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THÔNG BÁO   
Tổ chức chương trình ngoại khóa 

phối hợp tuyên truyền tư vấn sức khỏe sinh sản cho sinh viên 

 
  

 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; 

Nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề chăm sóc sức khỏe giới tính, 

Ban giám hiệu Nhà trường phối hợp với Bệnh viện phụ sản An Thịnh (496 Bạch 

Mai, Trương Định, Hà Nội) tổ chức chương trình tuyên truyền tư vấn về sức khỏe giới 

tính, sức khỏe sinh sản đối với học sinh, sinh viên. Để công tác tuyên truyền tư vấn đạt 

hiệu quả cao, Ban Giám hiệu yêu cầu các phòng, khoa trung tâm và các lớp học sinh, sinh 

viên thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đối tượng: Toàn thể nữ học sinh, sinh viên đang học tập tại trường 

2. Thời gian, địa điểm: 

Thời gian:   

- Ngày 15/3/2017 (Thứ Tư) 

+ Từ 14h00’ đến 15h00’: Khoa Khách sạn Du lịch và khoa Công nghệ Chế biến. 

+ Từ 15h30’ đến 16h30’: Khoa Tài chính - Kế toán 

- Ngày 16/3/2017:  

+ Từ 14h00’ đến 15h00’ (Thứ Năm): Khoa Ngoại ngữ và khoa Kinh doanh Thương mại 

Địa điểm: Tại hội trường nhà A3 

3. Nội dung: Do đội ngũ bác sỹ Bệnh viện An Thịnh thực hiện gồm: 

- Tầm quan trọng của sức khỏe sinh sản và sắc đẹp phụ nữ 

- Những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh phụ nữ ở thế kỷ 21 

- Các bệnh phụ nữ thường gặp trong xã hội hiện đại 

- Ra khí hư có nhiều mùi hôi, viêm nấm âm đạo, viêm cổ tử cung 

- Nguyên nhân dẫn đến vô sinh, khó sinh con. 

- Nguyên nhân, dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư tuyến vú, u xơ, u nang buồng 

trứng, ung thư cổ tử cung 

- Những giải pháp thông thường và hạn chế 

- Phương pháp mới khoa học và hiệu quả 



4. Yêu cầu: 

- Phòng Công tác học sinh, sinh viên kết nối và phối hợp với Bệnh viện phụ sản An 

Thịnh tổ chức thực hiện. 

-  100% nữ học sinh, sinh viên tham gia.  

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp quản lý sĩ số học sinh, sinh viên tham gia và nộp danh 

sách học sinh, sinh viên vắng mặt về phòng Công tác Học sinh - sinh viên. 

- Đối với những trường hợp học sinh, sinh viên vắng mặt (không có lý do), phòng 

Công tác Học sinh - sinh viên sẽ tập hợp xét thi đua tập thể và cá nhân vào cuối học kỳ. 

Ban giám hiệu yêu cầu phòng Công tác Học sinh - sinh viên, giáo viên chủ nhiệm 

(CVHT) và các lớp học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 
- Các lớp HSSV (để thực hiện); 
- Lưu VT. 
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