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Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, mừng năm mới 2023, kỷ niệm 93 
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 68 năm Ngày 
Thầy thuốc Việt Nam, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Y tế, 

Ban chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương, tôi trân trọng 
gửi đến toàn thể qúy lãnh đạo tỉnh, quý đồng nghiệp và quý độc giả 
Bản tin “Sức khỏe Bình Dương” lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc. 

Năm 2022, là năm đầy thách thức, khi mà đại dịch vẫn còn đó nguy 
cơ bùng phát trở lại. Và làm thế nào để thực sự kiểm soát được dịch 
bệnh, đưa hoạt động của ngành Y tế trở lại trạng thái bình thường 
mới? Điều này đã đặt ra rất nhiều thử thách cho ngành Y tế Việt 
Nam nói chung và ngành Y tế tỉnh Bình Dương nói riêng - Một 
trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch. 

Ngành Y tế với vai trò là lực lượng tuyến đầu đã đoàn kết, nỗ lực 
vượt qua khó khăn để thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. 
Toàn ngành Y tế tỉnh Bình Dương đã tham mưu kịp thời và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Bộ Y tế. 

Có được những thành quả trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, chính là 
nhờ vào tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động 
toàn ngành Y tế. Bên cạnh đó là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, của Bộ Y tế và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành trong toàn tỉnh.

Bước sang năm mới 2023, Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực; công 
tác khám chữa bệnh đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, triển khai nhiều kỹ thuật mới phục vụ cho công 
tác khám chữa bệnh để nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế; 
tập trung thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân để thích ứng an toàn 
trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện đạt kết quả cao các chương trình mục tiêu y tế.

Hòa trong không khí vui xuân đón năm mới, một lần nữa tôi trân trọng gửi đến quý lãnh đạo tỉnh, quý 
đồng nghiệp cùng toàn thể độc giả Bản tin “Sức khỏe Bình Dương” những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc 
quí vị cùng gia đình năm mới: Dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

                             Chào thân ái!
                                Giám đốc Sở Y tế
                            TS. BS. Nguyễn Hồng Chương

THƯ CHÚC TẾT CỦATHƯ CHÚC TẾT CỦA
 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Giám đốc Sở Y tế
TS. BS. Nguyễn Hồng Chương



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

HỒ CHÍ MINH
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Tết Cổ truyền hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Tết mang một ý nghĩa rất thiêng liêng với dân tộc Việt nam. Tết là dịp 
để mọi người hướng về tổ tiên, được đoàn tụ sum vầy bên gia đình, và là dịp để thăm hỏi anh em bạn bè.

Trong Tạp chí “Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ nhân dân”, khi giới thiệu về Tết cổ truyền của 
Việt Nam với bạn bè quốc tế, Bác Hồ đã viết với niềm tự hào: “May mắn hơn nhiều dân tộc khác, người Việt Nam chúng 
tôi cũng như các bạn Trung Quốc và Triều Tiên, mỗi năm chúng tôi có hai ngày Tết. Một lần Tết theo dương lịch. Còn Tết 
thứ hai tính theo Âm lịch. Đó là Tết cổ truyền dân tộc. Mùa xuân của nước chúng tôi bắt đầu từ ngày đầu tháng Giêng 
Âm lịch. Khắp  nơi nơi là cả một bầu không khí tuyệt vời của mùa Xuân. Mặt trời tỏa sáng, ánh sáng dịu dàng đem lại 
sức sống tươi vui và lành mạnh. Lúa non phủ trên các cánh đồng, khác nào những thảm xanh rộng mênh mông hứa hẹn 
năm tới sẽ no ấm, được mùa. Chim chóc hót véo von, ríu rít trong những bụi cây bốn mùa xanh tốt sum suê. Từ các lâu 
đài cho đến những nhà tranh bé nhỏ đều có tranh vẽ, những lời chúc mừng dán ở cửa cổng ra vào. Ngày nay, những lời 
chúc mừng và những tranh vẽ ấy đã trở thành những khẩu hiệu đấu tranh và lao động… Trong những ngày Tết này, mọi 
người đều mặc những quần áo đẹp nhất mà họ có. Gia đình nào cũng nấu nướng sửa soạn những thức ăn ngon nhất. 
Người ta làm lễ trước bàn thờ tổ tiên. Bạn hữu đi chúc mừng thăm hỏi lẫn nhau. Người lớn tặng quà cho trẻ con. Nhân 
dân gửi tặng phẩm ủng hộ bộ đội…, đây thật là ngày Tết của mùa Xuân”.

Lúc sinh thời, mỗi độ Tết đến Xuân về, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác luôn dành thời gian để chăm lo cái Tết 
cho nhân dân, đặc biệt là những người dân nghèo, năm nào Bác cũng 
có những vần thơ chúc Tết đầy ý nghĩa và Người luôn mong muốn 
người dân đón cái Tết vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

Bác hướng người dân thực hiện lối sống văn hóa mới, bởi trên thực 
tế một số nơi có sự lạm dụng đón xuân để tổ chức vui chơi linh đình 
đón Tết, thậm chí trái với truyền thống, lối sống văn hóa của dân tộc 
ta. Trong tác phẩm “Mừng Tết Nguyên Đán”, Bác căn dặn: “Suốt năm 
chúng ta thi đua lao động sản xuất, những ngày Tết Nguyên Đán, chúng 
ta vui chơi một hôm để chào xuân, việc đó cũng đúng thôi. Nên chúng 
ta mừng xuân một cách vui vẻ và lành mạnh. Nếu có bao nhiêu tiền bỏ 
ra mua sắm hết để đánh chén lu bù thế là mừng xuân một cách lạc hậu, 
thế là lãng phí, thế là không xuân”.
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Bác cũng thường nhắc nhở rằng, đón Tết vui xuân trong những ngày đầu năm phải nghĩ đến công việc của cả năm, 
vui xuân không quên nhiệm vụ. Trong bài “Mùa xuân quyết thắng”, Bác viết rằng: “Tục ngữ có câu “Suốt năm kế hoạch 
định từ mùa xuân”. Thật đúng như vậy. Mùa xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui. Cho nên ngay từ đầu mùa xuân 
mọi công việc làm được tốt thì cả năm sẽ phát triển tốt và kết quả tốt. Từ ngày Tết đầu năm, phải suy nghĩ để hoàn thành 
vượt mức kế hoạch nhà nước, để xuân sau thắng lợi hơn xuân trước”.

Với Bác, mùa xuân là biểu tượng của hòa bình, sinh sôi nảy nở bao điều tốt đẹp và nó phải đến với tất cả mọi người 
thì điều đó mới thực sự hạnh phúc. Vì thế người nói: “Xưa kia, người ta chỉ mừng xuân hẹp hòi trong khuôn khổ gia đình. 
Ngày nay, chúng ta mừng xuân rộng rãi từ gia đình đến cả nước đến khắp thế giới”.

Bác đã đi xa nhiều năm, nhưng những lời dạy của Bác về việc đón Tết vui Xuân vẫn còn nguyên vẹn trong lòng mỗi 
người dân Việt Nam. Làm theo lời dạy của Bác, Đảng ta hiện nay đã có 
nhiều chủ trương, chính sách để hướng người dân đón Tết vui tươi, tiết 
kiệm, hạn chế việc đón Tết một cách xa hoa lãng phí, nghiêm cấm tình 
trạng biếu xén, phong bì, vui Tết không quên nhiệm vụ, v.v. và dành sự 
quan tâm chăm lo cái Tết cho người nghèo. Đã có rất nhiều hoạt động 
ý nghĩa từ nhiều tổ chức, đơn vị và các cá nhân dành cho người dân 
nghèo trong dịp Tết với mong muốn chia sẻ, lan tỏa yêu thương để đem 
mùa xuân ấm ấp đến với tất cả mọi người. Đây cũng chính là những việc 
làm thiết thực, tiêu biểu cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa 
mới và gìn giữ nét đẹp của Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam./. 

Giang Nhung

3

Trên báo nhân dân đầu xuân năm 1960, Bác nhắc nhở đồng bào cố gắng tiết kiệm, đừng lãng phí trong ngày Tết bằng 
những vần thơ vừa giản dị, vừa sâu sắc:

“Trăm năm trong cõi người ta
Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan

Mừng xuân mừng cả thế gian
Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới xuân”
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WHO đã ban hành các báo cáo 
toàn cầu toàn diện cung cấp cho 
các chính phủ hướng dẫn về cách 
chuyển đổi các dịch vụ sức khỏe tâm 
thần, tăng mức độ hoạt động thể chất 
và ngăn ngừa các bệnh răng miệng 
ảnh hưởng đến gần một nửa dân số 
thế giới.

COVID-19: tiến bộ trên nhiều mặt: 

- Một năm trước, chúng ta đang ở giai 
đoạn đầu của làn sóng Omicron, với 
số ca mắc và tử vong gia tăng nhanh 
chóng.

- Nhưng kể từ đỉnh điểm vào cuối 
tháng 1, số ca tử vong do COVID-19 
được báo cáo hàng tuần đã giảm gần 
90%.

- ACT-Accelerator (một sự hợp tác 
toàn cầu để đẩy nhanh quá trình phát 
triển, sản xuất và tiếp cận bình đẳng với 
các xét nghiệm, phương pháp điều trị 
và vắc-xin COVID-19) hiện đã cung cấp 
gần 2 tỷ liều vắc-xin và gần 200 triệu 
xét nghiệm. Thuốc kháng vi-rút đường 
uống đầu tiên bắt đầu đến các quốc gia 
vào nửa cuối năm 2022, trong khi khả 
năng tiếp cận được cải thiện ở gần 100 
quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều 
điều không chắc chắn để chúng ta có 
thể nói rằng đại dịch đã qua. 

- Những lỗ hổng trong giám sát, thử 

nghiệm và giải trình tự có nghĩa là 
chúng ta không hiểu đủ rõ về cách vi-
rút đang thay đổi. Những lỗ hổng trong 
tiêm chủng có nghĩa là hàng triệu người 
vẫn có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và 
tử vong. Và những lỗ hổng trong hiểu 
biết của chúng ta về tình trạng sau 
COVID-19 có nghĩa là chúng ta không 
hiểu cách điều trị tốt nhất cho những 
người đang chịu hậu quả lâu dài của 
nhiễm trùng.

Chuẩn bị cho một đại dịch trong 
tương lai: WHO đã tiếp tục nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi 
từ đại dịch Covid-19 để chúng ta chuẩn 
bị tốt hơn cho đại dịch tiếp theo. Việc 
thành lập Quỹ đại dịch mới vào tháng 
9 là một bước quan trọng. Việc thành 
lập Trung tâm chuyển giao công nghệ 
mRNA ở Nam Phi, để cung cấp cho các 
quốc gia có thu nhập thấp và trung bình 
thấp công nghệ sản xuất nhanh vắc xin 
mRNA cũng là mọt vấn đề . Thứ ba là 
cam kết của các quốc gia trong việc đàm 
phán một hiệp định có tính ràng buộc 
pháp lý về chuẩn bị và ứng phó với đại 
dịch. Dự thảo số 0 sẽ được các Quốc 
gia Thành viên thảo luận vào tháng 2 
năm 2023.

Ebola- Một ổ dịch mới ở Uganda: 
Vào tháng 9, Uganda đã tuyên bố một 
đợt bùng phát dịch bệnh Ebola mới, 
gây ra bởi loài ebolavirus Sudan, vốn 
đã không được báo cáo ở nước này 
trong 10 năm. Phản ứng của chính phủ 
Uganda trong việc phát hiện các ca 
bệnh, điều trị cho người bệnh và huy 
động cộng đồng giúp ngăn chặn đợt 
bùng phát đang cho thấy kết quả và 
quá trình đếm ngược đến khi kết thúc 
đợt bùng phát ở Uganda hiện đã bắt 
đầu.

Thủy đậu - Một trường hợp khẩn 
cấp mới về sức khỏe cộng đồng: 
Vào tháng 7, WHO đã tuyên bố dịch 
bệnh thủy đậu, hiện được gọi là Đậu 

mùa khỉ, là một trường hợp khẩn cấp 
về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại 
quốc tế . Chủ yếu được thấy ở Trung 
và Tây Châu Phi trước đó, hơn 83.000 
trường hợp đã được báo cáo từ 110 
quốc gia trong năm nay. May mắn thay, 

tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp, với 66 
người chết.

Cũng như với COVID-19, số ca bệnh 
đậu mùa khỉ được báo cáo hàng tuần 
đã giảm hơn 90% kể từ mức cao nhất. 
Nếu tiếp tục xu hướng hiện tại, hy vọng 
rằng năm tới chúng ta sẽ có thể tuyên 
bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp này.

Sừng châu Phi và Sahel. Nạn đói 
và xung đột đe dọa cuộc sống và sức 
khỏe của hàng triệu người:

 Ở vùng Sừng châu Phi và Sahel mở 
rộng, hạn hán và lũ lụt liên quan đến 
khí hậu đang làm gia tăng khủng hoảng 

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI NÊU RA ĐIỂM NỔI BẬT VỀ CÁC VẤN ĐỀ SỨC 
KHỎE TRONG NĂM 2022

Năm 2022 có nhiều thách thức ảnh hưởng đến sức khỏe: trải qua một năm nữa của đại dịch COVID-19 và đợt bùng phát bệnh 
bệnh đậu khỉ trên toàn cầu. Người dân Ethiopia và Ukraine đã phải đối mặt với cái chết và sự tàn phá do chiến tranh gây ra. Ebola 
tấn công ở Uganda, nhiều quốc gia đã phải đối mặt với dịch tả bùng phát, hạn hán và lũ lụt đã làm gia tăng đáng kể tình trạng suy 
dinh dưỡng và bệnh tật ở vùng Sừng châu Phi và Sahel. Lũ lụt nghiêm trọng ở Pakistan đã gây căng thẳng lớn cho các dịch vụ y tế. 
Đó là chưa kể đến nhiều mối đe dọa khác đối với sức khỏe mà mọi người phải đối mặt năm này qua năm khác – các mối đe dọa 

trong môi trường, trong các sản phẩm họ tiêu thụ, điều kiện họ sống và làm việc cũng như việc họ không được tiếp cận với các dịch 
vụ y tế thiết yếu. Năm 2022 sắp kết thúc, chúng ta vẫn còn nhiều lý do để hy vọng trong năm 2023: Đại dịch COVID-19 đã giảm 

đáng kể, đợt bùng phát bệnh thủy đậu toàn cầu đang suy yếu và không có trường hợp mắc bệnh Ebola nào ở Uganda kể từ ngày 27 
tháng 11. Tổ chức y tế thế giới (WHO) hy vọng rằng những dịch bệnh khẩn cấp này sẽ kết thúc vào năm tới. Bất chấp sự gia tăng số 
ca mắc và tử vong do sốt rét – bệnh tiếp tục tấn công một số nhóm dễ bị tổn thương nhất trên thế giới – vào giai đoạn đầu của đại 

dịch, với những nỗ lực trong phòng ngừa, xét nghiệm và điều trị đã đạt hiệu quả trong việc giảm số ca mắc và tử vong.
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lương thực, đồng thời làm bùng phát 
dịch bệnh như: dịch tả, sốt vàng da, sởi 
và bại liệt.

WHO và các tổ chức đang làm việc 
để cung cấp khả năng tiếp cận các dịch 
vụ y tế cơ bản, điều trị suy dinh dưỡng 
và hỗ trợ các quốc gia ngăn chặn, phát 
hiện và ứng phó với các đợt bùng phát. 

Ngoài các đợt bùng phát, khủng 
hoảng do khí hậu và các trường hợp 
khẩn cấp khác, các cuộc xung đột đã 
gây nguy hiểm cho sức khỏe và cuộc 
sống của hàng triệu người trong năm 
nay ở Afghanistan, Ethiopia, Syria, 
Ukraine và Yemen.

Ukraina. Hỗ trợ hệ thống y tế: Đối 
với người dân Ukraine, năm 2022 là 
một năm tàn khốc. 

Công việc của WHO tại quốc gia 
này kể từ khi bắt đầu chiến tranh là 
tập trung vào việc cung cấp vật tư y 
tế chuyên dụng, điều phối việc triển 
khai các đội y tế và làm việc với các cơ 
quan y tế để giảm thiểu sự gián đoạn 
trong việc cung cấp các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe quan trọng, không chỉ 
ở Ukraine, mà còn ở các quốc gia tiếp 
nhận người tị nạn. Đặc biệt nhấn mạnh 
vào việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm 
thần, khi người dân ở các quốc gia có 
chiến tranh bị ảnh hưởng tâm gia tăng.

Tiêm chủng cho trẻ em, tỷ lệ bao 
phủ vẫn chưa phục hồi: Trong năm 
thứ ba của đại dịch, các dịch vụ y tế 
thiết yếu đang được phục hồi về mức 
trước đại dịch. Tiêm chủng định kỳ là 
một trong những dịch vụ y tế cần phải 
được khôi phục tại quốc gia này, nơi đã 

có sự sụt giảm liên tục lớn nhất trong 
tiêm chủng cho trẻ em trong 30 năm. 
Bệnh sởi là mối quan tâm đặc biệt, với 
ước tính có khoảng 128.000 ca tử vong 
vì căn bệnh này và 22 quốc gia đã trải 
qua những đợt bùng phát lớn và gây 
gián đoạn vào năm 2021. Tăng tỷ lệ bao 
phủ vắc-xin để ngăn chặn sự bùng phát 
của các bệnh ở trẻ em là ưu tiên chính 
trong năm 2023.

Vắc xin sốt rét, triển khai tiếp tục 
ở Châu Phi: Việc triển khai vắc-xin 
sốt rét đầu tiên trên thế giới, RTS,S, ở 
Ghana, Kenya và Malawi tiếp tục thông 
qua một chương trình thí điểm do WHO 
điều phối. Hơn 1,2 triệu trẻ em được 
bảo vệ bằng vắc xin phòng bệnh sốt 
rét ở 3 quốc gia. Việc triển khai rộng rãi 
vắc-xin sốt rét dự kiến sẽ sớm nhất là 
vào cuối năm 2023 và ít nhất 27 quốc 
gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc giới 
thiệu vắc-xin ở những khu vực có mức 

độ lan truyền bệnh sốt rét từ trung bình 
đến cao. 

Hơn nữa, dữ liệu mới do WHO công 
bố vào tháng 12 chỉ ra rằng các trường 
hợp mắc bệnh sốt rét và tử vong vẫn ổn 
định vào năm 2021, trái ngược với sự 
gia tăng mạnh vào năm 2020.

Biến đổi khí hậu: giữ sức khỏe đi 
đầu trong các cuộc đàm phán: WHO 
tiếp tục nỗ lực làm nổi bật tác động của 
biến đổi khí hậu đối với sức khỏe. Tổ 
chức đã có mặt đáng kể tại các cuộc 

thảo luận COP27 ở Sharm El Sheikh, 
Ai Cập, vào tháng 11, để thúc đẩy lập 
luận về sức khỏe cho hành động khí 
hậu và ủng hộ các hệ thống y tế có 
khả năng phục hồi, củng cố và tăng 
cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ các 
quốc gia dễ bị tổn thương nhất.

Lần đầu tiên công bố danh sách 
“mầm bệnh ưu tiên” do nấm: Một 
kết quả quan trọng trong công việc 
của WHO nhằm chống lại tình trạng 
kháng kháng sinh trong năm nay là 
lần đầu tiên công bố danh sách “mầm 
bệnh ưu tiên” của nấm - một danh 
mục gồm 19 loại nấm đại diện cho mối 
đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng 

đồng. Danh sách mầm bệnh nấm ưu 
tiên của WHO (FPPL) là nỗ lực toàn cầu 
đầu tiên nhằm ưu tiên một cách có hệ 
thống các mầm bệnh nấm, xem xét các 
nhu cầu nghiên cứu và phát triển chưa 
được đáp ứng cũng như tầm quan trọng 
đối với sức khỏe cộng đồng.

Các báo cáo toàn cầu chỉ ra con 
đường phía trước trong việc ngăn 
ngừa và điều trị các bệnh không lây 

nhiễm và sức khỏe tâm thần: Báo cáo 
Sức khỏe Tâm thần Thế giới đã đưa ra 
đánh giá lớn nhất về sức khỏe tâm thần 
thế giới trong 20 năm. Dựa trên những 
bằng chứng mới nhất hiện có, đưa ra 
các ví dụ về thực hành tốt và nói lên 
kinh nghiệm sống của mọi người, báo 
cáo lập luận về sự chuyển đổi trên toàn 
thế giới trong các dịch vụ sức khỏe tâm 
thần và đưa ra lộ trình để đạt được điều 
đó. 

Tiếp theo Báo cáo là việc xuất bản 
các hướng dẫn của WHO về sức khỏe 
tâm thần tại nơi làm việc, đưa ra các 
khuyến nghị dựa trên bằng chứng để 
tăng cường sức khỏe tâm thần, ngăn 
ngừa các tình trạng sức khỏe tâm 
thần và cho phép những người có tình 
trạng sức khỏe tâm thần tham gia và 
phát triển trong lực lượng lao động.

Báo cáo tình trạng toàn cầu về hoạt 
động thể chất, báo cáo đầu tiên như 
vậy do WHO ban hành, cho thấy mức 
độ mà các chính phủ đang thực hiện 
các khuyến nghị để tăng cường hoạt 
động thể chất ở mọi lứa tuổi và mọi 

khả năng. Dữ liệu từ 194 quốc gia cho 
chúng tôi thấy rằng tiến độ tổng thể là 
chậm và không đồng đều. Các quốc gia 
cần đẩy nhanh việc xây dựng và thực 
hiện các chính sách nhằm tăng mức độ 
hoạt động thể chất, giảm gánh nặng từ 
các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim 
và ung thư, và các tình trạng sức khỏe 
tâm thần. 

Một hoạt động đầu tiên khác của 
WHO là công bố Báo cáo Tình trạng 

Sức khỏe Răng miệng Toàn cầu, nhấn 
mạnh rằng gần một nửa dân số thế giới 
mắc các bệnh về răng miệng, với số ca 
mắc bệnh răng miệng đã tăng thêm 1 tỷ 
trong 30 năm qua. Báo cáo này như một 
hồi chuông cảnh tỉnh về sự cần thiết 
phải tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ 
phòng ngừa và điều trị các bệnh răng 
miệng, đặc biệt là ở các quốc gia có thu 
nhập trung bình và thấp, nơi gánh nặng 
cao nhất./.

 Mỹ Lệ
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1. Đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát
Cuối năm 2019, xuất hiện ca bệnh COVID-19 đầu 

tiên, thế giới đã trải qua 3 năm đương đầu với virus 
SARS-CoV-2. Các nghiên cứu cho thấy đã có hơn 
500 biến thể phụ của Omicron có khả năng lây truyền 
cao và tránh được hệ miễn dịch, những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức 
tạp và dịch bệnh được dự báo vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới trong thời gian tới. Vaccine vẫn là biện pháp quan 
trọng trong phòng, chống dịch. Tuy nhiên, Ủy ban Khẩn cấp về dịch COVID-19 thuộc WHO dự kiến sẽ thảo luận về các 
tiêu chí tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp tại cuộc họp của ủy ban vào tháng 1/2023.

Dịch COVID-19 không còn là mối lo ngại tại hầu hết các nước trên thế giới. 
Tại Việt Nam, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai thành công với gần 

266 triệu liều vaccine COVID-19 các loại được tiêm cho khoảng 88,5% người dân từ 5 tuổi trở lên. Gần 100% người từ 
12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi cơ bản và trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã đạt 93%. Đặc biệt, tỷ lệ phản ứng sau tiêm của Việt 
Nam thấp hơn thông báo của WHO và nhà sản xuất.

Các tổ chức quốc tế đã đánh giá cao và công nhận Việt Nam có chiến lược sử dụng vaccine phù hợp, hiệu quả với cam 
kết của toàn bộ hệ thống chính trị và người dân, là quốc gia đi sau về trước trong tiêm phòng COVID-19. Chiến dịch tiêm 
vaccine thành công, an toàn đã góp phần quan trọng ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19, đưa Việt Nam trở lại trạng 
thái bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng lúc, nhiều loại dịch bệnh không mới nhưng lại bùng phát, nhiều nhân viên y tế trong khu vực y tế công bỏ việc… 
Các giải pháp đã được đưa ra để giải quyết những thách thức mới, đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân 

hiệu quả và tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị.
2. Dịch bệnh khác
Năm 2022, một số bệnh truyền nhiễm bùng phát với số mắc tăng 

cao bất thường. Điển hình là bệnh do virus Adeno, cúm, sốt xuất huyết.
Từ tháng 8, số bệnh nhi nhiễm virus Adeno bắt đầu xuất hiện nhiều. 

Đến tháng 9 và 10, mỗi tuần Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 
1.000 trường hợp, trong đó, gần 50% bị nặng. Bệnh do virus Ade-
no thường tăng nặng ở người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch. 
Thời điểm đó, còn diễn ra tình trạng nhiều trẻ bội nhiễm vi khuẩn sau 
khi nhiễm virus Adeno dễ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Một trong 
những nguyên nhân khiến dịch bệnh này bùng phát được nhận định 
là do sau mắc COVID-19, tổn thương ở niêm mạc, đường hô hấp của 
trẻ chậm hồi phục, tạo cơ hội để các virus tấn công mạnh hơn so với 
mọi năm.

Dịch cúm năm nay cũng có sự bất thường. Từ hè cho đến đầu mùa 
đông vẫn diễn biến phức tạp. Như đợt cúm A bùng phát ở Hà Nội khiến gần 3.000 người mắc được xem là hoạt động trái 
mùa của virus cúm. Cúm B cũng lây lan rộng với nhiều ca biến chứng nặng.

Đặc biệt, theo tính chất chu kỳ, dich sốt xuất huyết năm nay quay trở lại với hơn 354.000 ca mắc, hơn 130 ca tử vong, 
cao gấp 5 lần năm trước. Số ca nặng và có dấu hiệu cảnh báo tăng.

Các địa phương đã huy động lực lượng triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy, đảm bảo các hộ gia đình tại vùng 
có dịch hoặc có nguy cơ bùng phát dịch, phải được kiểm tra, giám sát vật dụng chứa nước, đồ phế thải, nơi sinh sản của 
muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy, vệ sinh môi trường.

CÁC SỰ KIỆN Y TẾ NỔI BẬT NĂM 2022 TẠI VIỆT NAMCÁC SỰ KIỆN Y TẾ NỔI BẬT NĂM 2022 TẠI VIỆT NAM
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3. Nguồn lực y tế
6 tháng đầu năm nay, hơn 4.100 viên chức y tế xin thôi việc. Nhiều 

người có trình độ được các cơ sở tư nhân mời làm việc với mức 
lương cao. Cũng có những người chuyển sang công việc khác dù 
tiếc nuối nghề, tiếc nuối khối kiến thức đã dày công tích lũy trong 
nhiều năm.

Hàng loạt cơ sở y tế công lập khó khăn vì thiếu nhân lực. Cùng với 
đó, hàng loạt trạm y tế “trắng” bác sĩ. Ngay cả những nơi có cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư cũng không có bác sĩ vì thế cũng 
vắng cả bệnh nhân. Tăng lương chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài 
cần một giải pháp căn cơ, tức là xem xét toàn bộ chính sách về y tế.

4. Trang thiết bị y tế và thuốc
Ngày 6/12, Bộ Y tế đã bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 

14/2020, giúp các cơ sở y tế lựa chọn được trang thiết bị, vật tư phù 
hợp và đúng với quy luật của thị trường. Cụ thể các đơn vị khi tham 
gia đấu thầu sẽ không cần tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu 
trong vòng 12 tháng trước. Giá trúng thầu năm sau có thể cao hơn 
giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó năm trước hoặc giá có thể 
thấp hơn nhưng lạc hậu.

Trong năm qua, có 88 loại thuốc được đấu thầu tập trung thành 
công, với tỷ lệ giảm giá trung bình 18%. 61 thuốc biệt dược gốc đã 
được đàm phán, với giá trị giảm gần 2 tỷ đồng, tương đương 14,8%. 
Đặc biệt, một số thuốc điều trị ung thư có tỷ lệ giảm giá cao nhất lên 
đến 51%.

Tuy nhiên, vẫn có một số loại thuốc không có nhà thầu tham gia do 
quy định giá thuốc đấu thầu phải thấp hơn giá thuốc 12 tháng trước 
đó. Vì vậy, Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến để sửa thông tư 15 quy 
định giá thuốc đấu thầu phải thấp hơn giá thuốc 12 tháng trước đó.

Dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng ngành 
y tế với đội ngũ thầy thuốc tâm huyết với nghề, vẫn tiếp tục nỗ lực 
đứng vững sau đại dịch. Hơn thế còn gặt hái những thành tựu mới, 
đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu, phát triển trình độ 
chuyên môn, làm nên những thành công mang tầm thế giới.

5. Cùng lúc 2 kỷ lục trong lĩnh vực ghép tạng đã được Bệnh 
viện Trung ương Huế xác lập hồi đầu tháng 5 là ghép tim với 
thời gian mổ ngắn nhất và thời gian tim đập lại cũng ngắn nhất.

Người được ghép tim 37 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Quả tim 
được lấy từ người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Nhân dân Gia 
Định (Thành phố Hồ Chí Minh), vận chuyển đến Huế an toàn. Chỉ 
sau 1 giờ 20 phút phẫu thuật, tim đã đập lại trong lồng ngực người 
nhận tạng.

Thành tựu ghép tạng Việt Nam còn ghi nhận trường hợp hiếm có 
trên thế giới đó là ca ghép phổi thành công toàn diện, khỏe mạnh sau 
hơn 2 năm ghép. Ca ghép do Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp 
với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện. Sau đó, người 
nhận phổi được khám định kỳ, thiết lập quy trình phục hồi chức năng 
phù hợp. Hiện ông hoàn toàn khoẻ mạnh, chức năng hô hấp ổn định, 
phổi hoạt động tốt.

6. Cặp song sinh tuổi thai 25 tuần và mỗi cháu chỉ nặng 500 
gam: đã được Bệnh viện Phụ sản Trung ương nuôi dưỡng thành 
công. Đây cũng là cặp song sinh nhẹ cân và non tháng nhất. Hai bé 
phải thở máy hàng chục ngày và đối mặt với rất nhiều nguy cơ như: 
ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt, xuất huyết não, phổi và nhiễm trùng 
sơ sinh. Các bác sĩ đã sử dụng 7 phương pháp nuôi dưỡng cho các 
bé. Mỗi ngày các bé ăn 25 lần và mỗi lần chỉ 0,5 ml sữa. Được biết, 
bệnh viện đã nuôi dưỡng thành công nhiều trẻ sinh non và chỉ nặng 
vài lạng. Hiện các bé khỏe mạnh và phát triển bình thường - Thành 
công này cho thấy trình độ của đội ngũ bác sĩ Sản Nhi của Việt Nam 
và nhân thêm hy vọng cho các gia đình có trẻ sinh non nhẹ cân./. 

Mỹ Lệ
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NGÀNH Y TẾ NGÀNH Y TẾ 
NĂM 2022NĂM 2022
 QUA ẢNH QUA ẢNH

Ông Nguyễn Hồng Chương-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế
Phát biểu tại hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2022

Lễ triển khai thả muỗi vằn mang Wolbachia khu vực 
phía Nam tại tỉnh Bình Dương

Mít tinh phát động vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân 
phòng, chống dịch bệnh

Bộ Y tế thăm và làm việc tại TYT phường Chánh Mỹ về công 
tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh
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Đoàn giám sát công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ của Bộ 
Y tế làm việc tại Bình Dương

Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Bình Dương tổ chức 
nghiệm thu đề tài Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc lá 

và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh năm 2022

Hội nghị đồng thuận triển khai hoạt động PPM mô hình 5 và 
thành lập Chi hội phổi Bình Dương

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh Ủy cùng lãnh đạo tỉnh 
tặng quà tết cho ngành Y tế

Ngành Y tế tỉnh Bình Dương tiếp đoàn công tác y tế tỉnh 
Hậu Giang đến làm việc và trao đổi về chính sách hỗ trợ, 

thu hút nhân lực y tế tại tỉnh Bình Dương

Tổng kết công tác y tế và họp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc 
Việt Nam (27/02/1955-27/02/2022) 

Đoàn giám sát công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ của 
Bộ Y tế làm việc tại Bình Dương

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo ngành Y tế kiểm tra 
công tác tiêm ngừa vắc xin Covid-19 tại trường học
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Giải bóng bàn công chức, viên chức, người lao động ngành 
Y tế năm 2022

Đảng ủy, Công đoàn ngành Y tế chúc mừng đại hội Đoàn cơ 
sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương

Söùc khoûe Bình Döông Soá 01/2023(245)
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NGÀNH Y TẾNGÀNH Y TẾ
Công đoàn ngành Y tế trao tặng vé tàu cho đoàn viên về quê 

đón tết Quý Mão năm 2023

Công đoàn ngành Y tế tổ chức Tập huấn chế độ chính sách 
đối với lao động nữ, vai trò của nữ công chức, viên chức, 

người lao động thời kỳ công nghệ số, quy chế dân chủ cơ sở, 
kỹ năng thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể

Bà Dương Thị Thu Hồng - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế 
phát biểu tại Hội nghị Đối thoại giữa đoàn viên - người lao 

động với lãnh đạo Sở Y tế và công đoàn ngành Y tế

Đảng Ủy, Công đoàn ngành Y tế, Đoàn cơ sở Sở Y tế thăm 
và tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Phùng Thị Lên 

nhân dịp năm mới xuân Quý Mão 2023



NĂM 2022 QUA ẢNHNĂM 2022 QUA ẢNH
Liên hoan tiếng hát công chức, viên chức, người lao động 

ngành Y tế năm 2022
Giải cầu lông ngành Y tế lần thứ XI năm 2022

Đoàn cơ sở Sở Y tế tham gia Chương trình “Tình nguyện 
mùa đông” năm 2022 và “Xuân tình nguyện” 2023 tại tỉnh 

Bình Phước

Đoàn cơ sở Sở Y tế tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Đoàn 
phường An Sơn tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính 
sách, gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 

xã nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

Công đoàn ngành Y tế trao quà chúc mừng xuân 2022
cho các công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc

Söùc khoûe Bình Döông Soá 01/2023(245)
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Lễ xuất phát Chuyến tàu xuân nghĩa tình cho đoàn viên, 
người lao động về quê đón tết Quý Mão năm 2023



Söùc khoûe Bình Döông Soá 01/2023(245)

12

GÓC PHÁP LUẬTGÓC PHÁP LUẬT

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ 
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
bảo hiểm y tế cho một số đối 
tượng trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương, giai đoạn 2023 - 2025, cụ 
thể như sau:

1. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã 
hội tự nguyện cho một số đối tượng 
thường trú trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương (ngoài chế độ hỗ trợ của 
Trung ương):

a) Hỗ trợ 30% mức đóng cho 
người thuộc hộ nghèo theo quy định 
chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

b) Hỗ trợ 25% mức đóng cho 
người thuộc hộ cận nghèo theo quy 
định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh.

2. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y 
tế cho một số đối tượng đang sinh 
sống (thường trú/tạm trú) trên địa 
bàn tỉnh Bình Dương, bao gồm:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo 

hiểm y tế cho các đối tượng sau:
- Các đối tượng tại xã khu vực I 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo 
quy định của Thủ tướng Chính phủ 
gồm: người cao tuổi từ 70 đến 79 
tuổi; người dân tộc thiểu số.

- Người lao động hết thời gian 
hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 
tháng chưa tham gia lại bảo hiểm 
y tế cho đến khi có việc làm mới và 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
thời gian hưởng hỗ trợ tối đa là 12 
tháng.

- Người thuộc hộ thoát nghèo 
trong vòng 02 năm kể từ khi có 
Quyết định công nhận thoát nghèo.

- Người mắc bệnh hiểm nghèo 
theo quy định của Chính phủ.

b) Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm 
y tế (ngoài chế độ hỗ trợ của Trung 
ương) cho các đối tượng sau:

- Học sinh đang học tại xã khu 
vực I theo quy định của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: do 

ngân sách nhà nước bảo đảm theo 
phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân 
tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 
này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng 
nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân, các Tổ đại biểu và đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, 
kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09 
tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực 
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./. 

Bích Hạnh

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, 
bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương, giai đoạn 2023 - 2025
Theo Nghị Quyết số: 15/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương quy 

định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai 
đoạn 2023 – 2025 đã quy định:
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Các món ăn giúp 
giảm bớt tác hại của 

rượu bia ngày tết 

Rượu bia là thức uống truyền thống gần như không thể thiếu 
và trở thành một phần của văn hóa Tết. Những ngày này lượng 

rượu bia tiêu thụ tăng lên đáng kể, cùng với đó là số người nhập 
viện do say rượu, bia, thậm chí bị ngộ độc rượu cũng gia tăng. 

Khi cơ thể phải hấp thu quá nhiều rượu bia khiến gan không kịp 
sản xuất đủ men để chuyển hóa cồn. Lúc này các độc chất được 

tạo ra từ rượu, bia sẽ bị ứ lại trong cơ thể, trực tiếp phá hủy tế 
bào gan và gây độc cho nhiều cơ quan nội tạng khiến cơ thể bị 

mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn…thậm chí gây tử vong nếu không 
cấp cứu kịp thời.

Để giảm bớt một phần những tác hại của rượu 
bia kể trên, dưới đây là gợi ý một số món ăn hỗ 
trợ giải rượu bia an toàn:

Trước khi uống rượu bia:
Ăn lòng trắng trứng gà chín: Lòng trắng giàu loại 

protein khiến cồn trong rượu bia bị kết tủa lại, từ đó 
giảm bớt lượng cồn hấp thu vào máu. Mặt khác, nó 
còn giúp tránh hiện tượng bỏng niêm mạc dạ dày 
do rượu.

Ăn đậu xanh hoặc uống nước vỏ đậu xanh: Đậu 
xanh là loại thực phẩm có khả năng phân hủy các 
loại độc tố rất tốt. Theo Đông y, đậu xanh giúp bồi 
bổ nguyên khí, làm mát gan, giải được nhiều thứ 
độc.

Trong khi uống rượu bia: nên ăn thêm một số món 
ăn giúp giải độc rượu như: Củ cải trắng, cải thìa, rau 
cần, cam quýt, dâu tây, chanh, các món ăn chế biến 
từ đậu xanh (như nhân bánh chưng)...

Sau khi uống rượu bia
Rau cần: Một nắm rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy 

nước cốt, pha chút đường uống từ từ. Nước cốt rau 
cần không chỉ làm tỉnh rượu mà còn giúp người say 
không bị đau đầu váng vất sau khi tỉnh.

Sắn dây: Pha một cốc bột sắn dây có vắt 1 ít 
chanh để uống, một lúc sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn 
dây cũng giúp cho gan tham gia đào thải độc tố.

Củ cải trắng: Giã nát một ít củ cải trắng, vắt lấy 
nước cốt, thêm chút đường rồi uống làm nhiều lần.

Đậu xanh: Ăn các sản phẩm chế biến từ đậu 
xanh 10 - 30g, hoặc giã 5 - 10g đậu xanh cả vỏ, pha 
đường uống.

Giấm ăn 60g, đường 15g, gừng 3 lát, giã nát, hòa 
lẫn với nhau rồi uống.

Nước chanh: Chanh tươi một quả, vắt nước cho 
uống hoặc thái mỏng, ăn cả quả càng tốt...

Hỗn hợp vỏ quýt phơi khô 30g, có thể sao thơm; 
mơ chua 2 quả, cho vào khoảng 300ml nước, sắc 
nhỏ lửa 20 - 30 phút rồi uống, thêm chút nước gừng 
hoặc trà gừng thì càng tốt.

Lưu ý, các biện pháp trên chỉ có tác dụng giảm 
bớt phần nào tác hại của rượu. Để bảo vệ sức khỏe 
về lâu dài, điều quan trọng nhất là cần biết làm chủ 
bản thân để không uống quá nhiều bia rượu và xảy 
ra các tai nạn không mong muốn./. 

Mai Thi



Sáng ngày 06/01/2022 tại Bệnh viện 
Quốc tế Hạnh phúc, Sở Y tế Bình 

Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác y tế năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tham 
dự có ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Hồng 
Chương - Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh 

đạo các sở ban ngành, cán bộ y tế tại các 
đơn vị y tế tuyến tỉnh, các Trung tâm Y 

tế huyện, thị, thành phố.
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Năm 2023, Ngành Y tế Bình Dương tiếp tục nâng cao 
năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y 

tế đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, công 

tác dân số trong tình hình mới; Chuyển đổi số 
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực 

y tế; tăng cường chỉ đạo công tác y tế dự phòng 
Y tế - Dân số, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống 
dịch (đặc biệt là COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng…); 

Tiếp tục các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh; Triển khai các chương trình, dự án nâng cao năng lực y 

tế cơ sở; v.v.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của ngành Y tế trong thời 

gian vừa qua, nhất là trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch 
bệnh; công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. 

Cùng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại của 
ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, 

viên chức ngành Y tế Bình Dương chung tay chia sẻ với những 
khó khăn chung của tỉnh, nỗ lực, cố gắng phục vụ tốt nhiệm vụ 
chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng dành 
thời gian lắng nghe, trao đổi, thảo luận cũng Lãnh đạo Sở Y tế 

và các đơn vị y tế về các vấn đề còn vướng mắc trong thời gian 
qua, nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục và phát triển ngành 

Y tế tỉnh nhà trong thời gian tới./. 

Bích Hạnh

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết 
công tác y tế năm 2022, định hướng nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2023 và các báo cáo tham luận đến từ đại 

diện các đơn vị bao gồm: Triển khai công tác đào tạo và 
chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Kết quả triển 
khai công tác tiêm chủng mở rộng và Covid-19; Những kết 
quả bước đầu trong triển khai bệnh viện không giấy tại Bệnh 
viện đa khoa quốc tế Becamex. 

Năm 2022, Sở Y tế đã thực hiện tốt công tác tham mưu 
cho tỉnh về các mặt công tác trên các lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe nhân dân; Xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống y tế; 
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chương trình mục tiêu y tế - 
dân số đạt được kết quả quan trọng. Bám sát các văn bản chỉ 
đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp Quốc 
gia, cấp tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Y tế để triển khai kịp thời, đồng 
bộ các biện pháp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Các dịch bệnh khác 
như: Sốt rét, Lao, Phong,…; các chương trình Y tế: Phòng 
chống HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, Dân số - KHHGĐ, 
an toàn thực phẩm, cung ứng thuốc vật tư y tế,… được duy 
trì đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch; Duy trì tiêm chủng đầy đủ các 
loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 87,3% kế hoạch năm; 
Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh... Công 
tác khám, chữa bệnh và chuyên môn nghiệp vụ được đảm 
bảo. Khám chữa bệnh năm 2022 giảm so kế hoạch và cùng 
kỳ năm 2021; Số giường bệnh/vạn dân đạt 19,7%, Tổng số 
lần khám bệnh là 5.645.170 lượt người đạt 83% kế hoạch 
năm; v.v.
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CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG 
NĂM 2022NĂM 2022

Nếu như năm 2021 là năm khó khăn 
và áp lưc nặng nề nhất trong lịch sử hình 

thành và phát triển của ngành y tế thì 
năm 2022 lại là năm đầy thách thức. Khi 

mà đại dịch vẫn còn đó nguy cơ bùng 
phát trở lại, những tàn dư mà nó để lại 

vẫn còn hết sức nặng nề. Và, làm thế nào 
để thực sự kiểm soát được dịch bệnh 
và làm thế nào để đưa hoạt động của 

ngành y tế trở lại trạng thái bình thường 
mới? Điều này đã đặt ra rất nhiều thử 

thách cho ngành y tế Việt Nam nói chung 
và ngành y tế tỉnh Bình Dương nói riêng 

- Một trong những địa phương bị ảnh 
hưởng trực tiếp từ đại dịch. 

Vượt qua tất cả, bằng nghị lực, bằng tinh 
thần trách nhiệm với trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cao, được trui rèn qua biết bao 

gian nan, nguy khó, mỗi cán bộ công nhân viên 
ngành y tế đã từng bước phát huy hết vai trò của 
mình, xứng đáng là những người tiên phong trên 
mặt trận chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 
Đạt được những kết quả to lớn này, không chỉ nhờ 
vào sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh 
đạo Tỉnh Ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo trực tiếp của 
lãnh đạo ngành, mà đó còn nhờ vào những hoạt 
động hiêu quả thiết thực của Công đoàn ngành y tế 
- cánh tay đắc lực trong công tác chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho mỗi CBCNV, NLĐ. Bởi, chỉ 
khi được chăm lo, hỗ trợ tốt, đời sống tích cực và 
thoải mái thì mỗi người mới có thể toàn tâm toàn ý 
phát huy và cống hiến hết mình cho công việc.

Công đoàn ngành y tế tỉnh Bình Dương hiện có 41 CĐCS 
trực thuộc với gần 8000 đoàn viên Công đoàn, trong đó 
có 18 đơn vị y tế ngoài công lập. Ban chấp hành Công 
đoàn ngành đều là những cán bộ tiên phong, gương mẫu, 
từng trải qua khoảng thời gian rất dài ở những vị trí công 
tác chuyên môn khác nhau. Do vậy, hơn ai hết, Ban chấp 
hành là những người có thể hiểu được tâm tư nguyện vọng 
cũng như những khó khăn vướng mắc của Đoàn viên Công 
đoàn, từ đó có những đề xuất và hỗ trợ kịp thời. Dẫu chưa 
thực sự vẹn toàn nhũng đó là những nỗ lực và cố gắng rất 
lớn với mong muốn mỗi người có thể khắc phục khó khăn, 
tiếp tục gắn bó với nghề.

Bên cạnh một số hoạt động kiểm tra giám sát và tổ chức 
các lớp tập huấn, các cuộc thi, hội thao.... thường niên thì 
một trong nhũng hoạt động thiết thực, nổi bật mà Công 
đoàn thực hiện trong năm 2022 đó là tiếp nhận và trao 
học bổng “CHắp cánh ước mơ” trao tặng sữa cho con của 
ĐVCĐ ... Đây thực sự là điểm tựa tinh thần, tác động tích 
cực đến mỗi cán bộ ngành y khi con mình được xướng tên 
nhận thưởng. Song song đó, công tác chăm lo, hỗ trợ cho 
đoàn viên công đoàn, người lao động cũng luôn được CĐ 
NGÀNH Y TẾ đặc biệt quan tâm, nhất là hoạt động chăm 
lo hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid 19. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn 
ngành đã xét duyệt và chi hỗ trợ 418 trường hợp đoàn viên 
là F0 với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Công đoàn ngành 
cũng đã đề xuất Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn 
của tỉnh 3 trường họp đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với 
số tiền 30 triệu đồng, tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ tình 
thương của ngành thăm hỏi hỗ trợ 10 trường họp đoàn viên 
bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn từ trần và 3 cán bộ về hưu với 
số tiền gần 52 triệu đồng. Ngoài ra, các hoạt động chăm 
lo tết Nhâm Dần 2022 cũng được các cấp Công đoàn đảy 
mạnh như tặng quà tết cho cán bộ công nhân viên chức 
đang làm nhiệm vụ phòng chông dịch tại các cơ sơ y tế, 
tặng quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ 
chức các hoạt động Tết sum vầy - Xuân bình an.....
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Không chỉ chăm lo cho người lao động vào những dịp 
lễ tết hay sự kiện của ngành, để đảm bảo đời sống cho 
đoàn viên công đoàn luôn được đủ đầy, các CĐCS còn 
ký cam kết đảm bảo vay tín chấp ngân hàng cho đoàn 
viên làm kinh tế cải thiện cuộc sống gia đình, vận động 
xây dựng các loại quỹ tương trợ quỹ xoay vòng vốn... với 
tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng, hỗ trợ được 214 lượt người 
vay. Những con số này chắc chắc sẽ không dừng lại, 
những bước chân này sẽ không mỏi và sẽ lại đi, đến 
những nơi đang còn cần được sưởi ấm bởi yêu thương. 

Một số họat động như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao, chào mừng tháng công nhân, các phong trào thi 
đua, học tập nâng cao trình độ cũng được Công đoàn 
ngành chú trọng và triển khai thường xuyên, liên tục tạo 
nên không khí thi đua sôi nổi, hào hứng và những nguồn 
năng lực tích cực để tiếp tục cống hiến và làm việc.

Tổng kết hoạt động năm 2022, Công đoàn ngành 
cũng đã biểu dương và trao tặng: bằng khen của 
Liên đoàn lao động tỉnh cho các tập thể và cá nhân; 
giấy khen của Công đoàn ngành y tế cho 18 tập 
thể và 173 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công 
đoàn năm 2022. Khen thưởng toàn diện (chỉ tiêu 
phân bổ cho Công đoàn cơ sở trực thuộc): Cờ Tổng 
Liên đoàn: Tập thể CĐNYT, 01 tập thể CĐCS; Bằng 
khen của Tổng Liên đoàn: 01 tập thể, 01 cá nhân; 
Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh: 01 tập thể; 
Bằng khen của LĐLĐ tỉnh: 06 tập thể, 11 cá nhân; 
Giấy khen của Công đoàn ngành: 18 tập thể và 173 
cá nhân. 

Công đoàn ngành Y tế cũng đã trao tặng các vé 
tàu về quê đón tết Quý Mão năm 2023 cho 07 đoàn 
viên người lao động tại các CĐCS có hoàn cảnh khó 
khăn trong năm 2022.

Năm 2023, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động 
CCVCLĐ tích cực học tập và thực hiện nghiêm các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật 
của Nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, 
đưa nội dung học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí 
Minh gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao Y 
Đức của ngành, đặc biệt là thực hiện tốt “Đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh” tại các cơ sở Y tế, tổ 
chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động 
sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng 
cao năng suất, chất lượng khám chữa bệnh. Đổi 
mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng 
hoạt động công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công 
đoàn,… phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt 
động đã đề ra.

Khép lại một năm với nhiều khó khăn cho nền kinh 
tế, nhiều ảnh hưởng trực tiếp đối với nghề, với mỗi 
người, nhiều cán bộ công nhân viên của ngành đã 
không thể trụ vững với nghề và tìm cho mình những 
hướng đi mới. Cùng với đó là một số chỉ tiêu vẫn 
chưa hoàn thành đã đặt ra thách thức cho BCH CĐ. 
Song, với niềm tin và ý chí kiên định cùng với trách 
nhiệm mà chính bản thân mỗi cán bộ công đoàn tự 
đặt ra cho mình, hy vọng, một năm mới 2023 sẽ là 
năm gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ nhất./.

 Giang Nhung
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Một số loài cây cảnh khác thường được trồng trong nhà như xương rồng bát tiên có thể gây bỏng rát khi tiếp xúc nhất 
là với trẻ nhỏ. Cây chuỗi ngọc có chứa thành phần gucosides, nếu ăn phải sẽ gây mệt mỏi, khó thở, tiêu chảy…

Một mối nguy khác cũng cần chú ý trong việc lựa chọn hoa cảnh ngày Tết đó là không đặt quá nhiều cây cảnh trong 
nhà, phòng kín vào ban đêm, vì ban đêm, cây sẽ hút oxy trong không khí để tạo ra năng lượng duy trì hoạt động sống, 
thải ra khí carbonic và hơi nước. Trong khí đó, con người cũng hô hấp tương tự như vậy khiến chúng ta dễ bị ngạt thở 
khi ngủ trong một căn phòng nhiều cây cảnh nhưng lại đóng kín./. 

Mai Thi

Việc trang trí nhà cửa ngày xuân với những loài 
hoa đẹp, đa sắc màu mang nhiều ý nghĩa may mắn, 
cầu mong nhiều điều tốt lành là thói quen và cũng là 
tập quán truyền thống lâu đời của người Việt. Mặc dù 

khoác lên mình những màu sắc rực rỡ và vẻ đẹp quyến 
rũ lòng người, nhưng nhiều loài hoa lại chứa những 

chất kịch độc có thể gây chết người đặc biệt là những 
loại hoa đẹp ngày Tết dưới đây:

HOA ĐẸP NGÀY XUÂN 
ĐẸP NHƯNG COI CHỪNG ĐỘC

Hoa trúc đào: Là loài hoa rất đẹp nhưng có độc tố mạnh nguy hiểm như 
strychni, độc tố có ở mọi thành phần của cây. Nhai một lá trúc đào đủ gây 
nguy hiểm cho trẻ em, nhai 10 - 20 lá gây nguy hiểm cho người lớn. Các 
triệu chứng ngộ độc khi ăn phải trúc đào thường buồn nôn, nôn, tiêu chảy 
có thể ra máu, đau bụng, loạn nhịp tim, trụy tim, tụt huyết áp, lạnh người 
do tuần hoàn máu không ổn định. Dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh trung 
ương, thiếu ôxy lên não, hôn mê và dẫn đến tử vong. Nhựa trúc đào gây rát 
da, rát mắt, viêm da.

Hoa thủy tiên: Là loài hoa rất quen thuộc, thường được trồng để trang 
trí nhà cửa trong những ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, những bông hoa thủy tiên 
lại chứa nhiều độc tính nếu chẳng may ăn phải với số lượng lớn. Hoa thủy 
tiên có củ như hành tây nên đã có nhiều người lầm tưởng chúng với củ 
hành. Một số triệu chứng thường gặp như: chóng mặt, nôn mửa, co giật 
và tiêu chảy. Hoa thủy tiên có màu sắc đẹp nên trẻ em thường tò mò, nhìn 
ngắm, sờ, ngửi hoặc cho vào miệng nếm thử rất nguy hiểm.

Hoa cẩm tú cầu: Là cây thân mộc, thân thảo bụi ưa bóng râm ẩm thấp, 
sống lâu năm, lá mọc đối theo từng đốt trên thân, hoa vô tính, lúc đầu hoa 
màu trắng sau biến dần thành màu lam hay màu hồng. Tất cả bộ phận của 
cây chứa độc tố có thể gây ngộ độc cho người ăn phải. Người bệnh có thể 
bị ngứa da, nôn mửa, suy yếu và toát mồ hôi. Một số còn bị hôn mê, co giật 
và ngừng lưu thông máu.
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Tết đến xuân về là dịp đoàn 
tụ đông vui, ý nghĩa nhất 
trong năm của các gia đình 

Việt Nam. Bên nhánh mai vàng, bánh 
chưng xanh, mọi người sắp xếp, vun 
vén cho những ngày đầu năm thật trọn 
vẹn, chu toàn với mong mỏi sẽ là khởi 
đầu cho một năm mới nhiều sức khỏe, 
hạnh phúc và như ý. Vui xuân, vui tết, 
nhưng phải luôn giữ sức khỏe và an 
toàn, phòng ngừa về các nguy cơ gia 
tăng đồng hành cùng dịp lễ tết. Vậy 
làm thế nào để vừa tận hưởng lễ tết 
thật trọn vẹn, vừa giữ được sức khỏe 
để bắt đầu một năm mới? 

1. Hạn chế ăn dầu mỡ: Trong ngày 
tết, việc thực hiện chế độ ăn theo chế 
độ hơi khó. Bữa ăn ngày tết là mâm 
cơm chung với không khí vui tươi cùng 
con cháu, nhiều khi làm người có tăng 
huyết áp cũng khó kiểm soát được 
hết mình, dẫn đến ăn nhiều hơn chất 
đường bột, món nhiều dầu mỡ, món 
nhiều muối, lại quá chén với rượu, bia 
và thật vất vả để từ chối những món 
ăn ngon, những lời mời trân trọng của 
con cháu,v.v. nhưng đó là những món 
dễ khiến bạn tăng cân, tăng cholester-

ol máu, dễ bị các bệnh tim mạch. Để 
giảm lượng thức ăn, bạn nên hạn chế 
ăn những món ăn nhiều mỡ, nên chia 
bữa ăn ra thành nhiều bữa nhỏ, mỗi 
lần ăn một ít. Ngoài ra, cần chú ý ăn 
thêm nhiều rau xanh và trái cây.

2. Phòng chống bệnh cúm gia 
cầm: Tết cổ truyền không thể thiếu thịt 
gà trong mâm cỗ. Việc buôn bán và 
giết mổ gia cầm ồ ạt để phục vụ trong 
dịp tết, nguy cơ lây nhiễm cúm gia 
cầm theo đó cũng tăng cao. Để bảo vệ 
bản thân, gia đình và cộng đồng khỏi 
nguy cơ nghiêm trọng này bằng một 
số hành động chủ yếu sau đây: Tránh 
tiếp xúc với gia cầm ốm và chết. Báo 
cáo ngay với chính quyền địa phương 
khi có trường hợp gia cầm ốm và chết 
xảy ra. Giết mổ an toàn tất cả các loại 
gia cầm (đeo khẩu trang, găng tay và 
sử dụng chất tẩy rửa). Nấu chín kỹ thịt 
gia cầm (không ăn thịt vẫn còn màu 
hồng, trứng ốp la chưa chín hoặc tiết 
canh vịt). Rửa tay với xà phòng trước 
và sau khi tiếp xúc với gia cầm sống.

3. Phòng tránh ngộ độc thực 
phẩm: Ngộ độc thực phẩm thường 
xảy ra do thiếu vệ sinh, dễ gặp vào dịp 

tết. Nguời dân cần duy trì thói quen 
đơn giản giúp phòng tránh ngộ độc 
thực phẩm như thường xuyên rửa tay 
sau khi đi vệ sinh và trước khi chuẩn bị 
bữa ăn. Để riêng thực phẩm sống và 
thực phẩm chín. Nấu chín kỹ thức ăn. 
Chỉ dùng nước sạch và thực phẩm an 
toàn (bạn nên tìm mua thực phẩm tại 
các cửa hàng quen, tin cậy, các sản 
phẩm  

4. An toàn giao thông: Đây là vấn 
đề cần đặc biệt lưu tâm trong ngày 
tết. Hãy đội mũ bảo hiểm khi lưu 
thông bằng xe máy. Cài quai nón đúng 
hướng dẫn. Luôn ghi nhớ, không lái 
xe sau khi đã uống rượu bia../. 

Bích Hạnh 
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GÓC Y TẾ THÔN BẢNGÓC Y TẾ THÔN BẢN

TĂNG LƯỢT DI CHUYỂN, THỜI TIẾT THAY ĐỔI, LÀ ĐIỀU KIỆN TĂNG LƯỢT DI CHUYỂN, THỜI TIẾT THAY ĐỔI, LÀ ĐIỀU KIỆN 
THUẬN LỢI CHO DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM LÂY LANTHUẬN LỢI CHO DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM LÂY LAN

Theo Bộ Y tế tình hình dịch bệnh COVID-19 ở các địa 
phương ở nước ta tiếp tục được kiểm soát; chiến 
dịch tiêm chủng đã đạt kết quả khả quan, tỉ lệ bao 

phủ vaccine của Việt Nam đã ở mức rất cao và là một trong 
những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong 
phòng, chống dịch bệnh.

Trên thế giới, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới 
(WHO) số ca tử vong do COVID-19 hằng tuần hiện chỉ bằng 
khoảng 1/5 so với một năm trước, nhưng vẫn còn ở mức 
cao; một số nước vẫn phát hiện hàng nghìn ca mắc mới 
m ỗ i ngày. Tuy nhiên, dịch bệnh được dự báo vẫn còn 
diễn biến khó lường trên thế giới trong thời gian 

tới. WHO đánh giá thế giới vẫn đang trong 
giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những 

biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể 
l à m cho dịch COVID-19 trở nên 

phức tạp và gia tăng trở lại.

Vào dịp Tết và mùa lễ 
hội, nhu cầu giao thương 
du lịch tăng cao, cùng thời 
tiết chuyển mùa thay đổi 
bất thường là điều kiện 

thuận lợi cho các dịch 
bệnh truyền nhiễm 
lây lan, có thể gia 

tăng số mắc, nhất 
là với nhóm 
trẻ em có sức 
đề kháng yếu 
và người 
cao tuổi có 
bệnh lý nền, 
dễ mắc các 

bệnh truyền nhiễm.

Trong khi đó, sự xuất 

hiện của các biến thể mới dẫn đến miễn dịch giảm theo thời 
gian, xu hướng dịch khó dự báo. Tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 
3 cho trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 - dưới 12 
tuổi trung bình toàn quốc hiện tại vẫn chưa cao.

Bộ Y tế cho hay hiện có khoảng 13 triệu người từ 18 tuổi 
trở lên thuộc nhóm đối tượng cần tiêm bổ sung đã được 
tiêm mũi bổ sung, trong đó nhiều người không tiếp tục đi 
tiêm mũi nhắc lần 1 vì cho rằng chỉ cần tiêm 3 mũi là đủ.

Số người mắc COVID-19 thời gian qua giảm nhiều, trẻ 
em mắc có triệu chứng nhẹ, dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là 
tiêm chủng.

Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu các đơn vị chuyên môn theo dõi 
chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến 
thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích 
tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các 
kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với 
mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, 
bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương 
trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tập trung tăng cường công tác phòng, chống các dịch 
bệnh lưu hành, bệnh mới nổi khác như sốt xuất huyết, tay 
chân miệng, Adenovirus, cúm, cúm gia cầm, đậu mùa khỉ...; 
theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo, hướng dẫn 
các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
kịp thời, hiệu quả. Tăng cường phòng, chống dịch trong dịp 
Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Các cơ sở y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án, điều 
kiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch 
bệnh khác trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023; chuẩn bị 
sẵn sàng và tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị; bảo 
đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác 
phòng, chống dịch COVID-19./. 

Mỹ Lệ
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 Cẩn thận kẻo tiền mất, tật mang
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Gần Tết không chỉ nhu cầu đi lại, mua bán của các gia đình 
tăng lên mà nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ cũng tăng theo. 
Nếu như các năm trước, nhu cầu làm đẹp chỉ dừng lại ở việc làm 

tóc, làm móng thì nay chị em còn tìm đến các biện pháp để tân 
trang nhan sắc như tiêm filler, làm mũi, nâng mũi, cắt mí, độn 

cằm… Đây được coi là những biện pháp đơn giản, chi phí thấp, 
hiệu quả nhanh. Thế nhưng, nhiều chị em ham rẻ, chọn các cơ sở 

làm đẹp không uy tín để thực hiện, đã khiến nhiều chị em phải 
nhập viện vì những biến chứng.

Mừng Xuân Quý Mão 2023, Ban 
biên tập xin gửi tới quý bạn đọc, quý 
đồng nghiệp và cộng tác viên Bản tin 
“Sức khỏe Bình Dương” lời Chúc mừng 
năm mới!

Năm 2022, Ban biên tập Bản tin “Sức 
khỏe Bình Dương” đã nhận được nhiều 
tin hoạt động của ngành Y tế và những 
bài viết thiết thực có giá trị truyền thông 
giáo dục sức khỏe cho cộng đồng của 

quý đồng nghiệp, quý cộng 
tác viên, các y bác sĩ, dược 

sỹ từ khắp nơi trong toàn tỉnh. Các bài 
viết có nội dung phong phú và chất 
lượng. Ban biên tập đã tuyển chọn và 
đăng tải trên các số Bản tin “Sức khỏe 
Bình Dương” trong năm. Ban Biên tập 
chân thành cảm ơn những tình cảm và 
sự nhiệt tình của quý đồng nghiệp và 
quý cộng tác viên đã đóng góp cho Bản 
tin sức khỏe của ngành Y tế tỉnh Bình 
Dương trong năm qua. Chúng tôi mong 
muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác, 
đóng góp, chia sẻ của quý vị để Bản 

tin “Sức khỏe Bình Dương” ngày càng 
thành công và có nhiều bài viết với các 
nội dung hay hơn. 

Nhân dịp đầu năm mới Xuân Quý 
Mão 2023, Ban biên tập Bản tin “Sức 
khỏe Bình Dương” kính chúc quý vị 
năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành 
đạt trong cuộc sống.

 Trưởng Ban biên tập
ThS. BS. Nguyễn Kiều Uyên

LỜI CẢM ƠN

Giáp Tết là mùa “vàng” của dịch vụ làm đẹp, chăm 
sóc da. nhiều chị em chọn các phương pháp làm 
đẹp cấp tốc như thải độc tố da, lăn kim tái tạo 

da, tẩy tế bào chết, nâng cơ, trẻ hóa, tắm trắng, căng 
chỉ, tiêm botox, filler... bên cạnh đó, những dịch vụ can 
thiệp quá mức hoặc cùng một chỗ trên cơ thể như cắt 
mí mắt, sửa mũi, tiêm filler, tạo lúm đồng tiền hoặc nâng 
ngực, cắt da mỡ bụng... khiến mức độ rủi ro tăng cao 
gấp nhiều lần khi đưa lượng lớn thuốc gây tê hoặc gây 
mê vào người. Những cuộc mổ lớn nếu thực hiện cùng 
lúc sẽ tăng nguy cơ chảy máu, mất máu, nhiễm trùng và 
khó khăn trong việc hồi phục sức khỏe sau mổ.

Các chuyên gia khuyến cáo làm đẹp cần có thời gian, 
không đại tu nhan sắc cấp tốc và dùng dịch vụ kém chất 
lượng. Khách hàng khi can thiệp xong cần chờ 3-6 tháng 
mới có kết quả thực sự, tránh tư tưởng muốn đẹp ngay, 
gây áp lực cho bản thân và cả bác sĩ.

Đối với các dịch vụ tiêm làm đầy phải hết sức cẩn 
trọng bởi khi bệnh nhân sử dụng thuốc giá rẻ, không rõ 
nguồn gốc, dễ gây các phản ứng dị ứng, nhiễm trùng, 
hoại tử nguy hiểm đến sức khỏe. Các loại kem được 
quảng cáo trắng da nhanh thường trộn thêm một số chất 
hóa học như corticoid, gây ra nhiều tác dụng phụ: làm 
da mỏng, teo da, giảm sắc tố da, giãn mao mạch dưới 
da, gây mụn trứng cá, dị ứng… Với sản phẩm giảm cân, 
nếu không được theo dõi và tư vấn hợp lý, cơ thể không 
kịp thích nghi sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện rối loạn dinh 
dưỡng hoặc nhiễm trùng cho cơ thể, rối loạn nước - điện 
giải trong cơ thể, thay đổi tâm lý, giảm khả năng tập 
trung, gây ra cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, rụng tóc, rối 
loạn kinh nguyệt, hình thành sỏi túi mật… 

 Làm đẹp là nhu cầu, nhưng cần chú ý giữ gìn sức 
khỏe của mình. Trước khi trùng tu nhan sắc, nên có sự 
chuẩn bị, tham khảo ý kiến chuyên gia, lựa chọn cơ sở 
làm đẹp uy tín để đảm bảo an toàn. Đồng thời, không 
chạy theo xu hướng, nên lựa chọn dịch vụ làm đẹp hợp 
lý, phù hợp lứa tuổi… để tránh “tiền mất, tật mang”.

Hương Nguyễn




