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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

 ố: 178/KSBT-SKSS 

V/v  ài liệu truyền thông chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ-trẻ em. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên  Huế, ngày   11   tháng 03 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: 

- Bệnh viện Đa khoa Bình Điền; 

- Bệnh viện Giao thông và Vận tải; 

- Trung tâm   tế huyện/thị xã/thành phố. 

 

  hực hiện công văn số 1100/B  -BMTE, của Bộ   tế ngày 07 tháng 03 

năm 2022 về việc sử dụng “ ài liệu truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ 

em”, sản phẩm truyền thông mẫu gồm 06 thông điệp truyền thanh và 05 video clip 

truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em (chi tiết theo danh mục kèm theo).  

 Các sản phẩm này được đăng tải trên trang thông tin của Vụ  ức khỏe bà mẹ 

- rẻ em: http//mch.moh.gov.vn  

fanpage https://www.facebook.com/vusuckhoebametreem.boyte.  

 Đây là tài liệu hữu ích trong việc truyền thông cho phụ nữ nói chung, phụ nữ   

 mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ đặc biệt trong bối cảnh covid 19. Để sử dụng 

cẩm nang hiệu quả,  rung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  hừa  hiên  uế đề nghị các 

 rung tâm   tế huyện/thị xã/thành phố; Bệnh viện Đa Khoa Bình Điền; Bệnh viện 

Giao thông và Vận tải chỉ đạo Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, các đơn vị thực 

công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau: 

1.  riển khai sử dụng các sản phẩm nêu trên để truyền thông cho phụ nữ 

mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ tại đơn vị (như phát thông tin truyền thông tại 

khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chờ khám bệnh, tiền sảnh, các hoạt động 

truyền thông tại cộng đồng…) nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân 

và cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.  

2. Quảng bá rộng dãi các sản phẩm này với các cơ sở y tế xã/phường để phục 

vụ cho hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.  

 rân trọng! 

 

Nơi nhận: 

-  hư trên; 

-  ở   tế (để báo cáo); 

- BGĐ   K B  (để theo dõi); 

- Lưu: V , Khoa  K  .                               

KT.GIÁM ĐỐC 
        PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 
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PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG 

 

I. Bộ thông điệp truyền thanh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, gồm 06 nội 

dung:  
1. Lưu ý cho phụ nữ khám thai tại cơ sở y tế trong bối cảnh covid 19;  

2. Lợi ích về nuôi con bằng sữa mẹ;  

3. Lợi ích  ổ theo dõi sức khỏe bà mẹ -  rẻ em.  

4. Lợi ích của khám thai định kỳ;  

5. Phát hiện  hững dấu hiệu nguy hiểm trong thời kỳ mang thai;  

6. Các dấu hiệu bất thường của bà mẹ và trẻ sơ sinh;  

II. Bộ video clip truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, gồm 05 nội 

dung:  
1. Chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh COV D - 19  

2. Khám thai trong bối cảnh dịch bệnh COV D -19  

3. Chăm sóc bà mẹ sau sinh trong bối cảnh dịch bệnh COV D - 19  

4.  hững lưu ý trong việc chăm sóc trẻ trong giai đoạn sơ sinh trong bối cảnh 

COVID - 19  

5. Tiêm vaccine – biện pháp chủ động dự phòng ung thư cổ tử cung 
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