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Một số vấn đề thực tiễn: 
Một là, công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của một số cấp uỷ, tổ chức 
đảng chưa thường xuyên, thiếu 
kiên quyết, thiếu quyết liệt; việc 
giám sát, kiểm tra, nhận diện, 
phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 
suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” 
trong nội bộ còn hạn chế, nhất 
là việc đánh giá kết quả, xác 
định trách nhiệm cá nhân thực 
hiện cam kết, kế hoạch hành 
động của từng cá nhân đảng 
viên trong khắc phục hạn chế, 
khuyết điểm sau kiểm điểm còn 
thiếu cụ thể, kéo dài, chung 
chung, thiếu tính thuyết phục.

Hai là, chất lượng sinh hoạt 

chi bộ còn rất hạn chế, nội 
dung sinh hoạt đảng nhiều nơi 
còn hình thức, chất lượng thấp; 
việc đưa nội dung học tập, quán 
triệt, tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII, 
XIII), Chỉ thị 05, Quy định nêu 
gương, Quy định về tu dưỡng 
rèn luyện đạo đức, lối sống vào 
sinh hoạt chi bộ hàng tháng có 
nhiều nơi vẫn còn hình thức, 
hiệu quả thấp. 

Ba là, một số cán bộ, đảng 
viên nhận thức và thực hành 
công tác kiểm điểm tự phê bình 
và phê bình với bản thân mình, 
đồng chí mình, đồng nghiệp 
thiếu sâu sắc, còn biểu hiện né 
tránh, nể nang, dĩ hoà vi quý, 
ngại va chạm, nhất là việc nêu 

gương của cán bộ chủ chốt, 
người đứng đầu ở các cấp, 
các ngành, các cơ quan, đơn 
vị chưa nghiêm, thiếu tự giác 
nhận khuyết điểm và trách 
nhiệm trong công việc của mình 
được giao, còn hiện tượng vi 
phạm phẩm chất đạo đức, v.v.

Bốn là, tình trạng suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống của một bộ phận cán 
bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
vẫn còn, v.v. biểu hiện của “lợi 
ích nhóm”, “tham nhũng chính 
sách” tập trung vào số cán bộ, 
đảng viên có chức vụ, quyền 
hành trong bộ máy nhà nước 
cấu kết với các thế lực làm ăn 
bất chính, rửa tiền… gây bức 

Xem tiếp trang 16

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

hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong chi bộ hiện nayhiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong chi bộ hiện nay

1

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

Phần 2: Một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn và 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 giai đoạn hiện nay:

xúc trong nhân dân.
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Để nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả thực hiện chính sách, 
pháp luật về tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo 
ngành Y tế tỉnh Bình Dương 
cần: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật về tiếp công dân, khiếu nại, 
tố cáo trong cơ quan, đơn vị. 
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, 
có hiệu quả các quy định về 
tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 
theo các Chỉ thị, Luật đã quy 
định. 

2. Tiếp tục nâng cao trách 
nhiệm trong công tác tiếp công 
dân, nhất là trách nhiệm tiếp 
công dân định kỳ của người 
đứng đầu đảm bảo đầy đủ theo 
dúng quy định của pháp luật.

3. Tiếp tục bố trí địa điểm 
tiếp công dân theo quy định 
của Luật Tiếp công dân, phân 
công công chức, viên chức có 
tinh thần trách nhiệm cao, có 
trình độ chuyên môn, kỹ năng 
nghiệp vụ làm công tác tiếp 
công dân, tiếp nhận giải quyết 
phản ánh thắc mắc của người 
dân. Tăng cường kiểm tra, chấn 
chỉnh thực hiện trực đường dây 
nóng, công tác tiếp công dân tại 

đơn vị theo đúng quy 
định của pháp luật.

4. Tiếp nhận, chỉ 
đạo, xử lý kịp thời 
các đơn thư khiếu 
nại, tố cáo, 
kiến nghị, 
p h ả n 
ánh, các 
t h ô n g 
tin phân 
ánh qua 
đường dây 
nóng, hòm thư góp của 

đơn vị. Giải quyết dứt điểm 
các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
phát sinh trong kỳ. Tuân thủ 
đúng trình tự, thủ tục, thời hạn 
trong giaii quyết khiếu nại, tố 
cáo. Làm tốt công tác hòa giải 
ngay từ cơ sở. Không né tránh, 
đùn đẫy trách nhiệm, chậm trễ 
trong giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, không để vụ việc trở thành 
điểm nóng, phức tạp, khiếu nại, 
khiếu kiện vượt cấp.

5. Tiếp tục chủ động theo 
dõi, dự báo, nắm chắc tình hình 
về khiếu nại, tố cáo của đợn vị, 
có biện pháp giải quyết kịp thời 
các tình huống có thể xảy ra, 
góp phần ổn định tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn.

6. Tiếp tục rà soát và tập 
trung giải quyết tốt các việc 
khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, 
kéo dài, phức tạp. Báo cáo về 
Sở Y tế những vụ việc phức 
tạp, giải quyết khó khăn để phối 
hợp, hỗ trợ xử lý kịp thời.

7. Chấp hành nghiêm chế độ 
thông tin, báo cáo công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại; 
tố cáo theo định kỳ quy định 
(hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, 
năm) và báo cáo đột xuất, theo 
chuyên để khi có yêu cầu, gửi 
về Sở Y tế (qua thanh tra Sở) 
để tổng hợp báo cáo.

Bích Hạnh (tổng hợp)

GÓC PHÁP LUẬT

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
thực hiện chính sách, pháp luật về 

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo

KHIẾU NẠI



Thông tin y tế Bình Döông Bình Döông tháng 12 năm tháng 12 năm 20222022

Các bước tự chăm sóc 
như sau:

1. Chăm sóc trước mổ: 
Có chế độ ăn hợp lý, thức ăn 
mềm, đảm bảo đủ dưỡng chất 
để có sức khỏe tốt chuẩn bị 
cho ca phẫu thuật và ăn nhiều 
lần trong ngày. Trường hợp 
bệnh nhân có chế độ ăn đặc 
biệt thì Bác sĩ và Điều dưỡng 
sẽ hướng dẫn cụ thể. Vệ sinh 
răng miệng sau khi ăn, không 
để thức ăn bám vào những vết 
thương có sẵn, kết hợp với các 
loại nước súc miệng có chứa 
chất sát khuẩn.

2. Chăm sóc sau mổ:
- 24 giờ đầu sau phẫu thuật: 

sau khi bệnh nhân hồi tỉnh, cho 
người bệnh uống ít nước pha ít 
đường hoặc sữa lạnh cho đến 
khi người bệnh có thể uống 
được một lượng nước hoặc 
sữa nhiều hơn. Không ăn thức 
ăn thô trong 24 giờ đầu. Có thể 

ăn ít cháo hoặc súp lỏng nguội, 
lạnh và chườm lạnh ngoài mặt 
lên vùng mặt bị sưng nề.

- Sau 24 giờ ngoài chế độ 
ăn, người bệnh có thể uống 
thêm sữa giàu dinh dưỡng.

- Đối với người bệnh không 
có cung cố định hàm: chế độ 
ăn và vệ sinh giống bệnh trước 
mổ.

- Đối với người bệnh có cung 
cố định hàm: dùng thức ăn lỏng 
như súp xay, cháo xay, cháo 
hột, sữa, sinh tố xay. Cách cho 
ăn có thể dùng ống tiêm để bơm 
hoặc cho người bệnh dùng ống 
hút và vệ sinh răng miệng bằng 
cách bơm rửa sau khi ăn 

Cách vệ sinh rang miệng cho 
người sau phẫu thuật hàm mặt: 

- Dụng cụ: Ống tiêm 10cc. 
Bàn chải nhỏ, mềm. Bàn chải 
kẽ. Tăm xỉa răng hoặc máy tăm 
nước. Gòn để lót nướu. Que 
đè lưỡi ( hoặc dùng cán muỗng 

dài). Nước muối hoặc nước súc 
miệng có chứa chất sát khuẩn 
như Chlohexidine.

- Cách thực hiện: theo 
hướng dẫn của nhân viên y tế. 
Chải và xỉa răng, cung với việc 
bơm rửa lại cho đến khi sạch 
thức ăn. Lót gòn (tránh cung 
chạm vào nướu làm loét nướu 
và niêm mạc môi)

• Mục đích: giữ vệ sinh răng 
miệng, giữ thun và cung đúng 
theo sự cố định của Bác sĩ, giữ 
vết mổ trong miệng được lành 
tốt.

• Lưu ý: Không để dứt thun 
(nếu đứt phải báo bác sĩ ngay 
khi đang nằm viện, nếu đã xuất 
viện phải đến bệnh viện ngay). 
Tái khám đúng hẹn và nhớ 
mang theo giấy ra viện./. 

BS. Lê Nhựt Minh
Khoa RHM-BVĐK tỉnh

Cách chăm sóc 
người bệnh sau mổ 

chấn thương hàm mặt
Để phục hồi sức khỏe cho người bệnh sau 

phẫu thuật chấn thương hàm mặt cần có sự 
phối hợp hiệu quả giữa người bệnh, người nhà 

người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình điều 
trị trước và sau phẫu thuật.

3
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Quan trắc môi trường 
lao động để bảo vệ 
sức khỏe NLĐ 

Công tác QTMTLĐ định kỳ 
là điều kiện đầu tiên và quan 
trọng trong việc bảo đảm 
ATVSLĐ tại các DN, giúp DN 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 
NLĐ. Vì vậy, hoạt động này 
cần sự chung tay, phối hợp 
của các cấp, các ngành trong 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 
để các đơn vị, DN và NLĐ quan 
tâm hơn. Nhấn mạnh vai trò 
QTMTLĐ, bà Phan Kim Sương 
phân tích: Khám sức khỏe định 
kỳ cho NLĐ là phát hiện, tầm 
soát một số bệnh mà NLĐ mắc 
phải. Còn QTMTLĐ giúp cơ sở 
sản xuất, kinh doanh phát hiện 

nơi làm việc tiềm ẩn các nguy 
cơ ảnh hưởng đến sức khỏe 
và tai nạn thương tích. Từ đó, 
giúp chủ DN nắm bắt các yếu tố 
có nguy cơ ảnh hưởng tới sức 
khỏe NLĐ, ảnh hưởng tới hoạt 
động sản xuất.

QTMTLĐ cũng giúp cơ quan 
quản lý có số liệu thực tế, đánh 
giá, so sánh môi trường làm 
việc cho NLĐ mà công ty đã nêu 
trong hồ sơ vệ sinh lao động. 
Trong điều kiện NLĐ tiếp xúc 
thường xuyên với yếu tố nguy 
cơ, tác hại nghề nghiệp vượt 
quá tiêu chuẩn cho phép sẽ 
bị ảnh hưởng sức khỏe, hoặc 
nặng hơn có thể mắc các bệnh 
nghề nghiệp, bệnh ung thư… 
tùy vào thời gian tiếp xúc và 

mức độ độc hại tại nơi làm việc. 
Do đó, các cơ sở kinh doanh, 
sản xuất hàng năm phải thực 
hiện QTMTLĐ. Đây là việc làm 
cần thiết nhằm phát hiện sớm 
các nguy cơ, kịp thời có biện 
pháp kiểm soát phòng tránh tai 
nạn, thương tích và bệnh nghề 
nghiệp cho NLĐ.

Nhiều DN vượt tiêu chuẩn 
tiếng ồn, hơi khí độc, ánh sáng 

Hiện nay, không phải DN 
nào cũng quan tâm thực hiện 
quy định QTMTLĐ hoặc có 
quan tâm nhưng thực hiện theo 
kiểu đối phó. Để tiết kiệm chi 
phí, nhiều chủ DN hạn chế đầu 
tư kinh phí cải thiện điều kiện 
làm việc, khiến nhà xưởng chật 
hẹp, nóng bức, gia tăng nồng 

4

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần quan tâm hơn
 đến quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa và giảm thiểu ảnh 
hưởng yếu tố có hại đối với sức khỏe người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, thực tế hiện nay không phải doanh 

nghiệp (DN) nào cũng quan tâm thực hiện và nếu có thực hiện thì cũng theo kiểu đối phó, thậm chí qua loa.
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độ bụi, tiếng ồn. Một số DN sau khi QTMTLĐ và được 
kiến nghị nhưng lại không tổ chức khám bệnh nghề 
nghiệp cho NLĐ. Trong khi nhiều NLĐ sợ phiền hà, 
mất việc làm, thấy bệnh chưa đến mức nguy hiểm 
nên bỏ qua, không chủ động đề xuất, kiến nghị với 
chủ DN cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm an 
toàn lao động.

Kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2022 của Trung 
tâm Sức khỏe lao động - Môi trường tỉnh cho thấy có 
80/150 DN (chiếm 53% DN được kiểm tra, giám sát) 
có thực hiện công tác QTMTLĐ. Sau khi quan trắc, 
trung tâm phát hiện 2.514/26.587 (chiếm 9,46%) các 
yếu tố vượt tiêu chuẩn cho phép, chủ yếu là các yếu 
tố: Tiếng ồn, hơi khí độc, ánh sáng… và tập trung 
chủ yếu ở các ngành nghề: Chế biến gỗ, may mặc, 
cơ khí… Các yếu tố có hại vượt tiêu chuẩn cho phép 
có nguy cơ cao gây mắc các bệnh nghề nghiệp 
không phục hồi cho NLĐ, như: Điếc nghề nghiệp, 
viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp, nhiễm độc hóa 
chất nghề nghiệp…

Để bảo vệ sức khỏe NLĐ, trách nhiệm của lãnh 
đạo DN có vai trò quyết định trong việc nâng cao 
hiệu quả phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. 
Cùng với đó, các ngành chức năng cũng cần thường 
xuyên giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực hiện tốt quy định của pháp luật 
về vệ sinh lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra, 
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi 
phạm. Thời gian qua, Bình Dương đã đạt được một 
số kết quả đáng khích lệ trong QTMTLĐ nhưng vẫn 
còn nhiều tồn tại và một số thách thức. Đơn cử như 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật cho hoạt động QTMTLĐ còn chưa đầy 
đủ; hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định 
mức kinh tế - kỹ thuật còn chưa đồng bộ; kinh phí 
dành cho hoạt động QTMTLĐ còn hạn chế so với 
nhu cầu đặt ra…

  DN không thực hiện QTMTLĐ định kỳ đầy đủ 
sẽ gây ảnh hưởng đến công tác cảnh báo, phòng 
ngừa và cải thiện các yếu tố có hại tại nơi làm việc có 
nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng 
của NLĐ. DN không thực hiện công tác QTMTLĐ 
định kỳ cũng sẽ gây nhiều khó khăn cho NLĐ cũng 
như các cơ quan chức năng trong công tác chăm 
sóc sức khỏe, khám phát hiện và điều trị bệnh nghề 
nghiệp, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và các 
phúc lợi của NLĐ./. 

Thế Phương - Hoàng Linh
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Kết thúc dịch AIDS không 
có nghĩa là không còn 
người nhiễm HIV, 

không còn người tử vong do 
AIDS mà kết thúc dịch AIDS có 
nghĩa là khi đó AIDS không còn 
là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại 
ở cộng đồng. 

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 
2022 của Bộ Y tế, Việt Nam có 
khoảng 250.000 người nhiễm 
HIV, trong đó có gần 220.000 
người nhiễm HIV đã được phát 
hiện và đang còn sống. Trong 
những năm qua, với những nỗ 
lực triển khai toàn diện và hiệu 
quả các giải pháp phòng, chống 
HIV/AIDS, Việt Nam đã giảm 

hơn 2/3 số người nhiễm mới và 
số người tử vong do HIV/AIDS 
so với 10 năm trước đây, vững 
mục tiêu khống chế tỷ lệ người 
nhiễm HIV trong cộng đồng dân 
cư ở mức dưới 0,3%, giảm tác 
động của HIV/AIDS đối với sức 
khỏe và phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.

Tuy nhiên, đại dịch HIV/AIDS 
vẫn còn diễn biến phức tạp, 
nguy cơ quay trở lại còn cao. 
Nhiễm HIV đang được trẻ hóa 
nhanh và đường lây chủ yếu 
qua quan hệ tình dục không an 
toàn. 

Đứng trước tình hình đó, 
năm 2021 Bộ Y tế, Cơ quan 

thường trực Phòng, chống 
HIV/AIDS của Ủy ban Quốc 
gia phòng, chống HIV/AIDS và 
phòng, chống tệ nạn ma túy, 
mại dâm đã có những văn bản 
gửi Bộ Giáo dục – Đào tạo và 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam về việc tăng cường phòng, 
chống HIV/AIDS ở trường học 
và các khu công nghiệp. 

Tháng hành động Quốc gia 
phòng, chống HIV/AIDS năm 
2022 với Chủ đề “Chấm dứt 
dịch AIDS - Thanh niên sẵn 
sàng!”, nhằm kêu gọi cộng 
đồng chung tay kết thúc dịch 
bệnh AIDS vào năm 2030.

Đối với thanh niên là học 

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022
Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS với 

mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Việc xây dựng Chiến lược mới là yêu cầu cấp thiết để bảo 
đảm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phù 

hợp với tình hình mới. 
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sinh, sinh viên: Tăng cường 
cung cấp thông tin về HIV/
AIDS, giới tính, sức khỏe sinh 
sản, tình dục an toàn; tác hại 
của ma túy; cảnh báo nguy cơ 
lây nhiễm HIV ở giới trẻ thông 
qua các tiết ngoại khóa, các 
hội thảo, nói chuyện chuyên 
đề, các cuộc thi viết về HIV/
AIDS, các hoạt động sân khấu; 
lồng ghép trong các buổi mít 
tinh, các sự kiện truyền thông 
tại các trường trung học phổ 
thông, các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp. Chống kỳ thị và phân 
biệt đối xử đối với người nhiễm 
HIV/AIDS, các biện pháp tự 
phòng tránh lây nhiễm HIV và 
lợi ích của việc tiếp cận sớm 
các dịch vụ dự phòng, chăm 
sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV 
nhằm nâng cao nhận thức, 
thay đổi hành vi của học sinh, 
sinh viên.

Đối với thanh niên là công 
nhân, người lao động: Tăng 
cường các hoạt động truyền 
thông về phòng, chống HIV/
AIDS trên các kênh thông tin, 
truyền thông của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam và 
các doanh nghiệp, tập trung 
vào một số nội dung: hiểu 
biết về HIV/AIDS và các biện 
pháp phòng tránh; tiếp cận và 
sử dụng các dịch vụ phòng, 
chống HIV/AIDS; giảm kỳ thị 
và phân biệt đối xử đối với 
người nhiễm HIV. Tuổi trẻ 
chung vai, vì ngày mai không 
còn HIV/AIDS./.

 Ths. Mỹ Lệ

Sáng ngày 14/11/2022 
tại Trường THCS 
Nguyễn Thái Bình, 

Khoa Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản Trung tâm y tế thành 
phố Thuận An phối hợp với 
Chi Đoàn trường tổ chức nói 
chuyện chuyên đề về chăm 
sóc sức khỏe sinh sản Vị thành 
niên dự phòng và kiểm soát 
ung thư cổ tử cung 
cho toàn thể học sinh 
của trường. Trong 
buổi nói chuyện, cán 
bộ tư vấn hướng dẫn 
các em những thay 
đổi cơ thể, tâm sinh 
lý, thông tin về sự 
phát triển thể chất, 
sinh lý, tâm lý, xúc 
cảm tình dục ở tuổi Vị 
thành niên, cung cấp 
các kiến thức về ung 
thư cổ tử cung, cách 

chăm sóc cơ thể nhằm trang 
bị cho các em những kiến thức 
cần thiết giúp các em nâng 
cao sự hiểu biết, kỹ năng trong 
việc tự bảo vệ nâng cao sức 
khỏe bản thân để phát triển 
lành mạnh về thể chất và tinh 
thần./. 

            Cao Thị Thu Sương  
TTYT TP Thuận An

Nói chuyện chuyên đề 
chăm sóc sức khỏe sinh sản vị 

thành niên
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Phòng tránh bệnh nhiễm giun sán ở 
trẻ em

Việt Nam nằm trong 
vùng nhiệt đới, có điều 
kiện khí hậu, tập quán 

sinh hoạt và vệ sinh môi trường 
rất thuận lợi cho sự phát triển 
và lây nhiễm của các bệnh giun 
sán và đã trở thành vấn đề 
sức khỏe cộng đồng cần được 
quan tâm đúng mức. Riêng 
ở trẻ nhỏ hầu hết đều nhiễm 
giun. Trẻ Việt Nam có tới 80 – 
90% bị nhiễm giun, có nghĩa 
là cứ 10 em thì có 8 – 9 em bị 
nhiễm giun. Nguyên nhân là 
do trẻ không giữ vệ sinh sạch 
sẽ, không được chăm sóc chu 
đáo, do trẻ ham chơi tay không 
sạch mút vào miệng, ngậm đồ 
chơi bám bụi bẩn, tay bẩn cầm 
bánh kẹo, ăn thức ăn không 
được nấu chin. Mặt khác, do 
ruồi nhặng bám vào chỗ bẩn, 
phân rác, rồi lại bám vào thức 
ăn mang theo trứng giun, từ đó 
trứng giun sẽ dễ dàng chui vào 

ruột trẻ và sinh sản rất nhanh. 
Có nhiều loại giun sán, nhưng 
trẻ thường hay bị giun đũa và 
giun kim. Ngoài ra còn có nhiều 
loại khác như sán lá, sán dây 
và các loại giun chỉ, giun móc, 
cũng có thể mắc ở trẻ con, 
nhưng ít hơn.

Giun sống trong ruột người 
gây ra nhiều tác hại, nhất là đối 
với trẻ em. Trẻ có giun thường 
gầy ốm, xanh xao, bụng to bè, 
chậm lớn. Hậu quả như vậy 
là do các chất bổ béo bị giun 
ăn mất, hơn nữa trẻ lại kém 
ăn hay buồn nôn, có khi nôn 
ra thức ăn, có khi nôn cả giun 
từ miệng. Trẻ hay đau bụng 
vùng quanh rốn, rối loạn tiêu 
hóa, phân lỏng. Trường hợp 
có nhiều giun quá trong ruột có 
thể gây tắc ruột, hoặc giun di 
chuyển lung tung chui cả vào 
ống mật làm trẻ đau bụng dữ 
dội.

Để phòng bệnh nhiễm giun 
sán ở trẻ em, cần thực hiện: 

- Rửa tay sạch sẽ trước khi 
ăn và sau khi chơi trên đất, sau 
khi đại tiện.

- Cắt móng tay sạch sẽ và 
không mút ngón tay.

- Luôn đi giày dép và không 
ngồi lê trên đất.

- Ăn chin, uống chin 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy 

định
- Vận động hộ gia đình xây 

dựng nhà vệ sinh theo quy 
định, không dung phân tươi 
bón cây, nuôi cá. Vệ sinh nhà 
cửa, trường lớp sạch sẽ.

- Tẩy giun đều đặn 1 năm 2 
lần. Vận động mọi người trong 
nhà cùng tẩy giun.

Khi điều trị cần phải chú ý, vì 
trẻ có thể bị mắc nhiều loại, thí 
dụ vừa giun đũa lẫn giun kim, 
hoặc giun móc lẫn giun kim v.v 
… Vì vậy phải thử xem phân có 
loại giun nào, để chọn thuốc có 
tác dụng đồng thời trên nhiều 
loại giun sán; nên tẩy đúng lúc 
và chú ý liều lượng dùng cho 
trẻ để tránh trường hợp bất 
thường là giun sán bị kích thích, 
đi lạc chỗ như chui vào ống mật 
chẳng hạn, rất nguy hiểm cho 
trẻ nếu chẩn đoán không ra. 
Tốt nhất cứ 6 tháng nên cho trẻ 
tẩy giun 1 lần. 

ThS. Bích Trâm
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Hiện nay, tỷ lệ mắc chứng 
bệnh rối loạn tiền đình 
đang có xu hướng gia 

tăng và ai cũng có thể mắc bệnh 
này. Tùy theo mức độ nặng 
nhẹ mà bệnh gây ra những ảnh 
hưởng không tốt đến sức khỏe. 
Do đó, khi cơ thể có triệu chứng 
rối loạn tiền đình, chóng mặt thì 
phải tìm nguyên nhân, quan 
trọng là điều trị theo nguyên 
nhân. Đồng thời chủ động thực 
hiện các phương pháp phòng 
tránh bệnh và biết cách xử lý 
tạm thời khi đã lên cơn chóng 
mặt.

Liệu pháp phục hồi tiền 
đình trong y học cổ truyền:

+ Day ấn huyệt trị chóng 
mặt: Mục tiêu của bấm huyệt là 
để tăng cường sức khỏe và thư 

giãn. Nó có thể giúp kiểm soát 
chóng mặt bằng cách kích thích 
các huyệt trên khắp cơ thể. 
Các huyệt vị thường được áp 
dụng là: Ấn đường, Hợp cốc, 
Thần đình, Bách hội, Nội quan, 
Túc tam lý, Phong trì, Tam âm 
giao... Bạn nên thực hiện day 
ấn huyệt cả hai bên, mỗi huyệt 
5 - 10 phút, 2-3 lần mỗi ngày.

+ Các vị thuốc:
1. Bạch quả (ginkgo biloba): 

Ginkgo biloba là một loại thảo 
dược có tác dụng tăng cường 
máu đến não để giảm chóng 
mặt và các vấn đề về thăng 
bằng. Một nghiên cứu được 
báo cáo trên Tạp chí Quốc tế về 
Tai mũi họng cho thấy Ginkgo 
biloba cũng hiệu quả như thuốc 
betahistine trong việc kiểm soát 

chóng mặt.
2. Trà gừng: có thể thái lát 

gừng và thả vào cốc nước sôi 
trong 5 phút. Có thể cho thêm 
chút mật ong đễ dễ uống hơn. 
Uống trà gừng hai lần một ngày 
có thể giúp giảm chóng mặt, 
buồn nôn và các triệu chứng 
chóng mặt khác.

3. Uống đủ nước: Mất nước 
có thể gây ra các triệu chứng 
chóng mặt. Ngay cả khi mất 
nước nhẹ cũng có thể gây ra 
tình trạng này. Uống đủ nước 
có thể giúp hỗ trợ giảm thiểu 
chóng mặt và các vấn đề về 
thăng bằng. Cơ thể luôn cần ít 
nhất 2 lít nước mỗi ngày./.

BS Trần Thị Hạnh-BV YHCT

Rối loạn tiền đình và những điều cần biết
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Theo số liệu tổng điều 
tra dân số năm 2021, 
tỷ lệ hiểu biết toàn diện 

về dự phòng lây nhiễm HIV ở 
nữ 15-24 tuổi chỉ chiếm 39,8. 
Ngay cả với các em có trình độ 
cao đẳng, đại học trở lên tỷ lệ 
hiểu biết toàn diện về dự phòng 
lây nhiễm HIV cũng chỉ đạt ở 
39,8% đối với nữ, và 48,7% đối 
với nam. Như vậy, nhóm tuổi 
này có kiến thức, thái độ rất hạn 
chế so với mục tiêu đặt ra. Cùng 
với kiến thức về HIV/AIDS hạn 
chế, ở nam nhóm tuổi 15-24 có 
nhiều hơn 01 bạn tình trong 12 
tháng qua là 14%. Đây là yếu 
tố quan trọng dẫn đến quan hệ 
tình dục không an toàn làm tăng 
nguy cơ lây nhiễm HIV và mắc 
các bệnh lây qua đường tình 
dục như lậu, giang mai... Năm 
2022, có tới 50% số ca nhiễm 

HIV được 
phát hiện ở 
nhóm dưới 
29 tuổi. 
Nam quan 
hệ tình dục 
đồng giới 
đang được 
báo cáo 
là nhóm 
đối tượng 
nhiễm HIV 
chủ yếu ở 
Việt Nam 
và có 60% 

- 80% người nhiễm HIV được 
phát hiện trong năm qua là 
thuộc nhóm nam quan hệ tình 
dục đồng giới.

Hoà trong không khí Tháng 
hành động Quốc gia, thanh 
niên Bình Dương cũng nhiệt 
liệt hưởng ứng. Ngày 28/11 
vừa qua, tại Trường Trung học 
phổ thông Lê Lợi - Huyện Bắc 
Tân Uyên đã diễn ra buổi lễ 
hưởng ứng Tháng hành động 
Quốc gia phòng chống HIV/
AIDS và Ngày thế giới phòng, 
chống AIDS 1/12. Trong buổi 
lễ có sự góp mặt của đại diện 
Trung Tâm kiểm soát Bệnh tật 
tỉnh Bình Dương, Đại diện Ban 
Chỉ đạo phòng, chống AIDS 
và phòng, chống tệ nạn ma 
túy, mại dâm Huyện Bắc Tân 
Uyên, lãnh đạo Trung tâm Y 

tế Bắc Tân Uyên, Đoàn thanh 
niên, Ban giám hiệu nhà trường 
cùng toàn thể quý thầy cô giáo 
và các em học sinh khối lớp 10, 
11, 12 trường Trung học phổ 
thông Lê Lợi.

Nhằm mục đích tìm hiểu, 
đánh giá về kiến thức của em 
bạn học sinh về phòng, chống 
HIV/AIDS, qua đó định hướng 
công tác truyền thông, cung 
cấp thông tin về HIV/AIDS, giới 
tính, sức khỏe sinh sản, tình 
dục an toàn; tác hại của ma túy; 
cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 
HIV ở giới trẻ, chống phân biệt 
kì thị đối xử với người nhiễm 
HIV, giúp đỡ người nhiễm HIV 
hoà nhập cộng đồng thông qua 
các tiết ngoại khóa, nói chuyện 
chuyên đề, các cuộc thi viết về 
HIV/AIDS, các hoạt động sân 
khấu.

Bên cạnh đó Đoàn thanh 
niên các cấp cần nâng cao 
nhận thức cho thanh niên về 
sự nguy hiểm của đại dịch HIV/
AIDS. Mỗi đoàn viên, thanh 
niên phải là một tuyên truyền 
viên tích cực về phòng, chống 
HIV/AIDS. Mỗi tổ chức đoàn 
phải có các sáng kiến, các mô 
hình phòng, chống HIV/AIDS 
phù hợp, hiệu quả, thân thiện 
với thanh niên./. 

BS. Nguyễn Nhã Uyên

Thanh niên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi 
Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 diễn ra từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2022 
với chủ đề: “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng!”. Mục tiêu Quốc gia trong giai đoạn này là chấm dứt 
dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Kết thúc dịch AIDS không có nghĩa là không còn người nhiễm HIV, không 
còn người tử vong do AIDS mà kết thúc dịch AIDS có nghĩa là khi đó tỷ lệ nhiễm mới và tử vong do HIV giảm 
thấp nhất và HIV/AIDS không còn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại ở cộng đồng. Trong những năm qua, với 
những nỗ lực triển khai toàn diện và hiệu quả các giải pháp phòng, chống HIV/AIDS, Việt Nam đã giảm hơn 

2/3 số người nhiễm mới và số người tử vong do HIV/AIDS so với 10 năm trước đây.
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Cụm thi đua III luôn được 
sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo kịp thời, sâu 

sát của Thường trực LĐLĐ 
tỉnh; Sự tạo điều kiện phối hợp 
giúp đỡ hiệu quả của các Ban 
chuyên môn LĐLĐ tỉnh. Cán 
bộ, đoàn viên, lao động trong 
Cụm đã nỗ lực cố gắng, khắc 
phục khó khăn, phấn đấu hoàn 
thành thắng lợi nhiệm vụ được 
giao; nội bộ đoàn kết, có tinh 
thần học hỏi nâng cao nghiệp 
vụ chuyên môn, ý thức kỷ luật 
tốt, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn.

Trong năm 2022, nhiều phong 

trào thi đua như “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo” trong công 
nhân, viên chức, người lao 
động, “Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà” trong nữ công nhân, viên 
chức, người lao động đã được 
các công đoàn ngành triển khai 
gắn với các cuộc vận động, nội 
dung thi đua của ngành nghề. 
Bên cạnh đó, công đoàn các 
ngành cũng đã làm tốt công tác 
chăm lo việc làm, đời sống cho 
người lao động với nhiều hoạt 
động nổi bật như tham gia xây 
dựng chính sách, pháp luật liên 
quan đến người lao động; Tổ 
chức các chương trình phúc lợi 

đoàn viên. 
Tại Hội nghị,  Công đoàn 

ngành Y tế được Danh hiệu Cờ 
thi đua xuất sắc năm 2022 do 
Liên đoàn Lao động tỉnh trao 
tặng. Theo quy chế hoạt động 
của Cụm thi đua III; năm 2023, 
Cụm Trưởng cụm thi đua III 
thuộc về Công đoàn các khu 
công nghiệp Bến Cát và Cụm 
phó thuộc về Công đoàn các 
khu công nghiệp Bình Dương.

Bích Hạnh

Hội nghị Tổng kết hoạt động công 
đoàn Cụm thi đua III

Nhằm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn và hoạt động phong trào của cụm thi đua. Sáng ngày 
20/12/2022, tại Hội trường Bệnh viện Y học cổ truyền, Công đoàn ngành Y tế là Cụm trưởng Cụm thi đua 

III tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua III. Tham dự hội nghị 
có Liên đoàn lao động tỉnh và các đồng chí trong cụm thi đua III.
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Cúm mùa là một bệnh nhiễm vi rút 
cấp tính do vi rút cúm tuýp A hoặc B 
C gây ra. Bệnh dễ lây lan từ người 

sang người, hầu hết người bệnh hồi phục 
trong vòng một tuần mà không cần phải chăm 
sóc y tế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, 
bệnh cúm có thể gây ra các biến chứng nặng 
và tử vong. Do đó, người bệnh phải có ý thức 
điều trị bệnh nhanh và dứt điểm.

Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là do thời 
tiết thay đổi từ nóng sang lạnh, độ ẩm không 
khí thấp đột ngột. Cơ thể không thích ứng kịp 
thời khiến cho sự xâm nhập của vi rút cúm tạo 
điều kiện thuận lợi mắc bệnh cúm.

Triệu chứng của cúm mùa: thời gian ủ 
bệnh khoảng 2 ngày, người bệnh thường có 
các biểu hiện như sốt, ớn lạnh, nhức đầu, đau 
nhức cơ bắp, chóng mặt, ăn không ngon, mệt 
mỏi. Về sau, triệu chứng ngạt mũi, ho và chảy 
nước mũi xuất hiện. Ở trẻ nhỏ, triệu chứng 
đau tai, đau họng và sưng hạch, hoặc tiêu 
chảy, đau và nôn mửa có thể xảy ra. Sau 5 
ngày, sốt và các triệu chứng khác gần như 
biến mất nhưng ho và tình trạng mệt mỏi vẫn 
có thể còn kéo dài. Tất cả các triệu chứng và 
cảm giác mệt mỏi sẽ biến mất trong vòng 1 
hoặc 2 tuần.

Thai phụ bị cúm có thể gây ra biến chứng 
phổi hoặc sẩy thai. Nếu mắc cúm trong 3 
tháng đầu có thể gây ra biến chứng ở thai nhi, 
nhất là bệnh lý về hệ thần kinh trung ương, 
không gây quái thai.

Để phòng bệnh cúm mùa: cần tăng cường 
vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng.

Che mũi và miệng bằng khăn vải, khăn 
giấy dùng 1 lần, ống tay áo khi ho, hắt hơi. 
Người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang 
thai, người già trẻ em cần tránh tiếp xúc với 
người nghi ngờ mắc bệnh cúm. Không tự ý 
sử dụng thuốc mà phải tuân theo hướng dẫn 
của bác sĩ. Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, 
đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để 
được khám, xử trí kịp thời. Giữ ấm cơ thể, 
ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục để 
nâng cao thể trạng. Tiêm vắc xin phòng bệnh 
cúm hàng năm./. 

Kim Ngân
Trung tâm SKLĐ-MT

Những điều cần biết về bệnh cúm mùaNhững điều cần biết về bệnh cúm mùa
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Dự lễ phát động có lãnh 
đạo Trung tâm Y tế 
cùng cán bộ chuyên 

trách HIV/ADIS 10 TYT xã/thị 
trấn và Ban Giám Hiệu trường 
THPT Lê Lợi tham dự.

Tháng hành động quốc gia 
phòng, chống HIV/AIDS năm 
2022, Việt Nam tập trung vào 
chủ đề: “Chấm dứt dịch AIDS - 
Thanh niên sẵn sàng”, việc lựa 
chọn chủ đề này mang nhiều ý 
nghĩa: 

Thứ nhất, hình thái lây nhiễm 
HIV tại Việt Nam có sự thay đổi, 
2 năm trở lại đây số ca nhiễm 
mới đang tăng, mỗi năm có tới 
hơn 13 nghìn ca. Đáng lưu ý 
dịch tăng chủ yếu trong nhóm 
tuổi trẻ. 50% số ca nhiễm HIV 
phát hiện mới là những người 
dưới 29 tuổi. Con đường lây 
truyền chính là qua đường quan 
hệ tình dục không an toàn, đặc 

biệt là nam quan hệ tình dục 
đồng giới chiếm 74,6% chủ yếu 
tập trung ở nhóm thanh niên 
trẻ. Do vậy không thể kết thúc 
được đại dịch AIDS nếu không 
có sự tham gia của Thanh niên.  

Thứ hai, về kiến thức và thái 
độ phòng, chống HIV/AIDS của 
thanh niên: theo số liệu tổng 
điều tra dân số năm 2021, tỷ lệ 
hiểu biết toàn diện về dự phòng 
lây nhiễm HIV ở nam và nữ 15-
24 tuổi chỉ dưới 50%. Tỷ lệ có 
thái độ phân biệt đối xử với 
HIV ở nam và nữ 15-24 tuổi là 
gần 40%. Như vậy, nhóm tuổi 
này có kiến thức, thái độ rất 
hạn chế so với mục tiêu đặt ra 
chung của người dân Việt Nam 
15-49 tuổi là 80% ở cả hai chỉ 
số trên. 

Thứ ba, cùng với kiến thức 
về HIV/AIDS hạn chế, ở nam 
nhóm tuổi 15-24 có nhiều hơn 

01 bạn tình (trong 12 tháng 
trước ngày phỏng vấn) là 14%. 
Đây là yếu tố quan trọng dẫn 
đến quan hệ tình dục không 
an toàn làm tăng nguy cơ lây 
nhiễm HIV và mắc các bệnh lây 
qua đường tình dục như lậu, 
giang mai...

Như vậy, có thể thấy việc lựa 
chọn chủ đề này thích hợp với 
bối cảnh tình hình dịch HIV ở 
Việt Nam hiện nay. Đây cũng là 
đối tượng cần được quan tâm 
trong thời gian tới khi chúng 
ta muốn đạt mục tiêu kết thúc 
dịch bệnh AIDS vào năm 2030. 
Việc chấm dứt dịch AIDS chỉ có 
thể thành công nếu chúng ta 
huy động được thanh niên chủ 
động tham gia có hiệu quả vào 
các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS trong thời gian tới.

 Thảo Nguyên
 TTYT Bắc Tân Uyên

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG AIDS 01/12 
“Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng”

Sáng 28-11, Tại Trường THPT Lê Lợi, Trung Tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên tổ chức lễ phát động Hưởng 
ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 với chủ đề"Chấm dứt đại dịch AIDS - 

Thanh niên sẵn sàng”.
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Trước thực trạng trên, 
ngoài tăng cường công 
tác giám sát, quản lý, 

điều trị bệnh trên địa bàn, 
Huyện Dầu Tiếng đã có tham 
mưu, đề xuất với tuyến trên 
mở rộng mô hình Dịch vụ điều 
trị dự phòng trước phơi nhiễm 
(PrEP) nhằm đáp ứng nhu cầu 
cho các đối tượng có nguy cơ, 
cũng như giúp giảm thiểu được 
các ca bệnh mới. cụ thể:

Thực hiện công văn số 1607/
KSBT-AIDS của Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình 
Dương ngày 21/05/2021 về 
việc triển khai hoạt động tang 
cường điều trị PrEP tại Bình 
Dương;

Trung tâm Y tế Dầu Tiếng đã 
xây dựng kế hoạch và triển khai 
Dịch vụ điều trị dự phòng trước 
phơi nhiễm HIV (PrEP) tại 
trung tâm Y tế huyện vào ngày 
15/09/2022 vừa qua. Với mục 
tiêu ≥ 90% khách hàng chưa 
nhiễm HIV nhưng có hành vi 
nguy cơ cao nhiễm HIV, tiếp 

cận và sử dụng Dịch vụ PrEP. 
Đối tượng là người lớn, người 
vị thành niên > 35 kg; người 
dùng chung bơm kim tiêm hoặc 
dụng cụ tiêm chích. Để từ đó 
góp phần kiểm soát tốt việc gia 
tăng ca nhiễm HIV mới trên địa 
bàn huyện Dầu Tiếng nói riêng 
và toàn tỉnh nói chung./. 

Ys. Thoại
 Khoa KSBT

 Trung tâm y tế Dầu Tiếng.

Hiện nay tình hình dịch HIV/AIDS trên địa bàn huyện Dầu Tiếng nói 
riêng và các huyện trên toàn tỉnh nói chung đang có chiều hướng gia tăng 
và trẻ hóa dần ở các nhóm đối tượng. Tập trung là người ngoài tỉnh đang 

sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Năm 2021 toàn tỉnh có: 85% nhiễm 
mới HIV là MSM; tình dục khác giới chiếm 8.1%; nam giới chiếm 93%; độ 

tuổi 20-30 chiếm 60%.

Dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PREP)  
          trên địa bàn huyện Dầu Tiếng
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Tiếp trang 1

* Nguyên nhân của thực 
trạng trên, trước hết là do 
bản thân cán bộ, đảng viên 
đó không tu dưỡng, rèn 
luyện về phẩm chất chính trị, 
đạo đức, lối sống; lập trường 
tư tưởng không vững vàng, 
hoang mang, giao động 
trước những tác động từ bên 
ngoài; sa vào chủ nghĩa cá 
nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám 
dỗ bởi các lợi ích vật chất, có 
lối sống buông thả, thoái hoá, 
coi thường kỷ luật, kỷ cương. 
Chưa thật sự đổi mới công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng 
cho cán bộ, đảng viên; chưa 
tạo được sự thống nhất cao 
trong nhận thức về tình trạng 

suy thoái, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển 
hoá” và hậu quả gây ra. Sinh 
hoạt đảng, nhất là sinh hoạt 
chi bộ ở nhiều nơi hình thức, 
đơn điệu, thiếu tính chiến 
đấu. Chưa chú trọng xây 
dựng, tuyên truyền, cổ vũ, 
nhân rộng những mô hình, 
điển hình tiên tiến, lấy tích 
cực đẩy lùi tiêu cực. Công 
tác quản lý cán bộ, đảng viên 
còn thiếu chặt chẽ. Nguyên 
tắc tập trung dân chủ ở nhiều 
nơi bị buông lỏng; nguyên 
tắc tự phê bình và phê bình 
thực hiện không nghiêm.

3. Một số 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 giai 
đoạn hiện nay.

Trước hết, tiếp tục quán 
triệt nâng cao nhận thức cho 
cán bộ, đảng viên vềtính tự 
giác trong nhận diện những 
biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”,“tự chuyển hóa” 
trong nội bộ gắn chặt với việc 
đẩy mạnh học tập, làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong 

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

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” 
trong chi bộ hiện naytrong chi bộ hiện nay
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công tác xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong sạch, vững mạnh.

  Hai là, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ; thực 
hiện nghiêm túc, đúng quy 
trình công tác kiểm điểm, tự 
phê bình và phê bình đối với 
tập thể, cá nhân và đánh giá, 
phân loại chất lượng tổ chức 
đảng, đảng viên gắn với việc 
nhận diện những biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn 
biến”, “tự chuyển hoá” trong 
nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên 
cần nêu cao tính tự giác trong 
rèn luyện, luôn cầu tiến bộ; biết 
học tập ở mọi lúc, mọi nơi; có 
ý thức kiên trì rèn luyện thói 
quen, phương pháp làm việc 
khoa học, nghiêm túc, cụ thể. 

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác cán bộ. 
Công tác cán bộ phải thật sự 
là “then chốt của then chốt”, 
tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ quản lý các cấp, người 
đứng đầu đủ phẩm chất, năng 
lực, uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ; phát huy trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên 
theo phương châm chức vụ 
càng cao càng phải gương 
mẫu. Chú trọng công tác quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và 
bố trí, sử dụng cán bộ phải 
đúng người, đúng việc, đúng 
sở trường nhằm phát huy tốt 
nhất năng lực của cán bộ. 

Bốn là, tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; 
kiên quyết, kiên trì đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, 
đảng viên vi phạm. Để thực 
hiện tốt giải pháp này đòi hỏi 

các cấp ủy 
Đảng, nhất 
là các chi bộ 
phải không 
ngừng nâng 
cao chất 
lượng, hiệu 
quả công 
tác kiểm tra, 
giám sát và 
trách nhiệm 
của tổ chức 
đảng, cán 
bộ, đảng 
viên đối với 
công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật Đảng. 

Xác định đúng vai trò, tầm 
quan trọng của việc phòng, 
chống suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa”  trong cán bộ, 
đảng viên đối với công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng hiện 
nay; từ đó, thường xuyên quan 
tâm, làm tốt công tác tư tưởng 
và giáo dục chính trị, tư tưởng, 
đạo đức cho cán bộ, đảng 
viên; cấp ủy chủ động theo dõi, 
nắm bắt diễn biến tư tưởng 
đảng viên và kịp thời giải quyết 
những vấn đề nảy sinh; việc tổ 
chức nghiên cứu, quán triệt, 
học tâp nghị quyết của Đảng, 
chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước cho cán 
bộ, đảng viên được quan tâm 
đúng mức.

Để đẩy mạnh công tác đấu 
tranh phòng, chống sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong chi bộ, từng cán bộ, 
đảng viên phải nêu cao lòng tự 
trọng của bản thân. Mỗi người 

phải thực sự cầu tiến, thường 
xuyên tự soi lại mình, tự gột 
rửa những yếu kém, chống tư 
tưởng công thần, thái độ tự 
kiêu, tự mãn, triệt tiêu mầm 
móng của chủ nghĩa cá nhân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã khẳng định: “Một 
dân tộc, một đảng và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ đại, 
có sức hấp dẫn lớn, không 
nhất định hôm nay và ngày 
mai vẫn được mọi người yêu 
mến và ca ngợi, nếu lòng dạ 
không trong sáng nữa, nếu 
sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Vì 
vậy, đấu tranh 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 rất cấp 
thiết hiện nay nhằm xây dựng 
chi bộ trong sạch, vững mạnh, 
có đủ năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu, góp phần xây dựng 
Đảng ta thật trong sạch, vững 
mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ 
của cách mạng trong tình hình 
mới./. 

(Kết thúc phần 2 và hết.)
Giang Nhung
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Để chủ động phòng chống 
dịch bệnh mùa Đông - Xuân, 
Bộ Y tế khuyến cáo: 

1. Đối với người dân, hãy 
chủ động thực hiện các biện 
pháp nâng cao sức khỏe, 
phòng chống dịch bệnh như 
sau:

- Tiêm vắc xin đầy đủ và đúng 
lịch đối với các bệnh truyền 
nhiễm có vắc xin phòng bệnh.

- Giữ ấm cơ thể khi thời tiết 
chuyển lạnh, nhất là với trẻ em 
và người cao tuổi.

- Tránh tiếp xúc với người 
đang có dấu hiệu mắc các bệnh 

truyền nhiễm. Thực hiện thông 
điệp “2K + Vắc xin + Thuốc + 
Điều trị + Công nghệ + Ý thức 
người dân và thực hiện các biện 
pháp khác” để tiếp tục phòng, 
chống dịch Covid-19.

- Thường xuyên tập thể dục 
và ăn uống đủ chất, đảm bảo 
dinh dưỡng để nâng cao sức 
đề kháng. 

- Thực hiện ăn chín, uống 
chín. Đảm bảo an toàn thực 
phẩm trong giết mổ gia súc, gia 
cầm và chế biến các sản phẩm 
từ gia súc, gia cầm.

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân, 

thường xuyên rửa tay với xà 
phòng, vệ sinh mũi, họng hàng 
ngày.

- Nhà ở, nơi làm việc phải 
thông thoáng, thường xuyên 
vệ sinh sạch sẽ các bề mặt tiếp 
xúc bằng dung dịch sát khuẩn.

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

- Người đến từ các khu vực 
có dịch 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.
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Phòng, chống dịch bệnh 
mùa Đông - Xuân

Vào mùa Đông - Xuân, nhiệt độ môi trường liên tục thay đổi, đặc biệt sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày 
và đêm lớn, thời tiết nắng, mưa đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển và lây lan, làm 
tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp và một số bệnh truyền nhiễm khác, nhất là dịch bệnh Covid-19, 
sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, cúm, v.v. vẫn được ghi nhận rải rác tại một số tỉnh, thành phố 

trên cả nước.
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- Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm 
cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được hướng dẫn, 
khám, điều trị và xử trí kịp thời.

2. Đối với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cùng các đơn vị liên quan cần thực hiện 
một số nội dung trọng tâm sau:

- Tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp 
viêm phổi nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm khác; 

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 các trường hợp nhiễm 
bệnh 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 và ngăn chặn dịch bệnh lây 
lan trong cộng đồng.
- 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./. 

DS. Giang Nhung
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Thành phố Thuận An hoàn thành công tác khám sức Thành phố Thuận An hoàn thành công tác khám sức 
khỏe công dân nhập ngũ năm 2023khỏe công dân nhập ngũ năm 2023

Từ ngày 22/11/2022 đến ngày 02/12/2022, tại 
Trung tâm Y tế, thành phố Thuận An đã tổ chức 
khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ năm 

2023. 

Đợt này, Đoàn khám sức khỏe đã khám cho gần 
1.100 thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Tỷ lệ 
thanh niên đạt sức khỏe trên 30%.

Để đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị thành phố Thuận An. Đặc biệt là Ban 
Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Y tế thành phố từ khâu 
xây dựng kế hoạch, xét duyệt chế độ chính sách, phát 
lệnh gọi khám và tổ chức thực hiện kế hoạch.

Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ là góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây 
là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, luôn 
được lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố quan 
tâm và lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Trong những năm 
qua, thành phố Thuận An luôn làm tốt công tác này. 
Chỉ tiêu giao quân hàng năm luôn đạt theo phân bổ 
của cấp trên.

Sau khi kết thúc khâu khám tuyển, thành phố Thuận 
An sẽ triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiến 
độ về thời gian giao quân, số lượng và chất lượng của 
thanh niên trúng tuyển được đảm bảo./.

Lê Quang Vinh 
 TTYT TP Thuận An

SÖÙC KHOÛE Bình DöôngBình Döông Soá 12/2022 (242 Soá 12/2022 (242
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