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ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW: 

LAN TỎA
nhiều cách làm hay, hiệu quả, thiết thực
Xác định việc thực hiện Chỉ 

thị 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh là công tác trọng 
tâm, xuyên suốt, gắn liền với việc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 
nội bộ, Đảng bộ Sở Y tế đã xây dựng 
Chương trình hành động, các kế 
hoạch và triển khai tổ chức học tập, 
quán triệt Nghị quyết đến các đảng 
viên và quần chúng. Ban hành Quy 
định “Chuẩn mực đạo đức, lối sống 
của cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức Ngành Y tế theo tư tưởng, 
tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” đồng thời yêu cầu các 
Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực 
thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. 
Việc thực hiện Chỉ thị được gắn với 
phương châm “Tích cực rèn luyện y 
đức, tinh luyện y thuật”, xây dựng 
người cán bộ y tế với “Nụ cười từ trái 
tim”, có thái độ phục vụ văn minh, 
thân thiện, hết lòng vì người bệnh... 
trở thành công việc thường xuyên 
trong toàn Ngành y, làm cho đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức nhận thức sâu sắc những giá trị 
to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức 
tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh 
thần trong thực thi công vụ.

Sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, trong toàn Đảng bộ đã xuất 

hiện nhiều tổ chức Đảng có cách làm 
hay, hiệu quả, thiết thực, đi đầu trong 
học tập và làm theo Bác. 

Tiêu biểu như Chi bộ Bệnh viện 
Tâm thần, với quyết tâm chuyển từ 
“học tập” sang “làm theo” tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Bác, làm 
cho Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, phù 
hợp với thực tế của đơn vị. Từ đó, tạo 
được sự chuyển biến tích cực trong 
nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, 
viên chức, người lao động. Thông qua 
việc thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ đã 
đưa ra các tiêu chí chuẩn mực đạo đức 
theo tư tưởng, tấm gương của Bác, 
xây dựng và phát động các phong 
trào thi đua yêu nước, học tập quy tắc 
ứng xử, nâng cao kỹ năng giao tiếp, 
đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh. Hàng năm đơn 
vị đều tổ chức Hội thi Điều dưỡng, 
kỹ thuật viên giỏi; duy trì đường dây 

nóng và hòm thư góp ý, qua đó từng 
bước nâng cao y đức cũng như văn 
hóa giao tiếp, ứng xử trong đội ngũ y 
bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên và nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh của 
Bệnh viện. Tích cực triển khai việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý khám chữa bệnh để 
cải tiến lề lối, tác phong làm việc, do 
đó các thủ tục hành chính đã được 
rút ngắn, giảm phiền hà và thời gian 
chờ đợi của người bệnh; đồng thời 
giúp Bệnh viện quản lý và sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực, kiểm soát sử 
dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu 
quả. Tổ chức các buổi trao đổi, tọa 
đàm về việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình 
của Bệnh viện. Cụ thể hóa các Chỉ 
thị, đường lối, chủ trương của Đảng 
và Nhà nước thành những hành động 
cụ thể, áp dụng thực tiễn trong việc 

Đồng chí Ngô Thành Phong- Bí thư Chi bộ, Giám đốc bệnh viện Tâm Thần tỉnh,  
tham luận tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Ảnh: THĂNG THÀNH
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chăm sóc bệnh nhân hàng ngày. Các 
chuyên đề, các hoạt động đã giúp tiếp 
nối, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức 
công vụ, từng bước nâng cao y đức 
cũng như văn hóa giao tiếp, ứng xử 
của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, 
đồng thời nâng cao vị thế và uy tín 
của đơn vị trong ngành tâm thần khu 
vực phía Nam và cả nước.

Nổi bật trong việc thực hiện học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
Hồ Chi Minh, trong Đảng bộ còn có 
Chi bộ Bệnh viện Mắt. Việc học tập 
và làm theo Bác được Chi bộ Bệnh 
viện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ theo 
phương châm “trên trước, dưới sau”, 
“trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi 
với làm theo”. Để việc tuyên truyền 
thực hiện Chỉ thị 05 có sức lan tỏa 
mạnh mẽ, Chi bộ Bệnh viện đã tổ 
chức thi trắc nghiệm tìm hiểu về Bác 
Hồ cho cán bộ, đảng viên và quần 
chúng trong đơn vị tham gia; thi đố 
vui tìm hiểu về Bác lồng ghép trong 
chương trình ngày hội mắt sáng học 
đường cho học sinh Vũng Tàu và 
Châu Đức; thi thuyết trình và tìm hiểu 
về Hồ Chí Minh và các con đường 
mang tên danh nhân, anh hùng dân 
tộc tại Thành phố Bà Rịa. Những 
hoạt động này đã tạo một không khí 
phấn khởi vui tươi và thi đua trong 
toàn Bệnh viện. Song song đó, Chi 
bộ Bệnh viện còn phối hợp triển 
khai lồng ghép việc học tập Chỉ thị 
05 và Quyết định 2151 của Bộ y tế 
về đổi mới phong cách thái độ phục 
vụ của nhân viên y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh; tổ chức lễ 
ký cam kết giữa CBVC với trưởng 
khoa phòng, giữa trưởng khoa phòng 
với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn 
Bệnh viện. Vận dụng sáng tạo đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
việc tạo cảnh quan môi trường làm 
việc xanh sạch đẹp, thông qua các 
hoạt động quản lý chất lượng bệnh 
viện và thực hành 5S (Sàng lọc - Sắp 
xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng), 
tạo tác phong nề nếp ngăn nắp gọn 
gàng, duy trì thường xuyên và hiệu 
quả; học tập phong cách Hồ Chí Minh 
để xây dựng một môi trường văn hoá 
trong Bệnh viện mang tính nhân văn 

và chuẩn mực với Bộ quy tắc ứng 
xử, với Slogan của Bệnh viện và các 
khoa phòng, với các tiêu chí văn hoá 
được niêm yết công khai tại các vị 
trí làm việc để nhắc nhở nhân viên 
thường xuyên thực hiện. Đồng thời 
giới thiệu yêu cầu “5 xin” đối với cán 
bộ y tế để người dân giám sát như: xin 
chào, xin mời, xin lỗi, xin vui lòng, 
xin cảm ơn... nhằm hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh. Ngoài ra còn 
tổ chức nhiều hoạt động hướng đến 
cộng đồng và những người nghèo 
trong xã hội. Đặc biệt tổ chức các 
chương trình “Ngày hội mắt sáng 
học đường”; “Ngày hội tiếp sức đến 
trường”; “Chương trình khám và mổ 
mắt cho trẻ em nghèo bị dị tật mắt”; 
“Chương trình chăm sóc mắt bà con 
nghèo Long Sơn” và duy trì chương 
trình “Chén cháo nghĩa tình ” tại bệnh 
viện...

Từ những việc làm hay, cách làm 
hiệu quả, tại Tại Hội nghị sơ kết 02 
năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ 
Sở Y tế vinh dự có 01 đơn vị được 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ 
quan tỉnh biểu dương khen thưởng vì 
có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 
việc học tập và làm theo Bác, đó là 
Chi bộ Bệnh viện Tâm thần.

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW về cơ bản đã tạo 
chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức về ý thức tu dưỡng, 
rèn luyện, nâng cao đạo đức cách 
mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân; đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
góp phần xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh; từng bước nâng cao nhận 
thức, thái độ, tác phong, lề lối làm 
việc đảm bảo kỷ cương, lương tâm, 
trách nhiệm; chất lượng khám chữa 
bệnh, phòng chống dịch bệnh và đảm 
bảo VSATTP được nâng cao, xây 
dựng được niềm tin của nhân dân với 
Ngành Y tế. Xác định việc thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 
là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, 
trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Y tế 
sẽ tiếp tục tập trung đổi mới các hình 
thức tuyên truyền gắn thực hiện Chỉ 
thị 05 với các hoạt động chuyên môn 
của ngành; kiểm tra, giám sát, phát 
hiện các vấn đề nổi cộm, khó khăn, 
vướng mắc trong công tác để kịp thời 
điều chỉnh và khắc phục; đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, áp dụng 
công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, 
tác phong làm việc của từng cơ quan, 
đơn vị; không ngừng nâng cao chất 
lượng các dịch vụ y tế, hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh.

MỸ DINH

Bác sĩ bệnh viện Tâm Thần hướng dẫn bệnh nhân lao động liệu pháp.  
Ảnh: THĂNG THÀNH
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Kết quả sau 04 năm triển khai
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN ĐẢO

Với 305 km chiều dài bờ biển, có 05 huyện/TP ven biển và 01 huyện đảo, nền kinh tế gắn liền với biển 
như: cảng biển, dịch vụ cảng, du lịch, dầu khí, đánh bắt thủy hải sản… Do đó việc phát triển Y tế biển 
đảo được tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu đặc biệt coi trọng, không chỉ nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe ngày một tốt hơn cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế biển đảo và giữ gìn quốc 
phòng an ninh, lãnh hải của quốc gia.

Đề án “Phát triển y tế biển, đảo 
Việt Nam đến năm 2020” 
(Đề án 317), được Chính phủ 

phê duyệt và thực hiện từ năm 2013. 
Qua 4 năm triển khai Đề án, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã tăng cường đầu 
tư cơ sở vật chất, cơ chế chính sách 
phù hợp cho hệ thống y tế trên biển, 
đảo và huấn luyện trang bị cho ngư 
dân về những kiến thức y tế, khả năng 
cứu chữa tại chỗ được mở rộng, nhiều 
trường hợp cấp cứu điều trị vượt khả 
năng quy định của tuyến, trước đây 
phải chuyển vào đất liền, nay được xử 
lý tại chỗ như: các vết thương bụng, 
chấn thương bụng có vỡ tạng, các vết 
thương ngực… 

Điển hình như ca cấp cứu nạn 
nhân Châu Ngọc Anh, 34 tuổi, quê 
Bình Thuận, bị ngã, chấn thương sọ 
não kín, gãy kín 1/3 trên xương cẳng 
tay (T), sau ngã nạn nhân hôn mê, lúc 
khám nạn nhân lơ mơ, gọi hỏi đáp 
ứng chậm, mạch nhanh nhỏ, huyết áp 
thấp. Nạn nhân đã được tàu cảnh sát 
biển chuyển vào TTYT huyện Côn 
Đảo. Tại đây nạn nhân được cấp cứu 
thành công sau đó chuyển vào đất liền 
tiếp tục điều trị.

Hay như trường hợp nạn nhân 
Nông Thanh Bình, 24 tuổi, là công 
nhân của công ty xây dựng công trình 
Việt Nga, bị Ngộ độc do ăn cua biển, 
nhập viện trong tình trạng vào sốc, tụt 
HA, ngưng tim, ngưng thở, hôn mê, 

nhờ được các bác sĩ TTYT Quân Dân 
Y huyện Côn Đảo (QDY Côn Đảo) 
tích cực cứu chữa, đã qua cơn nguy 
kịch và hồi phục hoàn toàn.

Với đặc thù cách xa đất liền 97 
hải lý, Côn Đảo là huyện đảo được 
tỉnh quan tâm đầu tư phát triển về 
mọi mặt, đặc biệt là lĩnh vực Y tế. 
Hiện Trung tâm đã triển khai khai 
được nhiều chuyên khoa: Mắt, Răng-
Hàm-Mặt, kết hợp Đông Tây y trong 
vấn đề điều trị, triển khai một số kỹ 
thuật mới như: Kỹ thuật lấy máu gót 

chân, sốc điện, các kỹ thuật cận lâm 
sàng, ngoài các kỹ thuật cơ bản như: 
huyết học, sinh hóa, siêu âm, điện 
tim… nay đã triển khai kỹ thuật chụp 
cắt lớp điện toán, nội soi, siêu âm 3D, 
máy chụp X quang kỹ thuật số, các 
máy phục vụ chương trình vệ sinh 
lao động (máy đo vi khí hậu), máy 
đo ánh sáng, đo bụi và đo tiếng ồn) 
đủ để phục vụ cho công tác chuyên 
môn tại đơn vị. 

Trung bình mỗi năm, Trung tâm 
Y tế QDY Côn Đảo khám, chữa bệnh 

TTYT Quân Dân Y Côn Đảo phối hợp lực lượng Bộ đội biên phòng cấp cứu thuyền viên 
gặp nạn trên biển. Ảnh: K.C
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cho khoảng trên 11.000 lượt bệnh 
nhân, đạt tỷ lệ 1,5 lần khám/người/
năm, trong đó có gần 3.000 lượt bệnh 
nhân nhi, điều trị nội trú cho hơn 400 
lượt bệnh nhân… với mô hình y tế 
Quân - Dân Y kết hợp, các bác sĩ quân 
dân y chung sức với các cán bộ y tế 
dân y, cùng chung tay chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ 
trên đảo, vì thế chất lượng khám, điều 
trị, phục vụ người bệnh được nâng 
cao, hầu như không xảy ra tai biến, 
nhiều bệnh nhân nặng được cấp cứu 
kịp thời, thoát khỏi cơn hiểm nghèo. 
BHXH tỉnh đã cấp 100% thẻ BHYT 
cho cư dân huyện Côn Đảo. Đã tổ 
chức cấp cứu, khám bệnh cấp thuốc 
điều trị cho khoảng 2 triệu lượt người, 
tổ chức cứu hộ thành công trên biển 
khoảng hơn 200 vụ và hàng trăm lượt 
ngư dân, tàu thuyền bị tai nạn trên 
biển...

Đối với Trung tâm Y tế Việt - Nga 
Vietsovpetro - Đơn vị được Bộ Y tế 
chọn là 1 trong 6 trung tâm tiếp nhận 
cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù 
cho vùng biển, đảo và làm nhiệm vụ 
hỗ trợ cấp cứu từ xa (Telemedicine), 
với cơ sở vật chất, nhân lực hùng 
hậu: hơn 200 CBCNV, trong đó có 
97 bác sĩ (có 45 bác sĩ chuyên ngành 

HSCC trên các công trình biển, 9 bác 
sĩ người Nga), Giám đốc TTYT còn 
là Chủ tịch Hội đồng giám định sức 
khỏe thợ lặn Liên doanh Vietsovpetro 
cùng 6 bác sĩ chuyên ngành sinh lý 
lặn được đào tạo tại Vương quốc 
Anh, Liên bang Nga và một số nước 
khác… Ngoài ra còn có Khoa Y tế 
biển, Y tế Dự phòng thực hiện các 
công tác cấp cứu, thường trực cấp 
cứu và an toàn vệ sinh lao động, thực 
phẩm trên 23 công trình biển.

Từ khi thực hiện đề án 317 của 
Thủ tướng Chính phủ, TTYT Việt 
- Nga tăng cường đào tạo nhân lực, 
đầu tư trang thiết bị, đặc biệt đã trang 
bị 2 tàu lặn và cứu hộ với độ sâu 
90m-100m nước, tàu Hải Sơn đến 
60m nước, có hệ thống định vị DP2 
(Dynamic positioning) và hệ thống 
lặn chuông ướt cùng với 6 bác sĩ, 43 
thợ lặn Việt Nam và 17 thợ lặn Nga 
có thể hoạt động trong thời tiết sóng 
biển cao đến 5m và lặn trong điều 
kiện sóng biển 2m. Chỉ tính riêng 
năm 2017, Trung tâm đã thực hiện 
hơn 20 chuyến bay cấp cứu cho các 
ngư dân, CBCNV công tác trong 
ngành dầu khí biển.

Các bệnh viện, TTYT trực thuộc 
Sở Y tế tỉnh đều đã thành lập đội cấp 

cứu cơ động. Trong năm 2017, Sở Y 
tế đã phối hợp với Viện Y học biển tổ 
chức đào tạo, tập huấn cho 62 cán bộ 
y tế thuộc các đơn vị y tế trực thuộc 
và các đơn vị y tế ngành: Quân đội, 
Biên phòng, Cảnh sát biển khu vực 
3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng 
hải khu vực III về kiến thức y học 
biển, y học thảm họa biển, cấp cứu 
Oxy cao áp...

Hàng năm, Sở Y tế đều tổ chức 
các lớp tập huấn về sơ cứu, cấp cứu 
trên biển và trang bị túi thuốc cấp 
cứu cho nhân dân, lực lượng lao động 
vùng biển đảo thuộc các huyện, thành 
phố; tập huấn cho ngư dân biết cách 
phòng tránh bệnh tật và biết tự cấp 
cứu khi bị thương...

Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, vẫn còn một số khó khăn, tồn 
tại như: Cơ chế phối hợp, phân công 
trách nhiệm của Ban chỉ đạo chưa 
thật cụ thể trong việc triển khai đề án, 
công tác đào tạo, tuyển dụng, thu hút 
nguồn nhân lực có chất lượng cao về 
y tế biển, đảo còn nhiều khó khăn; đề 
án thành lập các Trung tâm cấp cứu 
chưa được phê duyệt vì tỉnh đang 
thực hiện chủ trương tinh giản đầu 
mối, tinh giản biên chế. Nguồn ngân 
sách đầu tư cho y tế biển, đảo thời 
gian qua còn dàn trải, chưa có nguồn 
ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 
riêng cho Đề án 317, chủ yếu mọi 
hoạt động đều trông chờ từ nguồn 
ngân sách địa phương, do đó chưa 
đủ nguồn lực để thực hiện các mục 
tiêu đã đề ra.

Thiết nghĩ, để Đề án Y tế biển đảo 
tạo được sự chuyển biến rõ nét cần 
tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, 
ngành ở trung ương và chính quyền 
địa phương; bố trí nguồn ngân sách 
riêng biệt để đầu tư, phát triển các 
mục tiêu mà đề án đã đặt ra. Bên cạnh 
đó, ngành Y tế cũng cần nghiên cứu, 
đề xuất những giải pháp tăng cường 
kết hợp QDY trong củng cố y tế cơ 
sở, sẵn sàng đáp ứng các tình huống 
khẩn cấp, phòng, chống dịch bệnh và 
góp phần xây dựng thế trận phòng thủ 
trên biển, đảo. KHÁNH CHI

Bs. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TT GDSK tỉnh BR-VT tập huấn kỹ năng 
truyền thông cho CTV tại huyện Côn Đảo. Ảnh: THANH AN
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Hút thuốc lá và nguy cơ 
MẮC BỆNH TIM MẠCH
Tại Khoa Nội, Bệnh viện Bà 

Rịa, chúng tôi có dịp gặp 
các bệnh nhân mắc bệnh tim 

mạch, hầu hết đều có tiền sử hút thuốc 
lá. Ông N.X.M, 65 tuổi (ngụ ở thị trấn 
Long Hải, huyện Long Điền) phải 
nhập viện vì mắc nhiều chứng bệnh 
nguy hiểm như: suy tim, viêm phổi 
mãn tính, suy thận giai đoạn cuối. 
Điều đáng nói là ông M có thói quen 
hút thuốc từ khi còn rất trẻ và hút rất 
nhiều, trung bình mỗi ngày ông hút 
hơn 2 gói thuốc lá. Cách đây khoảng 
15 năm, khi ông M. bắt đầu mắc các 
bệnh nói trên, bác sĩ đã khuyến cáo 
ông bỏ thói quen hút thuốc lá nhưng 
ông không thực hiện, khiến bệnh 
ngày một nặng. Từ đó đến nay, ông 
M phải nhiều lần nhập viện điều trị. 

Tương tự, ông T.B (ngụ ở thị trấn 
Phước Hải, huyện Đất Đỏ) cũng vừa 
phải nhập viện trong tình trạng đau 
thắt ngực, khó thở. Cách đây 4 năm, 
ông B. đã mắc bệnh viêm phổi tắc 
nghẽn mãn tính và suy tim. Bác sĩ 
khuyến cáo ông phải bỏ thuốc lá 
hoàn toàn để tránh làm tình trạng 

bệnh nặng thêm nhưng ông không 
tuân thủ, khiến bệnh tình ngày càng 
trở nặng. Từ tháng 2-2018 đến nay, 
ông B đã 2 lần nhập viện cấp cứu. 
Ông nói: “Tôi cũng đã thử cai thuốc, 
nhưng chỉ được vài hôm thì hút lại”.

Theo số liệu từ khoa Nội, Bệnh 
viện Bà Rịa, số bệnh nhân có bệnh 
lý tim mạch liên quan đến thuốc lá 
chiếm 20-30% trong tổng số bệnh 
nhân được điều trị. Tại khoa tim mạch 
can thiệp, Bệnh viện Bà Rịa, từ năm 
2017 đến nay, các bác sĩ đã thực hiện 
kỹ thuật can thiệp tim mạch cho 1.800 
bệnh nhân, trong đó 65% bệnh nhân 
là nam giới, 
t rong số 
bệnh nhân 
nam có 
gần 60% 

người có thâm niên hút thuốc lá trên 
10 năm. Hầu hết các bệnh nhân nhập 
viện đều trong tình trạng đau thắt 
ngực dữ dội, nếu không cứu chữa 
kịp thời có thể gây tử vong.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử 
dụng thuốc lá và hút thuốc thụ động 
góp phần vào khoảng 12% các trường 
hợp chết vì bệnh tim. Sử dụng thuốc 
lá là nguyên nhân thứ hai của bệnh 
tim mạch, chỉ đứng sau cao huyết áp.

“Dịch” thuốc lá toàn cầu giết chết 
hơn 7 triệu người mỗi năm, trong đó 
gần 900.000 người không hút thuốc 
chết do hút thuốc lá thụ động. Cùng 
với các tổn thất về sức khỏe, hút 
thuốc lá cũng gây ra tổn thất về kinh 
tế và là một trong những nguyên nhân 
của sự đói nghèo. Điều tra tình hình 
sử dụng thuốc lá của người trưởng 
thành Việt Nam năm 2015 cho thấy, 
số tiền người Việt Nam mua thuốc 
lá là 31.000 tỷ đồng/năm. Cộng với, 
tổng chi phí điều trị và tổn thất do mất 
khả năng lao động vì ốm đau và tử 
vong với 5 nhóm bệnh do hút thuốc 
lá là hơn 23.000 tỷ đồng/năm.

Trước những ảnh hưởng tới sức 
khỏe và tổn thất về kinh tế do hút 
thuốc lá gây ra, Ngày Thế giới không 
thuốc lá năm 2018 đã được Tổ chức 
Y tế Thế giới triển khai với chủ đề 
“Thuốc lá và bệnh tim mạch” nhằm 
thông tin tới cộng đồng mối liên hệ 
giữa việc sử dụng thuốc lá và các 
bệnh tim mạch. Từ đó kêu gọi các 
quốc gia cần có những hành động 
kịp thời và hiệu quả, nhằm làm giảm 
nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh 
về tim mạch liên quan đến sử dụng 
thuốc lá.

AN NHIÊN 

Khám tim phổi cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Thực hiện tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe ban đầu của nhân dân

Xác định y tế cơ sở  
chính là tuyến y tế gần 
với người dân nhất, là 
tuyến khám chữa bệnh 
ban đầu cho nhân dân, 
nhiều năm qua, Trạm 
Y tế (TYT) phường 11, 
TP. Vũng Tàu luôn làm 
tốt công tác khám chữa 
bệnh, phòng chống dịch 
bệnh, thực hiện hiệu quả 
các chương trình mục 
tiêu y tế - dân số, được 
chính quyền và nhân dân 
địa phương ghi nhận.

Mặc dù TYT chỉ có 11 cán 
bộ y tế (02 cử nhân y tế 
công cộng; 03 y sỹ; 02 nữ 

hộ sinh và 01 điều dưỡng, còn lại là 
tạp vụ và bảo vệ) thực hiện công tác 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 
hơn 10 nghìn người dân trên địa bàn 
rộng 10,69 km2, nhưng bằng sự nỗ 
lực, đồng sức, đồng lòng, sự quyết 
tâm của cả tập thể nên những khó 
khăn đều vượt qua và hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao.

Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Bình - 
Trưởng TYT phường 11 cho biết: 
"Những năm qua TYT nhận được 
sự quan tâm, đầu tư của ngành Y tế, 
cấp ủy, chính quyền địa phương, đến 
nay cơ sở vật chất, trang thiết bị của 

trạm được trang bị đầy đủ, đáp ứng 
cơ bản yêu cầu khám chữa bệnh ban 
đầu và thực hiện các Chương trình 
y tế. Bên cạnh việc đầu tư về cơ sở 
vật chất, trang thiết bị, cán bộ nhân 
viên TYT không ngừng học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, nhằm thực 
hiện tốt công tác khám chữa bệnh, 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân địa phương. Đồng thời, TYT 
cũng đặc biệt chú trọng việc đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ của cán 
bộ y tế hướng tới sự hài lòng người 
bệnh… Nhờ đó, chất lượng khám 
chữa bệnh của TYT được nâng lên, 
bệnh nhân đến khám ngày một tăng. 
Trong năm 2017, TYT khám sức 
khỏe cho trên 17.526 lượt khám, 

đạt 108% và trong 6 tháng đầu năm 
2018 là hơn 8 nghìn lượt khám..."

Ông Phạm Ngọc Lâm (khu phố 
4) mắc bệnh cao huyết áp từ nhiều 
năm nay. Để duy trì ổn định sức 
khỏe, ông thường xuyên đến TYT 
để được các y bác sỹ theo dõi thăm 
khám cũng như tư vấn cách chăm 
sóc bệnh tình của mình. Ông nhận 
xét: “Cán bộ y tế ở đây ai cũng nhiệt 
tình, đặc biệt là rất thân thiện, niềm 
nở với mọi người. Tôi hoàn toàn 
yên tâm và tin tưởng vào tay nghề 
của họ”.

Công tác phòng chống dịch 
bệnh cũng có nhiều điểm đáng chú 
ý: Hàng năm, TYT chủ động tham 
mưu cho UBND phường trong việc 

Khám chữa bệnh cho bệnh nhi tại TYT phường 11, TP. Vũng Tàu.
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