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

NGÀNH Y TẾ TĂNG CƯỜNG 
VẬN ĐỘNG THỂ LỰC

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thiếu vận động thể lực 
là một trong bốn yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tử vong 
trên toàn cầu. Vận động thể lực đầy đủ sẽ giảm 30% 
nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân; giảm từ 20 - 40% 
nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung 
thư đại trực tràng và ung thư vú ở phụ nữ; giảm nguy 
cơ mắc trầm cảm, phòng ngừa bệnh loãng xương, cải 
thiện trí nhớ và giúp kiểm soát cân nặng.

Tại Việt Nam hiện nay, có khoảng 30% người 
trưởng thành thiếu vận động thể lực. Đây là một trong 
những yếu tố nguy cơ làm gia tăng nhanh gánh nặng 
bệnh không lây nhiễm, ảnh hưởng đến thể chất, tinh 
thần và làm giảm tuổi thọ của người dân.

Ngày 02/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 1092/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương 
trình Sức khỏe Việt Nam, trong đó vận động thể lực là 
một trong những lĩnh vực ưu tiên. Ngày 14/5/2019, Bộ 
Y tế ban hành Chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường 
vận động thể lực trong ngành Y tế, yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành nghiêm túc 
thực hiện những nội dung sau:

a) Tổ chức phát động và triển khai tập thể dục cho 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn 
vị, bao gồm tập trong lúc giải lao của các buổi họp, giao 
ban; tập lúc giải lao buổi sáng, buổi chiều trong giờ làm 
việc. Bài mẫu gợi ý tập thể dục giữa giờ (thời lượng 3 
phút) đã được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới khuyến 
cáo và đăng tải trên trang web của Trung tâm Truyền 
thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế theo địa 
chỉ: http://t5g.org.vn/.

b) Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động tích cực thực hiện vận động thể lực với các 
hình thức phù hợp như đi bộ 10.000 bước chân mỗi 
ngày hoặc luyện tập thể dục, thể thao và các hình thức 
vận động khác tối thiểu 30 phút mỗi ngày.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 
người dân tăng cường vận động thể lực với các hình 
thức phù hợp cho sức khỏe.

d) Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe, 
dinh dưỡng và vận động thể lực cho người bệnh tại các 
cơ sở y tế và người dân tại cộng đồng, đặc biệt là đối 

LỄ MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN 
PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT 

NĂM 2019
Ngày 14/6/2019 Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh 

Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Phong Điền 
tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày ASEAN phòng 
chống sốt xuất huyết năm 2019 tại Trường THCS 
Nguyễn Duy - Thị trấn Phong Điền - huyện Phong Điền.

Tham dự lễ mít tinh có đồng chí Lê Xuân Hiền - Phó 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND huyện 
Phong Điền, các đơn vị y tế và thành viên Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch 9 huyện, thị, thành phố, cán bộ các 
ban ngành, UBND thị trấn, xã thuộc huyện Phong Điền, 
cùng với thầy, cô giáo, các em học sinh.

Ở nước ta, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) cao 
khoảng 100.000 ca mỗi năm, bệnh lưu hành hầu hết 
các tỉnh, thành phía Nam, một số tỉnh miền Trung và 
Tây Nguyên. Năm 2018, Thừa Thiên Huế có 460 ca 
bệnh, không có ca tử vong. Trong 6 tháng đầu năm 
2019 ghi nhận 218 ca bệnh, không có tử vong.

Để thành công trong cuộc chiến phòng chống 
bệnh SXH, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thừa 
Thiên Huế kêu gọi các cấp chính quyền - gia đình - 
cộng đồng chung tay phòng chống bệnh SXH. Nhà 
nhà diệt muỗi, lăng quăng để phòng chống bệnh SXH 
Dengue. Hãy lật úp các dụng cụ chứa nước chưa 

PGS.TS Nguyễn Đình Sơn - Phó Giám đốc phụ trách 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phó Trưởng Ban 

phòng chống dịch tỉnh phát biểu tại buổi lễ
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Aspirin còn có tên khác là acid acetylsalicylic, 
lysine acetylsalicylate. Đây là thuốc được sử 
dụng khá phổ biến để giảm đau, hạ sốt, chống 
viêm thuộc nhóm chống viêm không steroid; 
đồng thời cũng là thuốc điều trị bệnh gout và các 
bệnh xương khớp. Thuốc được mua khá dễ dàng 
nhưng nếu dùng không đúng có thể gây nên tai 
biến tiêu hóa không ngờ.

Về dược lực, aspirin là thuốc có tác dụng giảm 
đau nhóm salicylat, hạ sốt, chống viêm không 
steroid, ức chế tập kết tiểu cầu của máu. Vì vậy 
chúng được chỉ định điều trị giảm đau đối với các 
cơn đau nhẹ và vừa, viêm xương khớp, đau cơ, đau 
bụng kinh; hạ sốt do những nguyên nhân gây sốt 
trừ sốt xuất huyết và sốt do các loại virút khác; dùng 
để chống viêm các trường hợp viêm nhẹ như viêm 
khớp dạng thấp, viêm xương khớp, viêm khớp do 
bệnh vảy nến, viêm cơ, viêm màng hoạt dịch; đồng 
thời cũng được sử dụng để dự phòng thứ phát nhồi 
máu cơ tim và đột quỵ.

Trên thực tế, aspirin đã được các nhà khoa học 
xác định thường gây nên tai biến, trong đó đứng 
hàng đầu là tai biến tiêu hóa, chủ yếu xảy ra ở dạ 
dày. Ngoài những tác dụng phụ nhẹ của thuốc như ợ 
nóng, ợ chua, buồn nôn, nôn, nóng rát trong dạ dày; 
hai phản ứng quan trọng đáng lưu ý là chảy máu 
tiêu hóa và viêm loét dạ dày. Cần lưu ý rằng thường 
không có sự tương quan giữa các triệu chứng cơ 
năng với những bệnh lý thực tổn do thuốc. 

Về chảy máu tiêu hóa: Thực nghiệm ghi nhận có 
hiện tượng chảy máu rỉ rả ở hệ tiêu hóa khi sử dụng 
aspirin, lượng máu chảy tăng lên theo số lần và số 
lượng thuốc uống. Trên lâm sàng, khó ghi nhận một 
tỷ lệ chính xác về phản ứng có hại này vì không thể 
thống kê được hết những người tự dùng aspirin và 
những người bị chảy máu rỉ rả không biểu hiện đại 
thể. Tai biến chảy máu tiêu hóa thường xảy ra ở 
những người bệnh bị loét dạ dày - tá tràng hoặc xơ 
gan có giãn tĩnh mạch thực quản; tuy nhiên cũng có 
thể xảy ra ở những người không có bệnh lý dạ dày 

do aspirin đã gây ra một tình trạng viêm xước dạ 
dày chảy máu cấp tính. Tai biến này thường tự hết 
sau khi ngừng dùng thuốc nhưng trên thực tế cũng 
có tỷ lệ khoảng 5% trường hợp bị tử vong do chảy 
máu tiêu hóa; tỷ lệ này có thể lên đến 15% ở những 
người cao tuổi.

Về viêm loét dạ dày: Nếu dùng nhất thời aspirin 
với liều lượng 1 gam/24 giờ có thể gây ra bệnh lý 
ở niêm mạc dạ dày trong khoảng 50% các trường 
hợp, rất ít xảy ra ở hành tá tràng. Nếu dùng kéo 
dài, thuốc có thể gây viêm loét dạ dày chứ không 
bao giờ gây viêm loét hành tá tràng; tình trạng viêm 
loét có thể có nhiều ổ và dễ chảy máu, có khi có 
biến chứng thủng dạ dày thường là ở hang vị. Trên 
thực tế khó biết được tần số chính xác viêm loét dạ 
dày do aspirin vì biểu hiện lâm sàng có thể khá kín 
đáo cho đến lúc có tai biến thủng hoặc chảy máu 
mới biết và trên lâm sàng cũng không thể soi dạ dày 
hàng loạt cho những người bệnh dùng aspirin để 
xác định.

Để xử trí hai tai biến chảy máu tiêu hóa và viêm 
loét dạ dày thường gặp khi dùng aspirin đã nêu trên, 
cần ngừng ngay thuốc đang uống; dùng các thuốc 
bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc ức chế tiết acid 
chlorhydric, thuốc kháng histamin H2 hoặc thuốc 
ức chế bơm proton. Đồng thời dùng các biện pháp 
hồi sức trong chảy máy tiêu hóa nặng để giúp bệnh 
nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Mặc dù aspirin 
là một loại thuốc được sử dụng khá phổ biến để điều 
trị một số bệnh lý thông thường nhưng muốn phòng 
ngừa tai biến nhằm bảo đảm an toàn khi dùng thuốc, 
các nhà khoa học khuyến cáo chỉ nên dùng thuốc 
khi thật cần thiết và uống vào bữa ăn với liều lượng 
tối thiểu. Đối với những bệnh nhân có sẵn bệnh lý dạ 
dày mà bắt buộc chỉ định trong điều trị phải sử dụng 
aspirin vì tiến triển của bệnh có thể đe dọa đến tính 
mạng hay tiên lượng bệnh thì phải dùng phối hợp 
với thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày và thuốc ức chế 
tiết acid chlorhydric như đã nêu ở trên.

    
BS. Nguyễn Võ Hinh

ASPIRIN GÂY TAI BIẾN TIÊU HÓA 

dùng đến, thay nước bình bông, bỏ muối hoặc dầu 
vào bát nước kê chân chạn để không cho muỗi đẻ 
trứng, thả cá vào dụng cụ chứa nước là biện pháp 
đơn giản, hiệu quả để diệt bọ gậy; phòng chống dịch 
bệnh là trách nhiệm của chính quyền các cấp, các 
ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể cộng 
đồng trong việc tổ chức tốt công tác thau vét bọ gậy 

và thu gom vật phế thải hạn chế nơi muỗi đẻ trứng 
thì sẽ không có lăng quăng, bọ gậy không có sốt xuất 
huyết Dengue.

Sau lễ mít tinh là diễu hành qua các đường chính 
của huyện Phong Điền, tuyên truyền kêu gọi mọi người 
chung tay phòng chống sốt xuất huyết./.

Ngọc Thạch - TTKSBT
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xám nhỏ hơn so với những người không bị béo phì.
Theo một nghiên cứu được công bố bởi Tạp chí Ra-

diology, bộ sưu tập lớn dữ liệu từ chụp cộng hưởng từ 
(MRI) có thể giúp cải thiện cái nhìn sâu sắc, chính xác về 
cấu trúc não ở các thể trạng. Các nhà khoa học từ Đại 
học Leiden đã phân tích kết quả hình ảnh não của hơn 
12.000 người tham gia nghiên cứu Biobank ở Anh. Họ 
phát hiện ra rằng có lượng chất béo phân bổ cao hơn 
ở cấu trúc não bao gồm cả khu vực chất xám ở những 
người béo phì, thừa cân. Ngoài ra, tổng tỷ lệ phần trăm 
mỡ cơ thể cao hơn làm tăng những thay đổi vi mô với 
chất trắng của não.

Các nhà nghiên cứu cho biết, khối lượng chất xám 
nhỏ hơn cho thấy mất tế bào thần kinh trong khi những 
thay đổi với chất trắng có thể ảnh hưởng xấu đến việc 
truyền tín hiệu trong mạng lưới não. Khối chất xám dưới 
vỏ não nhỏ hơn cũng có vai trò quan trọng trong việc 
thưởng thức thức ăn dẫn đến người béo khó kiểm soát 
cân nặng hơn.

Ở nam giới có tỷ lệ phần trăm mỡ cao hơn cũng đồng 
nghĩa với việc khối lượng chất xám thấp hơn. Ở phụ nữ, 
tổng lượng mỡ trong cơ thể chỉ ra mối liên hệ tiêu cực 
đáng kể với globus pallidus - một chỉ số có vai trò quan 
trọng trong việc vận động. Các phát hiện này có thể cung 
cấp thêm thông tin về mối liên hệ giữa béo phì và hậu quả 
tiêu cực với sức khỏe như chứng mất trí.

(Theo Health)

NGUY CƠ TỬ VONG CAO Ở NGƯỜI 
CÓ KHỨU GIÁC KÉM 

Mới đây, các nhà khoa học đã chứng minh những 
người khó khăn trong việc nhận biết các mùi có nguy cơ 
tử vong cao.

Sử dụng dữ liệu từ một cuộc nghiên cứu với quy mô 
lớn ở Mỹ tiến hành với 2.200 người tham gia trong độ tuổi 
từ 71 - 82 trong suốt 13 năm. Những người có khứu giác 
kém được thử nghiệm với 12 mùi hương thông thường 
như quế, chanh, xăng, khói... “So với những người có 
điểm số cao trong bài kiểm tra mùi, những người xác 
định chính xác không quá 8 mùi có khả năng tử vong 
cao hơn 46% sau 10 năm”, tác giả chính - TS. Honglei 
Chen, Đại học bang Michigan, Mỹ cho biết. Phân tích dữ 
liệu cho thấy khứu giác kém hơn không liên quan đến tử 
vong do ung thư hoặc các bệnh về đường hô hấp nhưng 
liên quan chặt chẽ đến nguy cơ tử vong do bệnh Parkin-
son và chứng mất trí nhớ.

Có giả thuyết cho rằng khứu giác kém làm giảm sự 
quan tâm đến đồ ăn, do đó dẫn đến giảm cân và ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe. Dựa trên những phát hiện này, 
nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch để tiến hành nghiên 
cứu chuyên sâu hơn nhằm tìm ra lý do cho mối liên hệ 
giữa khứu giác kém và nguy cơ tử vong cao.

(Theo Sciencealert)
BSCKII Hầu Văn Nam

LOẠI BỎ BỆNH TIM MẠCH TỪ TRONG PHÔI
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Oregon, 

Portland (Mỹ) đã tìm ra cách loại bỏ bệnh tim bẩm sinh ở 
người bằng cách tiêm một enzyme điều chỉnh gene vào 
tinh trùng. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành biến đổi thành 
công các gene của phôi bằng cách sử dụng CRISPR, 
một công cụ chỉnh sửa gene giúp cắt và sửa đổi đột biến 
di truyền gây ra khiếm khuyết tim.

Thí nghiệm đã được tiến hành trên hàng chục phôi 
đơn bào và giúp loại bỏ bệnh tim trước khi bệnh có thể 
phát triển. Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Hoa Kỳ 
sử dụng cách tiếp cận này để chỉnh sửa gene của phôi. 
Trước đó, năm 2015, một nhóm các nhà khoa học Trung 
Quốc đã từng sử dụng CRISPR để chỉnh sửa một số phôi 
người có khiếm khuyết nghiêm trọng, tuy nhiên kỹ thuật 
của Trung Quốc đã dẫn đến sự thay đổi di truyền ở một 
số tế bào trong phôi, đôi khi đã làm lệch vị trí trong DNA.

Các kết quả mới là một tiến bộ lớn so với những nỗ 
lực trước đó. Trong thí nghiệm mới, các nhà khoa học 
Mỹ đã loại trừ hiệu quả ngoài mục tiêu của CRISPR/cas9 
và giúp xóa bỏ bệnh tim ở hàng chục phôi được tạo ra 
để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), những phôi sử dụng 
tinh trùng của những người đàn ông có khiếm khuyết di 
truyền nghiêm trọng.

(Theo Livescience)

NGỦ ĐÚNG GIỜ GIÚP CƠ THỂ KHỎE MẠNH
Các nhà khoa học tại Bệnh viện Phụ nữ và Brigham 

(Anh) đã phát hiện, những người đi ngủ vào cùng một 
thời điểm mỗi đêm rất khỏe mạnh và thành công hơn 
những người ngủ theo kiểu tự phát.

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy 
một thói quen ngủ không phù hợp có thể ngăn cơ thể 
phóng thích hormon melatonin - một hormon buồn ngủ 
vào đúng thời điểm để làm cho ta cảm thấy buồn ngủ 
và tỉnh táo, do đó làm mất nhịp sinh học của cơ thể. 
TS. Andrew JK Phillips, nhà nghiên cứu sinh học thuộc 
Phòng Phân tích về giấc ngủ và huyết áp, tại Bệnh viện 
Phụ nữ và Brigham, cho biết: “Kết quả của chúng tôi chỉ 
ra rằng, đi ngủ và thức dậy đúng giờ cũng quan trọng 
như số giờ ngủ”.

Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng, những can 
thiệp dựa trên ánh sáng - chẳng hạn như dành nhiều 
thời gian ngoài trời dưới ánh mặt trời và dành ít thời gian 
hơn trên màn hình máy tính vào ban đêm - có thể có hiệu 
quả trong việc cải thiện giấc ngủ.

(Theo Daily Mail)

BÉO PHÌ DẪN ĐẾN NHỮNG THAY ĐỔI 
Ở NÃO BỘ

Các nhà khoa học từ Đại học Leiden, Anh đã phát hiện 
ra rằng béo phì có liên quan đến sự khác biệt về hình 
dạng và cấu trúc của não, bao gồm cả khối lượng chất 

LƯỚT NET Y KHOA

với người có nguy cơ cao và người mắc các bệnh mạn tính.
đ) Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
tham gia vận động thể lực tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện đồng thời động viên khen thưởng 
kịp thời các tổ chức, cá nhân gương mẫu và tích cực tham 
gia thực hiện tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

 Văn Khoa (tổng hợp)



Đơn ca: Mẹ tôi – Sáng tác: Trần Tiến. Biểu diễn: Trâm Anh; 
Tam ca: Ngọn lửa tuổi hai mươi – Sáng tác: Thanh Bình. 
Biểu diễn: Bạch Nhạn, Phương Thảo, Phương Nhi; Tốp ca 
nam nữ: Bác sỹ ơi nụ cười – Sáng tác: Nguyễn Cường.

Kết thúc vòng sơ khảo, đội thi Sở Y tế đã xuất sắc đạt 
giải Nhì bảng B và tiếp tục tham dự vòng chung kết Liên 
hoan dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 sắp đến. Giải Nhất 
bảng B thuộc về Đội thi Sở Văn hóa – Thể thao.

Bảo Châu - TTKSBT

SỞ Y TẾ THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÁC 
CƠ QUAN BÁO CHÍ NHÂN NGÀY BÁO CHÍ 

CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Ngày 21/6/2019, Sở Y tế đã đến thăm, tặng hoa 

chúc mừng Báo Thừa Thiên Huế, Đài truyền hình VTV8 
tại Huế, Đài Phát thanh & Truyền hình Thừa Thiên Huế 
nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2019).

Được sự uỷ quyền của Ban Giám đốc Sở Y tế, BS. 
Hoàng Văn Đức - Chánh Văn phòng Sở Y tế thay mặt lãnh 
đạo ngành Y tế gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe đến cấp 
ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo và 
gia đình. Đồng thời cám ơn sự phối hợp của các cơ quan 
báo chí với ngành Y tế trong việc thực hiện công tác tuyên 
truyền các chính sách, pháp luật về y tế, phản ánh kịp thời 
các hoạt động của ngành y tế 

Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ 
tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế để thực hiện tốt hơn 
nữa nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác 
bảo vệ chăm sức khỏe nhân dân trên địa bàn./.

Ngọc Thạch - TTKSBT

TTYT HƯƠNG THỦY: HỘI THI “CÁN BỘ Y TẾ 
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH THÁI ĐỘ PHỤC VỤ 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH” NĂM 2019
Ngày 15/6/2019, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy tổ 

chức Hội thi Quy tắc ứng xử  “Cán bộ Y tế đổi mới phong 
cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh” 
năm 2019. Tham gia có 9 đội thi đến từ 16 khoa, phòng và 
12 trạm Y tế  xã, phường.

Hội thi được tổ chức gồm 2 phần thi: ứng xử và sân 
khấu hóa, phần thi ứng xử xoay quanh các câu hỏi tình 
hướng về quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, các tiểu phẩm 
sân khấu hóa là những tình huống thường gặp trong hoạt 
động chuyên môn như: phòng chống dịch, khám chữa 
bệnh, tư vấn sức khỏe, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe 
sinh sản… 

Kết thúc hội thi với nhiều đội thi được biểu dương và 
tặng thưởng, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì 
và 1 giải ba. Thành công của Hội thi góp phần nâng cao 
kiến thức trình độ kỹ năng giao tiếp để nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh. Đó cũng là mục tiêu hoạt động của các cán bộ nhân 
viên và Ban lãnh đạo TTYT thị xã Hương Thủy.

Mai Ly - TTYT Hương Thủy

4 TIN HOẠT ĐỘNG
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TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC PHÒNG 
CHỐNG DỊCH BỆNH, CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG 

VÀ AN TOÀN TIÊM CHỦNG NĂM 2019
Ngày 11/6/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực 

tuyến triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tác 
tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019. Bộ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì Hội nghị, Hội nghị 
được tổ chức tại các điểm cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành 
phố. Tại điểm đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có TS.BS 
Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị
 và lãnh đạo các đơn vị từ tuyến tỉnh đến huyện liên quan đến 
hoạt động phòng chống dịch, tiêm chủng cùng tham dự. 

 
 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm 
được kiểm soát. Tuy nhiên, với điều kiện mùa hè nắng 
nóng, rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát 
sinh và phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua 
véc tơ, qua đường tiêu hóa như: sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, viêm màng não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản 
B, tiêu chảy do vi rút Rota... Bên cạnh đó, vẫn còn những 
vùng lõm và chưa đạt tỉ lệ tiêm chủng như mong muốn, vì 
vậy có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. 

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh 
và an toàn trong tiêm chủng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Thị Kim Tiến yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành 
phố trực thuộc TW chủ trì chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: 
Tham mưu với UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền 
các cấp huy động lực lượng phối hợp với y tế địa phương 
thống kê đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng; tăng cường 
giám sát, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường 
hợp mắc bệnh trên địa bàn; tổ chức cách ly, khoanh vùng 
và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lan rộng; thực hiện 
tốt việc khám sàng lọc, phân luồng khám bệnh, thu dung, 
cách ly bệnh nhân, thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm 
khuẩn bệnh viện; đảm bảo việc cung cấp đầy đủ phương 
tiện, trang thiết bị vật tư, thuốc, hóa chất phục vụ công 
tác điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông chủ 
động, cung cấp thông tin phòng chống dịch bệnh đầy đủ 
cho người dân./.                                  Ngọc Thạch - TTKSBT

SỞ Y TẾ VÀO CHUNG KẾT LIÊN HOAN VĂN NGHỆ 
      “TỰ HÀO DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH”
Ngày 08/6/2019, tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Đội thi Sở Y tế dự thi vòng sơ khảo Liên 
hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành 
lập Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp với chủ đề 
“Tự hào dưới cờ Đảng quang vinh”.

Nội dung liên hoan văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, 
quê hương đất nước, biển đảo, truyền thống yêu nước 
của dân tộc ta,… Mỗi đơn vị tham gia Liên hoan chương 
trình văn nghệ từ 03 đến 05 tiết mục trong đó ưu tiên các 
tiết mục tập thể; thời gian biểu diễn từ 15 đến 25 phút.

Vòng sơ khảo có 56 đội dự thi chia làm 4 bảng: A, B, C, D. 
Mỗi bảng có 14 đội diễn ra từ ngày 07/6 đến 09/6/2019. Sở 
Y tế bốc thăm dự thi Bảng B với 4 tiết mục: Nhạc cảnh: Đặng 
Thùy Trâm – người anh hùng tuổi 20. Biểu diễn: Tốp múa; 


