện, thị, thành phố 
nơi cư trú để được tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 liều nhắc lại 
theo quy định của Bộ Y tế.

Ds. Giang Nhung
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Ngày 8/11/2022, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh 
tật (KSBT) tổ chức tập 

huấn Triển khai chiến dịch tiêm 
vắc xin bại liệt (IPV) mũi 2 cho 
trẻ dưới 1 tuổi trong chương 
trình tiêm chủng mở rộng. 
Chiến dịch với mục đích tăng tỷ 
lệ miễn dịch phòng bệnh bại liệt 
trong cộng đồng để chủ động 
phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ 
thành quả thanh toán bệnh bại 
liệt trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tập huấn có các 
lãnh đạo và đại diện từ 9 trung 
tâm y tế (TTYT) huyện/thị/thành 
phố, Trung tâm Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, Bệnh viện đa 
khoa tỉnh và Đài PTTH tỉnh. Nội 
dung lớp tập huấn bao gồm việc 

triển khai 
Kế hoạch 
tiêm vắc xin 
IPV mũi 2; 
hướng dẫn 
cụ thể việc 
dự trù và sử 
dụng vắc xin 
IPV mũi 2.  

Chiến dịch 
được triển 
khai tiêm 
chủng tại 91 
trạm y tế xã/phường/thị trấn 
trong địa bàn tỉnh. Tại điểm 
tiêm, các trạm y tế thực hiện 
đảm bảo an toàn tiêm chủng 
theo quy định của Bộ Y tế khi 
tổ chức khám sàng lọc và tiêm 
ngừa tại trạm, đảm bảo IPV 

mũi 2 cách IPV mũi 1 ít nhất 1 
tháng và thực hiện báo cáo đầy 
đủ kết quả tiêm chủng theo quy 
định. Chiến dịch do Liên minh 
toàn cầu về vắc xin và tiêm 
chủng (GAVI) viện trợ không 
hoàn lại./. 

Bích Hạnh

Tập huấn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 
bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 
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