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(Xem tiếp trang 3)

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ 
từ ngày 1-7/8/2018

CHỦ ĐỀ  “NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ - 
NỀN TẢNG CỦA CUỘC SỐNG

Chủ đề của năm 2018 nhằm gửi đi một thông điệp 
toàn cầu khẳng định tầm quan trọng của nguồn sữa 
mẹ đối với cuộc sống của từng cá nhân cũng như đối 
với sự phát triển bền vững của xã hội.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng 
Liên hợp quốc (UNICEF) đều khuyến khích các bà mẹ 
nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng 
đầu đời, bởi sữa mẹ được ví như vắcxin đầu tiên 
cho trẻ sơ sinh, với nhiều chất dinh dưỡng và kháng 
thể bảo vệ trẻ khỏi nhiều bệnh tật như: hen xuyễn, 
leukemia, nhiễm trùng tai, đột tử, tiểu đường tuýp 2, 
tiêu chảy, nhiễm trùng hệ tuần hoàn, béo phì... Đây là 
những căn bệnh mà trẻ ra đời khi chưa được 37 tuần 
dễ mắc phải.

Khoa học đã phát hiện ra một chất đặc biệt là 
HMO, chỉ có trong sữa mẹ, có khả năng tăng cường 
sức đề kháng cho trẻ, giúp hệ miễn dịch non nớt của 
trẻ chống lại các tác nhân gây bệnh. Bởi vậy, sữa mẹ 
được xem như nền tảng dinh dưỡng, nền tảng miễn 
dịch cho trẻ ngay từ khi chào đời. Tiếp tục nuôi con 
bằng sữa mẹ sau 6 tháng đầu, cho đến khi trẻ được 
hai tuổi hoặc lâu hơn nữa, kết hợp với bổ sung các 
thức ăn an toàn và phù hợp là phương thức nuôi trẻ 
tốt nhất.

NHỮNG LỢI ÍCH KỲ DIỆU CỦA SỮA MẸ
Với bé:
- Đặc biệt phù hợp với nhu cầu của trẻ sơ sinh, 

thích ứng một cách chính xác với nhu cầu của bé 
trong suốt quá trình phát triển sau đó.

- Cung cấp kháng thể, tăng cường miễn dịch.
- Phát triển trí não, tăng khả năng nhận thức.
- Phát triển hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.
Với mẹ:
- Kích thích hormone giúp cơ thể nhanh chóng 

phục hồi sau sinh.
- Giảm nguy cơ ung thư vú và buồng trứng.
- Tiết kiệm chi phí cho gia đình.

(Nguồn: WHO –TTXVN)
 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THÍ ĐIỂM VÀ TRIỂN KHAI 
NHÂN RỘNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ 

SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ TOÀN DÂN
Ngày 22-8-2018, tại TTYT huyện Phú Vang, Ban 

điều hành triển khai tạo lập và quản lý hồ sơ sức 
khỏe (HSSK) điện tử toàn dân tổ chức Hội nghị sơ 
kết thí điểm và triển khai nhân rộng mô hình quản 
lý HSSK điện tử toàn dân. Tham dự và chỉ đạo hội 
nghị có đồng chí Nguyễn Dung - TUV, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Hùng - TUV, 
Trưởng ban điều hành, Giám đốc Sở Y tế, đại diện 
lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Phú Vang, lãnh đạo 
Bệnh viện TW Huế, Trường Đại học Y dược Huế, 

Viettel Thừa Thiên Huế, ban lãnh đạo Sở Y tế cùng 
trưởng các phòng ban, các thành viên Ban chỉ đạo 
cùng Tổ giúp việc và lãnh đạo 4 đơn vị triển khai thí 
điểm quản lý HSSK điện tử (TTYT Phú Vang, Hương 
Thủy, Thành phố Huế, Phong Điền), lãnh đạo các 
đơn vị y tế trực thuộc Sở và đại diện các bệnh viện, 
cơ sở y tế tư nhân đóng trên địa bàn. 

Ban điều hành đã chỉ đạo Viettel Thừa Thiên 
Huế và 4 đơn vị phối hợp đào tạo tập huấn 8 lớp 
với số lượng 400 học viên, ngoài ra các đơn vị đã 
đào tạo bổ sung và hướng dẫn trực tiếp trong quá 
trình thực hiện. Tính đến thời điểm này, tỉ lệ HSSK 
điện tử được khởi tạo thông tin hành chính (thông 

Đồng chí Nguyễn Dung - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị 
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Nhồi máu cơ tim – căn bệnh vô cùng nguy 
hiểm mà mọi người cũng có thể mắc phải. Và 
khi tuổi càng cao thì nguy cơ nhồi máu cơ tim 
càng tăng lên. Thế nhưng, chỉ cần áp dụng các 
biện pháp đơn giản dưới đây, bạn có thể đẩy 
lùi hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này.

1. Tránh béo phì
Các công trình nghiên cứu khoa học đã chứng 

minh, khi cơ thể tăng cân hoặc béo phì chỉ cần 
giảm được 10-15% trọng lượng đã có thể giảm 
thiểu được các nguy cơ của bệnh tăng huyết áp 
động mạch, giảm tỷ lệ cholesterol và triglycerique 
trong máu.

Chế độ dinh dưỡng đa dạng, giữ trọng lượng 
cơ thể cân đối, nên đo vòng bụng và tính chỉ số 
khối cơ thể (IBM); nếu vòng bụng <88 cm ở nam 
và < 80 cm ở nữ sẽ giảm được nguy cơ.

Trong trường hợp trọng lượng cơ thể bình 
thường, để phòng tránh mắc bệnh tim mạch, hãy 
duy trì một chế độ dinh dưỡng đa dạng, hài hoà, 
cân đối, hạn chế các loại chất béo bão hoà (nhất 
là các chất béo có nguồn gốc động vật), hạn chế: 
muối, đường và rượu; nên ăn nhiều hoa quả.

2. Cuộc sống luôn vận động
Vận động thể lực chiếm một phần quan trọng 

trong lịch trình sinh hoạt hàng ngày: cố gắng tránh 
sử dụng phương tiện động cơ trong di chuyển khi 
điều kiện cho phép, dành tối thiểu 30 phút mỗi 
ngày đi bộ hoặc chạy bộ, thực hiện mỗi tuần hai 
buổi tập luyện các loại hình vận động đòi hỏi sức 
bền như bơi, đạp xe, đi bộ theo nhịp rảo bước. 
Tuy nhiên luyện tập thể thao quá mức sẽ gây ra 
những kết quả trái ngược.

3. Tránh căng thẳng thần kinh tâm lý
Khi căng thẳng thần kinh tim sẽ đập nhanh, 

nếu hiện tượng này xảy ra đột ngột sẽ càng nguy 
hiểm. Điều này đôi khi sẽ làm cơn nhồi máu cơ 
tim diễn ra đột ngột, tỷ lệ tử vong cao. Do vậy cần 
tạo cho mình một tâm lý luôn thoải mái, không 
gian sống thật dễ chịu, không cáu giận không làm 
những công việc quá căng thẳng, ít  xem những 
bộ phim kinh dị,…

4. Tránh khói thuốc
Khói thuốc vào phổi một cách chủ động hay thụ 

động đều gây tổn thương cho thành động mạch. 
Thuốc lá sẽ làm cứng các thành động mạch, tạo 
điều kiện thuận lợi làm tăng cholesterol trong máu 

và làm tăng áp lực động mạch. Do vậy, khói thuốc 
lá sẽ làm tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim lên năm 
lần, làm tăng nguy cơ tai biến mạch não lên gấp 
hai lần.

5. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên
Hai tác nhân chính gây nên nguy cơ bệnh mạch 

vành mà không có triệu chứng ở giai đoạn sớm là 
mỡ máu và tăng huyết áp. Rất nhiều người có 
nguy cơ tiềm ẩn này nhưng không biểu hiện lâm 
sàng. Điều đó cho thấy, chúng ta cần kiểm tra, 
theo dõi sức khỏe thường xuyên để có thể phát 
hiện ra những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn khi nó còn 
chưa gây ra bệnh lý nguy hiểm.

Lý tưởng nhất là mọi người nên kiểm tra 
cholesterol toàn phần, cholesterol LDL (cholesterol 
xấu) và cholesterol HDL (cholesterol tốt). Những 
người có nồng độ cholesterol toàn phần cao nên 
kiểm tra thường xuyên hơn. Huyết áp cũng nên 
kiểm tra định kỳ. Bởi nhiều lúc huyết áp tăng lên 
mà chúng ta không biết được.

Kiểm tra sức khỏe thường kỳ rất quan trọng, 
đặc biệt đối với những người có yếu tố nguy cơ 
như tăng huyết áp, tăng cholesterol máu, đái tháo 
đường, tiền sử gia đình nhiều người bị nhồi máu 
cơ tim.

6. Luôn chủ động đề phòng bệnh tái phát
Sau cơn nhồi máu, khả năng tái phát cơn vẫn 

còn và thường gặp vì nhồi máu chỉ là hậu quả, 
còn nguyên nhân gây bệnh thì vẫn tồn tại. Do vậy, 
để tránh tái phát, ngoài 4 nguyên tắc thay đổi nếp 
sống không tốt nêu trên, người bệnh còn phải 
dùng thuốc điều trị suốt đời, quản lý và kiểm soát 
tốt các bệnh lý gây ra nhồi máu cơ tim: đưa chỉ số 
huyết áp về mức bình thường bằng thuốc hạ áp, 
phải kiểm soát được lượng đường trong máu nếu 
có bệnh đái tháo đường,...

Bệnh nhân cần được trang bị các loại thuốc 
giãn mạch để sử dụng kịp thời khi xuất hiện các 
cơn đau co thắt ngực gây ra do mạch vành tim bị 
co thắt hoặc bán tắc. Ngoài ra, cần thăm khám 
định kỳ theo khuyến cáo của thầy thuốc.

Việc tuân thủ 1 cách triệt để đồng thời cả 6 
nguyên tắc vàng là điều tương đối khó với hầu hết 
bệnh nhân nên nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ 
trợ có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và hiệu quả cho 
bệnh mạch vành là nhu cầu cấp thiết của thời đại./.

Ts.Bs. Nguyễn Đức Hoàng - Bệnh viện 
Trung ương Huế 

CÁC BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
TUY ĐƠN GIẢN NHƯNG RẤT HIỆU QUẢ
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VẮC-XIN CHỐNG BÉO SẼ LÀ 
PHƯƠNG PHÁP GIẢM CÂN TRONG TƯƠNG LAI

Quá trình giảm cân của những người bị béo phì 
đang có những dấu hiệu tươi sáng hơn khi các nhà 
khoa học vừa tìm ra những bằng chứng thuyết phục, 
cho thấy sự liên kết giữa việc tăng cân không kiểm 
soát với một loại virus truyền nhiễm.

Cụ thể, các nhà khoa học của Đại học Massachusetts 
đã phát hiện ra sự tác động đến sự tăng trưởng bất 
thường trọng lượng cơ thể người bởi một loại virus 
có tên Adenovirus-36. Virus này gây nên tác động kép 
cho cơ thể người béo: kích ứng các tế bào mỡ, ngăn 
chặn sự đào thải mỡ ra khỏi cơ thể. Lượng mỡ thừa bị 
tích lại và hậu quả chính là sự tăng cân không thể kiểm 
soát. Ngoài ra, Adenovirus-36 còn bị coi là nguyên 
nhân gây nên cảm lạnh, nhiễm trùng mắt và đường 
ruột, các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Theo tiến sĩ Richard Atkinson, giáo sư của Đại học 
Winconsin - người đã được cấp bằng sáng chế cho 
việc phát minh vắc-xin chống béo phì chia sẻ, dự án 
của ông không thể tiếp tục vì không thể kêu gọi đủ kinh 
phí để đưa loại vắc-xin mới này vào sản xuất đại trà. 
Ông nói rằng những nhà sáng chế khác của Hàn Quốc 
đã thử loại vắc-xin này ở động vật và đã thu được 
những phản hồi tích cực.

Qua đó, nếu thành công, vắc-xin chống béo phì sẽ 
được tiêm cho những người còn trẻ tuổi và chưa bị 
mắc chứng béo phì, vắc-xin sẽ đi vào trong cơ thể và 
ngăn chặn virus kích thích các mô mỡ, từ đó có thể 
cứu sống hàng ngàn người mỗi năm. 

Tuy nhiên, tính hiệu quả của loại vắc-xin này vẫn 
chưa thuyết phục được những người khác. Chuyên 
gia Nick Finer từ Đại học London cho rằng, việc sản 
xuất rộng rãi loại vắc-xin chống béo phì ngay bây giờ 
là một sự mạo hiểm, vì tính hiệu quả đối với bệnh nhân 
còn phải cần rất nhiều thời gian để kiểm chứng./.

(Theo  An/Vietnamnet)
BSCKII Hầu Văn Nam

TUỔI THỌ CỦA NGƯỜI BỊ UNG THƯ 
PHỔI KÉO DÀI BAO LÂU?

Theo các giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược 
Pasteur, muốn biết người bị ung thư phổi có thể 
sống được bao lâu thì phải dựa vào mức độ ác tính, 
nặng - nhẹ của bệnh từ đó có những biện pháp và 
cách điều trị tốt nhất. Thực tế khi tiến hành khám 
chữa bệnh lâm sàng, mức độ phân chia của các tế 
bào ung thư càng cao thì mức độ ác tính của bệnh 
lại càng thấp. Ngược lại, mức độ phân chia các tế 
bào tương đối thấp thì mức độ ác tính của ung thư 
lại tương đối cao. Ngoài ra, một số bệnh nhân nếu 
phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi tế bào ung thư 
chưa di căn thì có thể áp dụng cách điều trị bằng 
phẫu thuật để kéo dài tuổi thọ.

Trong khi đó, đối với những trường hợp phát hiện 
bệnh ở giai đoạn giữa và cuối thường họ đã tự đánh 
mất cơ hội điều trị tốt nhất. Bởi một khi tế bào ung 
thư đã di căn, khả năng phẫu thuật cực kì thấp thậm 
chí là không thể phẫu thuật, từ đó cơ hội để bệnh 
nhân điều trị khỏi bệnh là vô cùng mong manh. Vì 
vậy, khi đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi, 
người bệnh chỉ có thể lựa chọn giải pháp xạ trị hoặc 
hóa trị để kéo dài sự sống. Bên cạnh đó, qua các xét 
nghiệm y tế, bác sĩ sẽ dựa vào tình hình thực tế của 
người bệnh để đưa ra các phác đồ điều trị hợp lý 
nhất, phù hợp với từng giai đoạn của bệnh. Một số 
bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, sự 
sống của họ có thể kéo dài từ 3-6 tháng, trong khi đó 
với những bệnh nhân giai đoạn đầu, thông thường 
họ có thể sống được tới 5 năm với tỉ lệ xấp xỉ khoảng 
44,5%. Bởi vậy, việc phát hiện bệnh càng sớm thì 
hiệu quả điều trị bệnh càng cao từ đó kéo dài thời 
gian sống lâu hơn.

(Theo ytevietnam.edu.vn)

tin chung, thông tin thẻ BHYT, thông tin quan hệ gia 
đình, thông tin liên hệ) của 4 đơn vị triển khai điểm 
đạt 93,41%. 39,23% HSSK điện tử đã được bổ sung 
sau khi đã liên thông, liên kết dữ liệu KCB và hệ 
thống tiêm chủng vào hệ thống quản lý HSSK điện 
tử. Trong ba tháng triển khai thí điểm tại 4 TTYT 
huyện/thị xã/thành phố, số hồ sơ được hoàn thiện 
và thông tin chính xác được quản lý theo đúng quyết 
định 831/QĐ-BYT là 39,44%.

 Hội nghị cũng đã thảo luận những khó khăn và 
vướng mắc như: kinh phí triển khai hệ thống quản 
lý HSSK điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin tại 
các đơn vị đã xuống cấp; chưa liên thông và liên 
kết dữ liệu tất cả các đơn vị KCB trên địa bàn (Bệnh 
viện TW Huế, Bệnh viện GTVT, các bệnh viện và 
phòng khám tư nhân) vào hệ thống HSSK điện tử; 

bệnh án điện tử chưa được triển khai tại các đơn vị 
KCB tuyến huyện, tỉnh…  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Dung 
đánh giá cao những kết quả bước đầu trong việc 
triển khai thí điểm tạo lập và quản lý HSSK điện tử 
toàn dân. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban điều hành 
và Viettel tăng cường nhân lực hỗ trợ triển khai các 
đơn vị còn lại, phát triển chức năng của phần mềm, 
phối hợp, làm việc với các đơn vị KCB trên địa bàn 
để liên thông và liên kết dữ liệu vào hệ thống HSSK 
điện tử; phối hợp với chính quyền địa phương và tổ 
chức chính trị xã hội vào công tác thu thập, cập nhật 
thông tin HSSK điện tử, tăng cường công tác tuyên 
truyền về lợi ích khi triển khai HSSK điện tử để người 
dân và cơ quan, ban ngành ủng hộ và tham gia./.

Ngọc Thạch - Trung tâm KSBT 



TRUNG TÂM KSBT TẬP HUẤN 
XÉT NGHIỆM VIÊN ĐIỂM KÍNH NĂM 2018
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập 

huấn xét nghiệm viên điểm kính năm 2018 từ ngày 8 - 
10/8/2018 cho 25 xét nghiệm viên điểm kính tuyến xã, 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Mục tiêu của lớp tập huấn là giúp các học viên thực 
hiện chức năng nhiệm vụ của một phụ trách điểm kính, 
thực hiện được các kỹ thuật lấy máu, kéo lam soi lam theo 
đúng quy trình, bảo quản sử dụng thành thạo kính hiển vi, 
ghi kết quả, sổ sách báo cáo. Ths Phan Đăng Tâm - Phó 
Giám đốc Trung tâm KSBT đề nghị các học viên nắm chắc 
các kỹ thuật thực hành, xét nghiệm chính xác các KST 
sốt rét vì giúp cho quá trình chẩn đoán, điều trị, quản lý 
và kiểm soát các ca bệnh cũng như  phòng chống dịch tại 
cộng đồng. Các học viên cần chú trọng đến việc bảo quản 
kính. Đồng chí đề nghị các học viên tuân thủ báo cáo hoạt 
động điểm kính theo quy định.

Kết thúc lớp tập huấn tất cả 25 học viên đều nắm được 
các kỹ thuật lấy máu, kéo lam máu, sử dụng thành thạo 
kính hiển vi, thực hiện xét nghiệm test sốt rét để chẩn 
đoán được khi có bệnh nhân tới khám và điều trị tại điểm 
kính hiển vi./.
 Hoài Thương – TTKSBT

HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG VÀ ĐỔI MỚI 
PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ 
Y TẾ HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Ngày 17-8-2018, Bệnh viện Y học cổ truyền tổ chức 
Hội thi tay nghề khối Điều dưỡng và Đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh. Các Đội thi trải qua hai phần thi: Với phần 
thi tay nghề gồm thi lý thuyết và thực hành. Nội dung là 
những kiến thức, kỹ năng ứng phó linh hoạt, xử trí những 
tình huống thường gặp trong điều trị, cấp cứu, chăm sóc 
người bệnh. Với phần thi Đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh gồm: thi 
chào hỏi và phần thi ứng xử tình huống. Sự chuẩn bị dàn 
dựng công phu của các đội dự thi đã đem đến những 
phần chào hỏi đặc sắc, sáng tạo, với hình ảnh mang ý 
nghĩa giáo dục thiết thực, xuất phát từ thực tế công việc. 
Trong phần thi ứng xử, các Đội thi đã bám sát nội dung, 
tình huống đặt ra và trả lời, xử lý tốt, đáp ứng được yêu 
cầu của Hội thi, nhiều phần lập luận thuyết trình tự tin, linh 
hoạt, có sức thuyết phục cao, thực sự tạo được ấn tượng 
đối với Ban giám khảo và khán giả.

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ, viên chức Bệnh viện Y 
học cổ truyền học hỏi, củng cố kiến thức, nâng cao tay 
nghề và trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử, đạo đức nghề 
nghiệp để trở thành người cán bộ y tế “có tâm, có tài”, phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân./.

Phan Thị Tâm - BVYHCT
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HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN 
XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP NĂM 2018

Ngày 18-8-2018, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội 
nghị biểu dương học sinh, sinh viên có thành tích xuất 
sắc trong học tập là con em CBCNVC-LĐ ngành Y tế 
năm học 2017- 2018. Đến dự Hội nghị có TS.BS Nguyễn 
Nam Hùng - TUV- Giám đốc Sở Y tế; DS Lê Viết Bắc - 
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Phó Giám đốc Sở Y tế; 
Đại diện LĐLĐ tỉnh; BCH Công đoàn Ngành Y tế; lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc Sở; BCH Công đoàn cơ sở; 
phụ huynh và các cháu đạt thành tích xuất sắc năm học 
2017-2018. Tổng số cháu được biểu dương là 142 cháu, 
trong đó có 8 cháu đạt giải cấp Quốc gia; 54 cháu giải cấp 
tỉnh; 13 cháu đạt học sinh giỏi 12 năm liên tục; 25 cháu 
11 năm liên tục học sinh giỏi; 15 cháu là học sinh giỏi 10 
năm liên tục và 27 cháu là sinh viên đạt loại giỏi. Đại diện 
học sinh, sinh viên được nhận thưởng, em Lê Thị Minh 
Thùy - trường TH PTCS Nguyễn Tri Phương  phát biểu 
cảm tưởng.

Tại hội nghị TS Nguyễn Nam Hùng cũng đã ân cần 
thăm hỏi và lắng nghe nguyện vọng của các cháu học 
sinh, sinh viên.       

Ngọc Thạch - TTKSBT

HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÂN DÂN Y 
ĐỢT 2 NĂM 2018 TẠI TTYT A LƯỚI

Ngày 20-8-2018 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ 
chức Hội nghị giao ban Quân dân y đợt 2 tại cụm A Lưới. 
Tham dự Hội nghị có Ths.Bs Phan Đăng Tâm - Phó Giám 
đốc Trung tâm KSBT tỉnh, đ/c Nguyễn Việt Hà - Chủ nhiệm 
Quân y - BCH Quân sự tỉnh, đ/c Đặng Văn Hướng - Chủ 
nhiệm Quân y - BCH Biên phòng tỉnh, BSCKII Lê Quang 
Phú - Giám đốc TTYT A Lưới, các khoa phòng liên quan 
và Ban quân y các Đồn biên phòng, Trạm Y tế các xã 
biên giới huyện A Lưới. Hội nghị đã đánh giá công tác kết 
hợp quân dân y các hoạt động chương trình phòng chống 
rối loạn thiếu hụt I-ốt, phòng chống suy dinh dưỡng, sức 
khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh và bệnh không lây 
nhiễm, phòng chống HIV/AIDS thời gian qua. Hội nghị nghe 

    các thành viên tham dự nêu ý kiến về những thuận lợi, 
khó khăn, thực trạng của công tác phòng chống dịch bệnh 
trên địa bàn huyện. 

Phát biểu tại Hội nghị, Ths.BS Phan Đăng Tâm đã nêu 
lên những vấn đề cần giải quyết và để nghị rà soát, củng 
cố lại công tác xét nghiệm lam tại các điểm kính ở các 
trạm Y tế, các đồn biên phòng. TTYT tham mưu cho Ban 
Quân dân y huyện phối hợp với Trung tâm KSBT lồng 
ghép tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và tác hại của 
lạm dụng chất gây nghiện tại các xã trọng điểm. Đặc biệt 
mùa bão lụt sắp đến cần chú trọng phối hợp quân dân y 
trong công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường 
và đảm bảo nước sạch;...
     Ngọc Thạch


