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N gày 09 - 10/09/2016, 

Trung tâm ACDC tổ 

chức khóa tập huấn chăm sóc sức 

khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết 

tật Phú Xuyên, Hà Nội. Khóa tập 

huấn thuộc chương trình Xương 

rồng vẫn nở hoa do Trung tâm 

ACDC khởi xướng từ năm 2012 

với sự tài trợ của Câu lạc bộ Phụ 

nữ quốc tế tại Hà Nội (HIWC). 

Đây là khóa tập huấn thứ hai 

dành cho phụ nữ khuyết tật tại 

Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật 

huyện Phú Xuyên. Trong suốt 2 

ngày tập huấn, các học viên đã 

được giảng viên trao đổi các vấn 

đề liên quan đến sức khỏe sinh 

sản như: tình dục an toàn, cơ 

quan sinh dục nam và nữ, các 

bệnh lây truyền qua đường tình 

dục, lạm dụng tình dục và cách 

phòng tránh… Nhiều câu chuyện 

đã được chia sẻ, nhiều vấn đề 

thầm kín của học viên đã được 

các giảng viên giải đáp. 

Bà Trịnh Thị Lê, điều phối dự án 

Xương rồng vẫn nở hoa của Trung 

tâm ACDC chia sẻ: Việc nâng cao 

nhận thức dành cho phụ nữ khuyết 

tật vô cùng quan trọng. Nhiều phụ 

nữ khuyết tật chưa nhận thức đầy 

đủ về kiến thức sức khỏe sinh sản 

cũng như quyền của mình nên dễ 

bị lạm dụng hoặc đánh mất một số 

cơ hội dành cho mình. Qua lớp tập 

huấn, chúng tôi mong muốn phụ 

nữ khuyết tật luôn mạnh dạn, tự 

tin và có đầy đủ kiến thức để bảo 

vệ mình và phát triển các khả 

năng mà mình có. 

Dự kiến cuối tháng 09/2016, 

Trung tâm ACDC sẽ kết hợp với 

Tăng cường kiến thức sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật 

huyện Phú Xuyên  
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T rong khuôn khổ dự án Giám sát thực thi Công 

ước quốc tế của Liên hiệp quốc về quyền của 

người khuyết tật (CRPD) tại Việt Nam, ngày 25-

30/8/2016 Trung tâm ACDC tổ chức khóa tập huấn 

nâng cao năng lực dành cho Hội, nhóm người 

khuyết tật tại miền Trung. Dự án do CBM tài trợ. 

Đây là khóa tập huấn thứ 2 dành cho nhóm nòng cốt 

với các nội dung: Luật và chính sách pháp luật dành 

cho người khuyết tật; phát triển hội, nhóm; truyền 

thông dành cho hội, nhóm người khuyết tật. Mục 

đích của khóa tập huấn nhằm giúp người khuyết tật 

hiểu hơn quyền và nghĩa vụ của mình, cách thức xây 

dựng và thành lập hội, cách sử dụng phương tiện, 

kênh truyền thông để xây dựng hình ảnh cho tổ chức 

cũng như vận động chính sách cho hội, nhóm. 

Sau khóa tập huấn tại miền Trung, Trung tâm 

ACDC sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình nâng 

cao năng lực dành cho các hội, nhóm tại miền Nam. 

Hải Âu 

Nâng cao năng lực của người 

khuyết tật về giám sát thực thi 

CRPD tại Việt Nam  

Bệnh viện huyện Phú Xuyên tổ 

chức khám sức khỏe sinh sản 

miễn phí dành cho phụ nữ khuyết 

tật tại nơi đây. 

Minh Trần 
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N ằm trong khuôn khổ dự 

án do Cơ quan Phát 

triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài 

trợ, Trung tâm ACDC đã phối hợp 

với Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ 

người khuyết tật giai đoạn 2015 - 

2018” tổ chức các chuỗi tập huấn, 

hội thảo trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế.  

Ngày 29 - 30/08/2016, tại Thành 

phố Huế diễn ra Tập huấn “Xây 

dựng chiến lược và kế hoạch hoạt 

động cho Hội người khuyết tật tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế”. Mục đích 

của chương trình nhằm nâng cao 

năng lực cho các Hội người 

khuyết tật trong việc xây dựng 

chiến lược và kế hoạch hoạt động 

của Hội. 

Với mục đích đó, chương trình đã 

thu hút sự tham gia của 39 thành 

viên là cán bộ nòng cốt đến từ Hội 

người khuyết tật thành phố, các 

huyện, xã trong địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Dưới sự hướng dẫn 

của bà Nguyễn Thị Lan Anh - 

Giám đốc Trung tâm ACDC và bà 

Đàm Việt Hà - Phó Giám đốc 

Trung tâm, các học viên đã hiểu lý 

thuyết về các khái niệm phát triển 

tổ chức, chiến lược phát triển lâu 

dài tổ chức Hội người khuyết tật. 

Qua đây cũng giúp các học viên 

cùng nhìn lại và hoàn thiện tầm 

nhìn, đưa ra các mục tiêu mục 

đích của Hội trong tương lai. 

Bên cạnh đó, các giảng viên đã tổ 

chức các phần thảo luận, đưa ra 

các câu hỏi để các học viên có thể 

hiểu rõ hơn mục đích của chương 

trình và nhằm hỗ trợ các lãnh đạo 

Hội người khuyết tật cấp tỉnh, 

huyện, xã xây dựng các kế hoạch 

thực hiện của Hội người khuyết 

tật cho năm 2017 và kế hoạch dài 

hạn tầm nhìn đến năm 2020. 

Ngày 08 - 09/09/2016, tại huyện 

A Lưới, Tập huấn “Quy trình, thủ 

tục thành lập Hội người khuyết 

tật” đã được tổ chức, với sự tham 

gia của 28 người khuyết tật và đại 

diện gia đình người khuyết tật, 

lãnh đạo Hội người khuyết tật tỉnh 

cùng các cán bộ đến từ Phòng Nội 

vụ và Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội của huyện A Lưới. 

Mục đích của khóa tập huấn nhằm 

giúp các bên tham gia hiểu về về 

quy trình, thủ tục thành lập Hội 

người khuyết tật tại huyện. 

Dưới sự hướng dẫn của bà 

Nguyễn Thị Hồng Minh - Cán bộ 

điều phối dự án đã giúp học viên 

hiểu về cơ sở pháp lý, quy trình và 

thủ tục thành lập Hội. Đồng thời 

nâng cao kiến thức, kỹ năng liên 

quan đến công tác thành lập Hội. 

Chiều ngày 09/09, được sự cho 

phép của UBND tỉnh, Hội thảo 

“Chia sẻ kinh nghiệm về việc 

thành lập Hội người khuyết tật” đã 

được tổ chức tại Hội trường Phòng 

Giáo dục - huyện A Lưới. Đến dự 

buổi hội thảo có sự góp mặt của 

ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám 

đốc Sở Nội vụ; ông La Thạch, Chủ 

tịch Hội NKT tỉnh; bà Nguyễn Thị 

Thanh Nhâm, Phó phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội huyện; 

ông Hồ Hải Dương, Trưởng phòng 

Nội vụ huyện; đại diện Hội người 

khuyết tật huyện Phong Điền, Phú 

Lộc, Nam Đông và gần 30 người 

khuyết tật trên địa bàn. 

Đây là những hoạt động đầu tiên 

trong kế hoạch quý 3/2016 của dự 

án, nhằm thúc đẩy phong trào 

cũng như việc thực thi quyền của 

người khuyết tật trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Nguyệt Hà  
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Thừa Thiên Huế: Chuỗi hoạt động thúc đẩy phong trào và  

việc thực thi quyền của người khuyết tật 
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T ừ tháng 10/2015 - 

10/2018, Trung tâm 

ACDC thực hiện dự án “Thúc đẩy 

thực thi quyền của người khuyết 

tật” dưới sự tài trợ của Cơ quan 

Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID). Một trong các mục tiêu 

quan trọng của dự án này là thúc 

đẩy việc ra đời và phát triển của 

Hội người khuyết tật các cấp tại 

Bình Phước. 

Trung tuần tháng 9 vừa qua, tại thị 

xã Đồng Xoài, Ban điều phối dự 

án “Thúc đẩy thực thi quyền của 

người khuyết tật” tỉnh Bình Phước 

và Trung tâm ACDC phối hợp 

triển khai các hoạt động Tập huấn 

- Hội thảo nhằm thực hiện mục 

tiêu này. 

Ngày 19 - 20/09/2016 diễn ra Tập 

huấn quy trình, thủ tục thành lập 

Hội người khuyết tật tỉnh Bình 

Phước. Chương trình nhằm cung 

cấp cho nhóm người khuyết tật 

nòng cốt tại Bình Phước những 

kiến thức, kỹ năng liên quan đến 

quy trình, thủ tục thành lập Hội 

người khuyết tật cấp tỉnh. Kết 

thúc tập huấn các học viên sẽ có 

đủ hiểu biết để thực hiện được các 

quy trình, thủ tục cần thiết khi 

thành lập Hội người khuyết tật ở 

địa phương mình. 

Tiếp đó, ngày 21 - 22/09 là Tập 

huấn xây dựng chiến lược cho tổ 

chức của người khuyết tật với mục 

đích nâng cao kiến thức và kỹ 

năng về xây dựng chiến lược cho 

tổ chức của người khuyết tật, phục 

vụ cho việc xây dựng chiến lược 

của Hội người khuyết tật tại Bình 

Phước sau khi thành lập.  

Với sự giảng dạy tận tình của các 

giảng viên đến từ Trung tâm 

ACDC cùng sự ham học hỏi của 

bản thân, các học viên đã hiểu lý 

thuyết về các khái niệm phát 

triển tổ chức, chiến lược phát 

triển lâu dài tổ chức Hội người 

khuyết tật. Đây là những bước 

căn bản để chuẩn bị cho việc xây 

dựng và hoàn thiện chiến lược tổ 

chức sau này. 

Cả 2 khóa tập huấn đều nhận được 

sự tham gia và hưởng ứng nhiệt 

tình của 30 người khuyết tật tiêu 

biểu, nòng cốt, có tiềm năng trở 

thành lãnh đạo Hội người khuyết 

tật trong tương lai. Ngoài ra trong 

2 ngày đầu còn có sự tham dự của 

cán bộ chuyên trách Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội và Sở 

Nội vụ. 

Cũng trong thời điểm này, Hội 

thảo thành lập và phát triển tổ 

chức của người khuyết tật tại Bình 

Phước đã được tổ chức vào chiều 

ngày 20/09. Hội thảo là cơ hội để 

tạo sự đồng thuận, phối hợp hiệu 

quả giữa các bên liên quan, từ đó 

thúc đẩy nhanh quá trình thành lập 

Hội người khuyết tật các cấp tại 

tỉnh Bình Phước. 

Tham gia Hội thảo gồm có lãnh 

đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, 

Sở Lao động - Thương bình và Xã 

hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật, 

trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo 

của tỉnhl; lãnh đạo UBND, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Phòng Nội vụ các huyện/thị 

xã; các học viên đã tham gia khóa 

tập huấn về quy trình, thủ tục 

thành lập Hội người khuyết tật 

tỉnh Bình Phước và cơ quan báo 

chí truyền hình địa phương.  

Cũng trong tháng này, Ban điều 

phối dự án sẽ họp để tổng kết các 

hoạt động của dự án từ tháng 03 - 

09/2016 và lập kế hoạch cho thời 

gian tiếp theo. 

Tuệ Chi 

Bình Phước: Thúc đẩy sự ra đời và phát triển của  

Hội người khuyết tật các cấp 
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iếp tục cam 

kết của 

ICRC - 

SFD trong việc vận 

động cho dụng cụ 

chỉnh hình được 

Bảo hiểm y tế chi 

trả, đầu tháng 9, 

ICRC - SFD thực 

hiện hoạt động trao 

đổi kinh nghiệm bảo 

hiểm y tế trong phục 

hồi chức năng giữa 

Việt Nam và Thái Lan. ICRC - SFD đã mời 8 cán 

bộ Việt Nam đến từ Bộ y tế, Bộ lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Khoa 

đào tạo Chỉnh hình Việt Nam và tổ chức vì người 

khuyết tật sang Thái Lan làm việc. Đón tiếp đoàn 

Việt Nam có các cơ quan Nhà nước Thái Lan bao 

gồm: Văn phòng An ninh Y tế quốc gia, Văn phòng 

An ninh Xã hội, Bộ phát triển Xã hội và An ninh 

con người và Trường Đại học Mahidol. Nội dung 

làm việc xoay quanh hệ thống Bảo hiểm y tế Thái 

lan và dịch vụ phục hồi chức năng được bảo hiểm 

cho người dân.  

Tại Thái Lan, bảo hiểm toàn dân nghĩa là bất kì 

công dân Thái khi sinh ra không phân biệt tầng lớp, 

giàu nghèo, vùng địa lý, giới tính hay tật bẩm sinh 

đều được chăm sóc y tế thông qua hệ thống Bảo 

hiểm toàn dân. Tùy vào công việc mà người dân 

Thái có thể được tự động chuyển sang các hệ thống 

bảo hiểm các dành cho công chức nhà nước, công 

nhân viên làm việc cho khối tư nhân hoặc bảo hiểm 

tư nhân. Với cả 4 hệ thống bảo hiểm này, dụng cụ 

chỉnh hình phục hồi chức năng được chi trả hoàn 

toàn. Dụng cụ chân tay giả, các loại nẹp chỉnh hình, 

xe lăn và các dịch vụ phục hồi chức năng khác như 

vật lý trị, hoạt động trị liệu, thủy trị liệu đều được 

bảo hiểm y tế Thái lan chi trả. Hơn nữa người 

khuyết tật Thái Lan không chịu sự phân tuyến từ địa 

phương tới trung ương mà thay vào đó, người 

khuyết tật có thể tới bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh 

nào phù hợp. Với những dịch vụ phục hồi chức năng 

và dụng cụ chỉnh hình sử dụng công nghệ cao có giá 

thành cao hơn định mức chi trả của bảo hiểm y tế thì 

bệnh viện sẽ tìm những nguồn hỗ trợ từ các quỹ tư 

hoặc của bệnh viện để bù hoặc bản thân người sử 

dụng sẽ tự chi trả phần chênh lệch. Hệ thống bảo 

hiểm của Thái Lan chi trả cho toàn bộ người dân 

Thái nhằm đảm bảo người dân không phải lo ngại 

khi có bệnh và không bị phá sản vì bệnh tật.  

Những thông tin được chia sẻ về hệ thống bảo hiểm 

cùng với việc thăm quan tận mắt những cơ sở 

Chỉnh hình phục hồi chức năng tại Thái Lan đã 

cung cấp cho các cán bộ Việt Nam về một mô hình 

bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế trong phục hồi chức 

năng khác với mô hình của nước nhà. Những thông 

tinh này cũng sẽ hữu ích cho ngành Y tế và Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam trong việc xây dựng Quy 

trình để Bảo hiểm y tế thanh toán cho các vật y tế 

được quy định tại Thông tư số 18 của Bộ Y tế ban 

hành ngày 30/06/2016. Trong tương lai không xa, 

các dụng cụ nẹp chỉnh hình, giày chỉnh hình và ghế 

ngồi chỉnh hình sẽ được bảo hiểm y tế chi trả tại các 

đơn vị đạt tiêu chuẩn cho các đối tượng có thẻ bảo 

hiểm y tế.  

Lê Nhật 

Trao đổi kinh nghiệm về bảo hiểm y tế trong phục hồi chức năng 

giữa Việt Nam và Thái Lan 
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H 
ội chứng cổ vai cánh tay hay còn gọi 

là hội chứng đau vai gáy là các triệu 

chứng thường gặp trong lâm sàng liên 

quan đến các bệnh lý cột sống cổ, thường kèm theo 

các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cổ và/hoặc 

tuỷ cổ. Cũng rất phổ biến trong đời sống hàng ngày 

do nhiều nguyên nhân như làm việc sai tư thế trong 

thời gian dài, nằm ngủ lệch về một bên quá lâu, 

nhiễm lạnh … 

Đau cổ vai cánh tay gặp ở mọi lứa tuổi, các nghề 

nghiệp khác nhau, với bệnh cảnh thường gặp là đau 

mỏi vùng cổ, vai, cánh tay, thậm chí có những 

trường hợp nặng có thể gây đau mỏi, tê bì xuống 

cánh tay một hoặc hai bên. Nếu không điều trị kịp 

thời sẽ gây khó khăn trong sinh hoạt, làm việc cũng 

như làm giảm hiệu quả công việc của bệnh nhân, 

ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. 

Dấu hiệu nhận biết hội chứng đau vai gáy 

Triệu chứng lâm sàng 

Đau vùng gáy khởi phát cấp tính sau chấn thương, 

sau làm động tác sai, hoặc ngủ dậy do lạnh, đôi khi 

xuất hiện từ từ, âm ỉ, mạn tính. Đau lan lên vùng 

chẩm, xuống vai, lan xuống cánh tay, đau tăng khi 

xoay đầu và gập cổ về phía bên lành. 

Hạn chế tầm vận động cột sống cổ do đau và co cứng 

cơ vùng vai gáy, hay gặp trong đau vai gáy cấp tính. 

Có điểm đau mặt sau cột sống, cạnh cột sống cổ 

tương ứng các rễ thần kinh. 

Yếu cơ có thể kèm theo cảm giác rát bỏng, kiến bò, 

tê bì ở vùng vai lan xuống cánh tay, hoặc bàn tay, 

ngón tay. 

Một số dấu hiệu điển hình của hội chứng cổ vai tay: 

Bệnh nhân ngồi nghiêng đầu về bên đau, dùng tay 

ép lên đỉnh đầu bệnh nhân đau tăng lên. 

Bệnh nhân ngồi cánh tay bên đau đưa lên trên đầu 

và ra sau làm giảm triệu chứng đau tê. 

Bệnh nhân nằm ngửa, thầy thuốc dùng tay giữ chẩm 

và cằm kéo từ từ theo trục dọc làm giảm triệu chứng 

đau tê. 

Dấu hiệu tê bì, teo cơ hai tay, giảm các hoạt động 

khéo léo hai bàn tay, đi lại khó khăn, nhanh mỏi. 

Nặng hơn có thể gây liệt tứ chi, rối loạn đại tiểu tiện 

khi có chèn ép tuỷ sống cổ thường do thoát vị đĩa 

đệm hoặc thoái hoá, dày dây chằng vàng. 

Đau đầu vùng chẩm, chóng mặt, ù tai, mờ mắt, đôi khi 

có giảm thị lực thoáng qua, mất thăng bằng, mệt mỏi 

do giảm lưu lượng tuần hoàn động mạch sống nền. 

Một số xét nghiệm cần thiết: 

Chụp X quang thường quy: thẳng, nghiêng và chếch 

¾ trái, phải, có thể phát hiện những tổn thương cột 

sống cổ. 

Chụp cộng hưởng từ chỉ định khi bệnh nhân có đau 

kéo dài trên 4-6 tuần, đau ngày càng tăng, có tổn 

thương thần kinh tiến triển, có biểu hiện bệnh lý tuỷ 

cổ, hoặc các dấu hiệu cảnh báo gợi ý bệnh lý ác tính 

hay nhiễm trùng. 

Xạ hình xương: khi nghi ngờ ung thư di căn hoặc 

viêm đĩa đệm đốt sống, cốt tuỷ viêm. 

Điện cơ giúp phát hiện tổn thương nguồn gốc thần 

kinh và phân biệt bệnh lý tuỷ cổ với bệnh lý rễ và 

dây thần kinh ngoại biên. 

Xét nghiệm máu. 

Biến chứng, nguy cơ hội chứng đau vai gáy 

Liệt và rối loạn cơ tròn nếu thoát vị đĩa đệm nặng, 

ung thư, nhiễm trùng, v.v. 

Teo cơ vùng vai, cánh tay bàn tay nếu có chèn ép rễ 

kéo dài. 

Nguyên nhân hội chứng đau vai gáy 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hội chứng đau vai 

gáy, thông thường nhất là ngồi làm việc sai tư thế 

trong thời gian dài, kẹp điện thoại vào vai vừa nghe 

vừa ghi chép, ngồi làm việc liên tục với máy tính, 

PHÂN TÍCH - BÌNH LUẬN 
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Phương pháp phục hồi chức năng hội chứng đau vai gáy 

Ảnh minh họa 
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sai tư thế khi lái ô tô, gối đầu sai, ngủ tựa đầu lên 

ghế, nằm xem tivi… 

Ngồi trước quạt, máy lạnh lâu, dầm mưa dãi nắng 

lâu, gội đầu khi lạnh, tắm rửa ban đêm làm giảm sự 

cung cấp oxy cho các tế bào cơ, gây thiếu máu cục 

bộ ở các cơ cũng dẫn đến hội chứng đau vai gáy. 

Đau vai gáy còn có thể do bệnh lý như: thoái hoá 

cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, vẹo cổ 

bẩm sinh, dị tật, viêm, chấn thương vùng cổ, loãng 

xương, v.v. Đôi khi có những trường hợp hội chứng 

đau cổ vai cách tay xuất hiện tự phát mà không có 

nguyên nhân rõ rệt. 

Chẩn đoán hội chứng đau vai gáy 

Tuỳ thuộc nguyên nhân, mức độ và giai đoạn bệnh 

có thể có ít nhiều những triệu chứng mô tả trên và 

thường kết hợp với xét nghiệm cận lâm sàng để 

chẩn đoán nguyên nhân. 

Điều trị hội chứng đau vai gáy 

Nguyên tắc điều trị 

Điều trị nguyên nhân kết hợp với điều trị triệu 

chứng bệnh. 

Kết hợp điều trị thuốc, không dùng thuốc với các 

biện pháp phục hồi chức năng. 

Chỉ định điều trị ngoại khoa trong một số ít các 

trường hợp đặc biệt. 

Điều trị cụ thể 

Giáo dục tránh các nguyên nhân gây bệnh, thay đổi 

thói quen sinh hoạt và công việc. 

Cố định cột sống cổ bằng nẹp mềm trong giai đoạn 

đau cấp hoặc sau chấn thương. 

Tập vận động cột sống cổ, vai, cánh tay với các bài 

tập thích hợp theo tầm vận động khớp. 

Vật lý trị liệu: liệu pháp nhiệt, kích thích điện, siêu 

âm trị liệu, xoa bóp nhẹ nhàng, kéo giãn cột sống 

bằng máy. 
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Lưu ý: Trong các trường hợp bệnh cấp, đau nhiều 

thì ta không nên tập, chủ yếu là nghỉ ngơi, xoa bóp 

nhẹ nhàng, chỉ nên tập khi đã giảm đau hoặc để 

phòng ngừa. 

Một số tư thế chúng ta cần tránh trong sinh hoạt 

để phòng chứng đau cổ vai cánh tay: 

Cổ ngước nhìn lên cao trong thời gian dài. 

Xoay đầu thường xuyên về bên đau. 

Nâng hoặc kéo một vật với cổ gập. 

Học hoặc đọc sách với tư thế cổ gập trong thời gian dài. 

Ngủ gối cao hoặc nhiều gối… 

Điều trị bằng thuốc 

Thuốc giảm đau thông thường: acetaminophen 

(paracetamol, tylenol 8H…) acetaminophen kết hợp 

với codein hoặc tramadol. 

Thuốc kháng viêm không steroid (diclofenac,   

piroxicam, meloxicam celecoxib; etoricoxib…). 

Thuốc giãn cơ: dùng trong đợt đau cấp, ngắn ngày, 

đặc biệt khi có tình trạng co cứng cơ. Myonal, 

mydocalm, diazepam. 

Thuốc giảm đau thần kinh: gabapentin, pregabalin… 

Thuốc chống trầm cảm (amitriptylin..) đối với đau 

thần kinh mạn tính hoặc có rối loạn giấc ngủ. 

Cách phòng hội chứng đau vai gáy 

Để phòng bệnh tái phát, người bệnh cần chú ý 

không làm việc quá lâu ở một tư thế đặc biệt với 

máy vi tính, tránh làm sai tư thế của cột sống cổ. 

Ngồi đúng tư thế khi lái ôtô, môtô, xem tivi phù hợp 

với độ cong sinh lý của cổ. 

Thường xuyên tập luyện thể dục các động tác trong 

bài tập vận động cột sống cổ để tăng khả năng chịu 

đựng, tăng sức dẻo dai của hệ thống gân cơ, dây 

chằng quanh cột sống. 

Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai 

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa 
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Mục tiêu của Chương trình: 

 Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình 

quân 1% - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, 

xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc 

thiểu số giảm 3% - 4%/năm); 

 Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng 

cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu 

nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả 

nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với 

cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện 

nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, 

hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần). 

Một số chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến 

năm 2020: 

 Từ 60% - 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y 

tế, từ 80% - 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều 

kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

 Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng 

cho khoảng 20.000 lao động thuộc hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó từ 

60% - 70% lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

 Thu nhập của hộ gia đình tham gia dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng 20% - 

25%/năm. 

Hoạt động hỗ trợ chủ yếu: Hỗ trợ đầu tư cơ sở 

hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Hỗ 

trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn 

huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo; Hỗ trợ cho lao động 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài; Truyền thông và giảm nghèo về thông 

tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá 

thực hiện Chương trình. 

Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành ngày 

02/09/2016 Phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2016 – 2020. 

Công văn số 3332/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội gửi các Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện 

chế độ ưu đãi đối với cựu thanh niên xung phong. 

1. Về chế độ BHYT và mai táng phí đối với TNXP 

hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ: 

Đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước, đã hoàn thành 

nhiệm vụ trở về địa phương, nếu chưa được hưởng chế độ 

bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi từ 

trần được hưởng mai táng phí, không phụ thuộc vào việc 

được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 290/2005/QĐ

-TTg ngày 08/11/2005 hay Quyết định số 40/2011/QĐ-

TTg ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Về việc Điều chỉnh trợ cấp đối với TNXP đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại 

Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/07/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ:  

Khẩn trương ban hành quyết định Điều chỉnh trợ cấp và 

giải quyết truy lĩnh trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên 

xung phong từ ngày 01/01/2016. 

3. Về chế độ trợ cấp đối với TNXP theo Quyết định 

số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ: 

Tuân thủ theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 

01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 

của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng 

tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc 

tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã 

phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 
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Câu hỏi 1:  

Gia đình chị tôi ở quê thuộc diện hộ nghèo và được 

Nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế năm 2015. Mới đây, 

tôi nghe nói thẻ bảo hiểm y tế của chị tôi được gia hạn 

tới tháng 06/2016. Thông tin này có đúng không? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Thông tin mà bạn có được hoàn toàn Đúng. Ngày 

04/05/2016 Văn phòng chính phủ đã ra công văn số 

2341/VPCP-KGVX về gia hạn thẻ BHYT cho người 

thuộc nhóm đối tượng đã được NSNN hỗ trợ mua thẻ 

năm 2015, theo đó “Đồng ý gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 

đến ngày 30/06/2016 cho người thuộc nhóm đối tượng 

đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức 

đóng để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 như kiến nghị 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại các văn bản nêu 

trên”. Cụ thể năm nhóm đối tượng trên gồm: hộ gia 

đình nghèo; cận nghèo; người dân tộc thiểu số sinh 

sống ở vùng dân tộc khó khăn; người sinh sống ở vùng 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người sinh sống ở 

xã đảo, huyện đảo. 

Các đối tượng này được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ 

trợ mức đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 

(sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn Luật).  

Như vậy, trường hợp thẻ bảo hiểm y tế của chị bạn 

được gia hạn đến 30/06/2016 nên chị ấy vẫn sử dụng 

thẻ này để khám, chữa bệnh như bình thường.  

TƯ VẤN PHÁP  LUẬT 
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Trung tâm ACDC 

(Địa chỉ: P12A08, Tòa nhà VNT, 19  Nguyễn Trãi, 

Thanh Xuân, Hà Nội) 

Tư vấn pháp luật miễn phí cho  

Người khuyết tật 

Tư vấn qua điện thoại: 04 6281 1234 

Tư vấn qua email:  

 tuvanphapluatacdc@gmail.com 

 tuvanphapluat@acdc.org.vn 

Tư vấn trực tuyến trên website:  

 acdc.org.vn 

 hoặc: tuvanmienphi.vn 

Tư vấn qua Facebook: Trung tâm ACDC 

Tư vấn tại địa phương, qua thư tay, bản tin, 

trực tiếp tại văn phòng ACDC… 

Câu hỏi 3: 

Tôi là người khuyết tật, nay tôi nhận một cháu 

bé 3 tuổi làm con nuôi. Xin hỏi khi thay đổi hộ 

tịch tôi cần mất bao nhiêu tiền? 

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC 

trả lời: 

Theo quy định tại Điều 11 Luật Hộ tịch năm 

2014 về lệ phí hộ tịch, các trường hợp sau đây sẽ 

được miễn lệ phí khi đăng ký hộ tịch: 

a) Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có 

công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; 

người khuyết tật; 

b) Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám 

hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở 

trong nước. 

Theo đó, trường hợp của anh/chị là người khuyết 

tật nên khi anh/chị nhận con nuôi sẽ được miễn 

lệ phí đăng ký hộ tịch. 

Câu hỏi 2: 

Tôi có một mảnh đất 100 mét vuông ở quê đang 

chuẩn bị xây nhà ở. Xin hỏi hồ sơ, thủ tục để được 

cấp phép xây nhà?  

Phòng Tư vấn pháp luật Trung tâm ACDC trả lời: 

Điều 95 Luật xây dựng năm 2014 quy định về Hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép xây nhà ở riêng lẻ gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; 

b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai; 

c) Bản vẽ thiết kế xây dựng; 

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề 

phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công 

trình liền kề. 
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Đ 
ồng hồ điểm 5h30 chiều, 

tôi đang chuẩn bị về thì 

thấy bác Tư Nhẫn đi vào 

văn phòng Hội. Hội người khuyết tật 

xã tôi mới thành lập được hơn nửa 

năm nhưng cũng đã có nhiều hội 

viên tham gia. Vội vã chào hỏi, 

không đợi tôi pha nước, bác đã nóng 

nảy chia sẻ câu chuyện của cô con 

gái bị teo chân từ nhỏ nhà mình, hi 

vọng tôi cho gia đình bác lời khuyên. 

“Cứ nghĩ hai đứa nó ưng nhau thì 

cho cưới, ai ngờ thằng chồng nó là 

một thằng điên! Ôi, đứa con gái số 

khổ của tôi!”. Bác vừa than thở vừa 

nghẹn ngào khóc. Thương thay cho 

tấm lòng cha mẹ…  

Tôi đến nhà chị Nga, con gái bác Tư  

Nhẫn vào buổi xế chiều nhưng chỉ 

có mình chị ở nhà. Sau một thoáng 

ngạc nhiên, chị đã cởi mở trò chuyện 

với tôi. Chị Nga kết hôn với chồng 

qua mai mối của người quen. Lúc 

đó, chị cũng phong thanh biết anh có 

bệnh về thần kinh nhưng chỉ phát 

bệnh khi thay đổi thời tiết hoặc bị 

kích động nên chị cũng không nghĩ 

nhiều. Thời gian đầu chung sống, hai 

vợ chồng khá hòa hợp. Do sức khỏe 

không ổn định nên chồng chị nhận 

làm những việc không cố định như 

phụ hồ, bốc vác. Lúc rảnh rỗi, anh 

phụ giúp chị cơm nước. Điều chị 

phiền lòng nhất là anh nghiện rượu 

và hay nổi nóng bất chợt. Một lần, 

chỉ vì câu nói của xóm giềng “chồng 

đần vợ què cụt” mà anh đã lao vào 

đánh người ta. Chị góp ý thì chồng 

chị chỉ lầm lì. Lâu dần, những va 

chạm hàng ngày làm không khí gia 

đình căng thẳng hơn, có lần chị ngỡ 

ngàng khi anh chì chiết: “Mày đã 

què quặt, không được tích sự gì thì 

im miệng lại”. Dù cay đắng và tủi 

nhục, nhưng vì đang mang bầu nên 

chị không muốn đôi co với chồng. 

Không lâu sau, chị phát hiện số tiền 

trợ cấp hàng tháng mà chị dành 

dụm bị vơi đi. Chị biết người lấy 

tiền là chồng chị vì đợt này anh ta 

hay ngồi trong quán rượu. Quá giận 

chồng, vừa lúc anh ta về nhà, chị tấp 

tểnh đi tới, toan nói chuyện thì bị 

chồng ngửa tay vòi tiền mua rượu. 

Chị không đưa, anh ta lao tới lục lọi 

khắp nhà. Lúc không tìm thấy đồng 

nào, anh lao vào giằng co với chị. 

Chị chống cự thì bị đánh túi bụi vào 

người, anh ta vừa đánh vừa chửi 

rủa. Mấy ngày liền, chị suy nghĩ 

mãi không biết làm sao cho ổn nên 

đành bảo mẹ mình qua Hội người 

khuyết tật nhờ tôi cho ý kiến. Tôi là 

Chủ tịch Hội người khuyết tật nên 

được hội viên tin tưởng, chia sẻ 

những khó khăn gặp phải. Được tôi 

động viên, chị bày tỏ nỗi trăn trở 

của mình là có nên đưa chồng vào 

bệnh viện tâm thần hay không? Vợ 

chồng chị là người khuyết tật thì có 

được hỗ trợ? Sau cùng chị nói nhỏ 

rằng chị có nên ly hôn? Giọng nói e 

dè, ngập ngừng, khiến tôi cảm nhận 

được nội tâm chị đang giằng xé 

giữa việc chữa bệnh cho chồng hay 

là ly hôn, bỏ mặc anh ta.  

CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT 

Mấy ngày sau, tôi tìm gặp các trợ 

giúp viên pháp lý để được tư vấn về 

vấn đề của chị Nga. Hôm tôi quay 

lại nhà chị thì cũng chỉ có mình chị 

ở nhà, một bên tay chị quấn vải 

trắng xóa. Tôi hỏi chuyện, chị chỉ 

lắc đầu. Khi biết gia đình sẽ phải 

đóng khoảng 2 triệu đồng tiền ăn, 

ở, chữa bệnh nếu đưa anh vào bệnh 

viện tâm thần, chị Nga thở dài. Dù 

chị rất muốn chạy chữa cho chồng 

nhưng lại không có đủ tiền. Dù 

thương chồng, nhưng chị cũng rất 

lo ngại về tình trạng sức khỏe của 

anh, khó có thể tiếp tục chung sống 

với một người lúc tỉnh táo lúc phát 

bệnh và hành hạ chị. Chị cũng từng 

nghĩ đến sẽ ly hôn nhưng vì thương 

chồng, thương đứa con sắp chào 

đời cần có bố nên chị cam chịu.  

Tôi chỉ biết động viên và giúp chị 

hiểu hơn về chính sách của nhà 

nước dành cho người khuyết tật. 

Tôi dắt xe qua cánh cổng sắt đã 

hoen rỉ, chị Nga cũng lật đật ra 

tiễn và cảm ơn. Tôi ra về mà lòng 

còn bao trăn trở. Liệu rằng chị 

Nga có thể tìm ra lối đi cho gia 

đình mình, một lối đi bớt gập 

ghềnh cho bản thân chị, chồng chị 

và đứa con sắp chào đời? 

Trần Thủy 

10 

Ảnh minh họa Ảnh minh họa 
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TUYỂN SINH 

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA NĂM 2016 

Vị trí tuyển: Thực tập kế toán 

thuế thực tế 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Số lượng cần tuyển: 15 

Hình thức làm việc: Toàn thời 

gian tạm thời 

Mức lương: 3 - 5 triệu (+ Hoa 

hồng từ 8% đến 10%) 

Mô tả công việc: 

Mọi nghiệp vụ - chứng từ sổ 

sách kế toán tại văn phòng sẽ 

được hướng dẫn chi tiết trong quá 

trình thực tập; 

Tham gia trực tiếp quá trình tư 

vấn tại văn phòng (Hỗ trợ Kế 

toán viên, Kế toán trưởng và 

tham gia cùng Kế toán viên, Kế 

toán trưởng tư vấn trực tiếp cho 

khách hàng tại văn phòng); 

Mỗi sinh viên sẽ được xử lý trực 

tiếp một công việc trọn vẹn theo kỹ 

năng cơ bản đã được đào tạo dưới 

sự hướng dẫn của Kế toán viên, Kế 

toán trưởng tại văn phòng: Khóa 

học kế toán cho người mới bắt đầu; 

Khóa học Kế toán - Thuế ngắn 

hạn; Khóa học kế toán trên Excel.; 

Một số công việc cụ thể khác: 

Xây dựng cơ sở dữ liệu; truyền 

thông; dịch thuật tài liệu…Tất cả 

các công việc do sinh viên làm sẽ 

được tính phí dựa trên kết quả 

thực hiện hàng tháng. 

Quyền lợi được hưởng: 

Được kế toán trưởng hướng dẫn 

làm các loại báo cáo nộp hàng 

tháng; hàng quí; cuối năm làm 

Quyết toán thuế và báo cào tài chính 

trên chứng từ của các doanh nghiệp; 

Được đào tạo Thực hành kế toán 

trên các ứng dụng thường gặp; 

Mỗi sinh viên sẽ được trang bị đầy 

đủ các trang thiết bị văn phòng. 

Yêu cầu:  

Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng 

Yêu cầu độ tuổi: 18 - 24 tuổi 

Kinh phí đào tạo: 1.000.000 VNĐ 

Đối tượng hưởng chính sách đào 

tạo miễn phí: 

Sinh viên chuyên ngành Kế toán, 

tài chính, thuế … có học lực suất 

sắc, giỏi (Sinh viên có học lực 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN NEWVISION 

Chương trình Phát triển Nhân lực Việt Nam - 

Australia, chương trình hiện quản lý Học bổng 

Chính phủ Australia, cho biết học bổng thạc sỹ năm 

nay đã được trao cho 5 ứng viên là người khuyết tật. 

Trong số 5 tân sinh viên Học bổng Chính phủ Aus-

tralia có 3 người là người khiếm thị, 1 người là 

người khuyết tật nhẹ về thị lực và 1 người khuyết tật 

vận động. 

Mảng lĩnh vực khuyết tật cũng được 2 trong 5 tân 

học viên lựa chọn. 

Học bổng Chính phủ Australia sẽ nhận hồ sơ 

xin học bổng vòng tuyển chọn năm 2017 niên học 2018 

bắt đầu từ ngày 1/2/2017 đến ngày 31/3/2017. 

Để biết thêm thông tin, xin truy cập websie:     

http://australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/ 

khá phải thông qua phỏng vấn 

trực tiếp của Giám Đốc điều 

hành) đang theo học năm thứ 3, 

năm cuối của các Trường Đại 

học, Cao Đẳng đào tạo chuyên 

ngành Kế toán, tài chính, thuế …; 

Sinh viên thuộc hộ nghèo không 

có khả năng đóng phí để theo học 

khóa đào tạo thực tiễn; 

Sinh viên khuyết tật hoặc các 

nhược điểm về thể chất khác; 

Mức kinh phí đào tạo này được 

sử dụng vào mục đích: In ấn và 

phát hành tài liệu, tổ chức hội thảo 

và tập huấn tại trụ sở Trung tâm. 

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision 

Địa chỉ: Số 9, ngách 6A, ngõ 6 

Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Người liên hệ: Ms Nguyệt 

Điện thoại: 04 66 828 986/ 04 66 

827 986 

Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn 

Website:  

http://daotaoketoanthuchanh.vn 
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Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) là 

một tổ chức Phi chính phủ Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ người 

khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng đồng.       

Chúng tôi với một đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm 

đang tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không 

vật cản và vì quyền của người khuyết tật với tôn chỉ mục đích “Chúng tôi 

tồn tại vì sự phát triển của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam”. 

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt Bản tin chính sách & cuộc sống để 

phục vụ hữu ích hơn cho nhu cầu cập nhật tin tức của người khuyết tật Việt 

Nam và những tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật tại 

Việt Nam. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có những góp ý và cộng tác của các độc 

giả để bản tin ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực hơn. Mỗi bản tin 

ngoài được in giấy, sẽ được chuyển tải trên email list của diễn đàn người 

khuyết tật Việt Nam và trang web của Trung tâm tại địa chỉ http://acdc.org.vn. 

Khi sao chép nội dung, cần liên lạc với Ban biên tập và ghi rõ nguồn. 

Liên hệ với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC: 

Điện thoại: 04 6675 3946    Email: minhtran@acdc.org.vn. 

Địa chỉ: Phòng 12A08, Tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Ban biên tập: 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Đàm Việt Hà 

Trần Thị Minh 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
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