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    Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1100/BYT-BM-TE ngày 07/3/2022 của Bộ Y tế  về việc 

sử dụng Tài liệu truyền thông chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em; theo đó, Bộ Y tế đã 

xây dựng các 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, gồm: 

1. Bộ thông điệp truyền thanh về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em: 

- Lưu ý cho phụ nữ khám thai tại cơ sở y tế trong bối cảnh COVID-19;  

- Lợi ích về nuôi con bằng sữa mẹ;  

- Lợi ích của sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ - Trẻ em.  

- Lợi ích của khám thai định kỳ;  

- Phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm trong thời kỳ mang thai;  

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

2. Bộ video clip truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em:  

- Chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19;  

- Khám thai trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19;  

- Chăm sóc bà mẹ sau sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19;  

- Những lưu ý trong việc chăm sóc trẻ trong giai đoạn sơ sinh trong bối cảnh 

COVID – 19;  

- Tiêm vắc xin - biện pháp chủ động dự phòng ung thư cổ tử cung. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị quảng bá, chỉ đạo các khoa phòng, trạm y tế sử dụng 

các sản phẩm nêu trên để truyền thông cho phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con nhỏ 

bằng các hình thức phân phát tờ rơi tại các khoa khám bệnh, khoa sản, khoa nhi,…; sử 

dụng tại các lớp tập huấn, 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. 

Địa chỉ truy cập tài liệu: http//mch.moh.gov.vn  

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Sức khỏe BM-TE (Bộ Y tees0; 

- Q. Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 
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