BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

____________________________________________

Hà Nội, ngày 09tháng12 năm 2020

Số:6878 /BYT-BMTE
V/v Tài liệu truyền thông chăm
sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em.

Kính gửi:
-

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
Cục Quân Y, Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;
Y tế Bộ, ngành.

Thực hiện kế hoạch năm 2020, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế đã phối
hợp với kênh truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 xây dựng 15 video clip hoạt hình
truyền thông theo các chủ đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ
em (chi tiết các chủ đề tại danh mục các video clip kèm theo). Các sản phẩm này đã
được đăng tải trên kênh VTV7 và các trang thông tin của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ
em, đồng thời copy sang USB phát trực tiếp cho các địa phương tại Hội nghị tổng
kết công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2020. Để phát huy tối đa hiệu quả của
các sản phẩm truyền thông, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đề nghị các địa phương,
đơn vị:
1. Sử dụng các sản phẩm nêu trên phát tại phòng chờ của các cơ sở khám chữa
bệnh hoặc trong các hoạt động truyền thông tổ chức tại cơ sở y tế và cộng đồng để
truyền thông cho các đối tượng.
2. Giới thiệu, quảng bá rộng rãi các sản phẩm này tới cơ sở y tế tất cả các tuyến
để sử dụng cho các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.
Các địa phương, đơn vị có thể tải miễn phí các sản phẩm truyền thông nói trên
từ website của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em tại địa chỉ: http//mch.moh.gov.vn (truy
cập vào mục VIDEO).
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Theo danh sách;
- TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, BM-TE.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG
[

Đinh Anh Tuấn

DANH MỤC CÁC VIDEO CLIP TRUYỀN THÔNG
PHÁT HÀNH ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số6878/BYT-BMTE, ngày 09tháng12 năm 2020)
1. Các kiến thức cơ bản cho phụ nữ chuẩn bị mang thai
2. Khám thai định kỳ
3. Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho phụ nữ có thai
4. Sàng lọc đái tháo đường cho phụ nữ mang thai
5. Các dấu hiệu nguy hiểm trong thời gian mang thai và khi chuyển dạ
6. Dự phòng sớm bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con
7. Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ
8. Chăm sóc bà mẹ sau sinh
9. Các dấu hiệu bất thường của trẻ sơ sinh
10. Hướng dẫn bà mẹ cho con bú đúng cách
11. Matssage vú phòng, chống tắc tia sữa (giải pháp tăng cường nuôi con bằng sữa
mẹ)
12. Vàng da sơ sinh
13. Dấu hiệu dậy thì của nam và nữ
14. Sử dụng Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong tự chăm sóc sức khỏe mẹ
và bé
15. Dự phòng và sàng lọc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

DANH SÁCH PHÂN BỔ USB TRUYỀN THÔNG
1.
2.
3.
4.

Sở Y tế; Trung tâm CDC 63 tỉnh thành phố
Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
Cục Quân Y, Bộ Công an; Bộ Quốc phòng
Y tế Bộ, ngành.

