
CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN” TRƯỜNG 
THPT TIẾN THỊNH. 

Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2023, Tổ chuyên môn 3 - Trường THPT Tiến Thịnh phối 
hợp với Trung tâm y tế huyên Mê Linh tổ chức chuyên đề “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị 
thành niên” cho hơn một nghìn học sinh trường THPT Tiến Thịnh. 

Đến dự và chỉ đạo buổi chuyên đề: về phía Trung tâm y tế huyện Mê Linh có bác sĩ 
chuyên khoa 2 Bùi Trí Thuật – Phó giám đốc trung tâm, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị 
Huyền, bác sĩ Phạm Thị Liên. Về phía trường THPT Tiến Thịnh có Thầy Nguyễn Văn 
Đồng – Hiệu trưởng nhà trường, Thầy Đỗ Duy Khải, Thầy Nguyễn Huy Tuấn – Phó hiệu 
trưởng nhà trường cùng toàn thể các Thầy cô giáo và các em học sinh Trường THPT Tiến 
Thịnh. 
 Mở đầu buổi chuyên đề, Thầy Nguyễn Văn Đồng – Hiệu trưởng nhà trường phát 
biểu đề dẫn chuyên đề “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong nhà trường thực sự 
rất cần thiết khi ở lứa tuổi này nếu không được tuyên truyền, giáo dục đúng cách các em rất 
dễ có các nguy cơ: quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài 
ý muốn, nạo phá thai… Và đặc biệt trong những năm gần đây tỉ lệ nạo phá thai ở lứa tuổi 
này ngày càng gia tăng”. 

 
 Trong buổi chuyên đề, bác sĩ Nguyễn Thị Huyền – Bác sĩ chuyên khoa 1 trung tâm y 
tế huyện Mê Linh đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về sức khỏe 
sinh sản vị thành niên: Những thay đổi của cơ thể ở tuổi dậy thì, tình bạn khác giới, tình yêu 
học đường, những nguy cơ khi quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục không an toàn và 
hậu quả như: mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, hậu quả của 
việc nạo phá thai…, các biện pháp tránh thai, cách sử dụng bao cao su, viên thuốc tránh 
thai…Và hoạt động giao lưu giải đáp những thắc mắc của học sinh về sức khỏe sinh sản vị 
thành niên. 



Một số hình ảnh của buổi chuyên đề: 

 

 



 

 



 

 
 
Buổi chuyên đề “giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” đã diễn ra trong không 

khí hào hứng, sôi nổi. Chuyên đề đã mang lại cho các em nhiều kiến thức bổ ích, góp phần 
nâng cao nhận thức, giúp các em tự tin chuẩn bị tâm thế tốt về vấn đề sức khỏe sinh sản khi 



còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó giúp các em biết cách tự chăm sóc sức khỏe sinh sản 
và bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại. Đồng thời còn định hướng các cho các em nhận thức 
đúng về tình bạn, tình yêu, tình dục. Giúp các em có hành vi và cách sống cho phù hợp, 
không sống buông thả, sống có trách nhiệm với bản thân và hướng tới một cuộc sống tốt 
đẹp. Chuyên đề còn giúp các em tự tin hơn, cởi mở hơn khi nói về vấn đề liên quan đến sức 
khỏe sinh sản vị thành niên. 


