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Sốt xuất huyết  
diễn biến phức tạp

Báo cáo của TTYTDP tỉnh cho biết: 
tính đến trung tuần tháng 10/2016, toàn 
tỉnh có số mắc là 2.383 trường hợp, so 
với cùng kỳ 2015 là 2.369 trường hợp, 
tăng 0,59% và đã có 03 trường hợp tử 
vong. Trong đó, Tp.Vũng Tàu có số 
mắc cao nhất 891 trường hợp, chiếm 
37,3% so với toàn tỉnh; TP.Bà Rịa 313 
trường hợp, chiếm 13,1%; huyện Châu 
Đức 308 trường hợp, chiếm 12,9%; 
huyện Xuyên Mộc 291 trường hợp, 
chiếm 12,2%; huyện Tân Thành 269 
trường hợp, chiếm 11,2%; huyện Long 
Điền 141 trường hợp, chiếm 5,9%; 
huyện Đất Đỏ 92 trường hợp chiếm 
3,8%, huyện Côn Đảo 78 trường hợp, 
chiếm 3,2%.

Diễn tiến của dịch tính từ đầu năm 
2016 đến tuần thứ 23 bắt đầu có chiều 
hướng tăng lên, tuần 31 dịch có chiều 
hướng giảm xuống, nhưng bước sang 

tuần 41 lại tăng nhanh ở một số huyện 
trong tỉnh, như: Tp.Vũng Tàu, Tp.Bà 
Rịa, Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân 
Thành. Dấu hiệu khác biệt nhất là ở 
huyện Châu Đức, Tp.Bà Rịa, và Đất 
Đỏ – là những địa bàn có số mắc SXH 
hàng năm ít thì nay đang đối diện với 
nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Theo TTYT Dự phòng tỉnh, thời 
gian tới dịch có nhiều khả năng sẽ bùng 
phát mạnh tại nhiều xã, phường như: 
phường 7, phường 11, phường Rạch 
Dừa, , phường Thắng Nhất, phường 
12 của Tp.Vũng Tàu; Hòa Long, Long 

Phước, Phước Nguyên, Phước Hiệp, 
Long Toàn - Tp.Bà Rịa; Ngãi Giao, 
Kim Long, Xà Bang, Xuân Sơn, Nghĩa 
Thành, Bình Giã, Láng Lớn, Sơn Bình 
-huyện Châu Đức; Mỹ Xuân, Châu 
Pha-huyện Tân Thành; Hòa Hưng, 
Phước Tân, Phước Bửu, Bàu Lâm, 
Xuyên Mộc - huyện Xuyên Mộc; thị 
trấn Đất Đỏ, Lộc An huyện Đất Đỏ; 
khu dân cư số 6, 7 - huyện Côn Đảo…

… và các giải pháp quyết liệt:
Trước diễn biến phức tạp và những 

khó khăn trong công tác phòng, chống 

“...Kiên quyết không để dịch 
Sốt xuất huyết lan rộng...”

Đó là ý kiến chị đạo của Bác sĩ Nguyễn Văn Thái – Phó Giám 
đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT trong cuộc họp với các phòng chức 
năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các phòng y tế huyện, 
thành phố về công tác phòng chống sốt xuất huyết… 

Bs. Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc SYT chỉ đạo tại cuộc họp phòng chống SXH. Ảnh: THĂNG THÀNH
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dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn, Bác 
sĩ Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc 
Sở Y tế tỉnh BR-VT chỉ đạo các phòng 
chức năng, các đơn vị trực thuộc, cần 
triển khai quyết liệt các biện pháp đồng 
bộ, kiên quyết không để dịch lan rộng, 
giảm tối đa tử vong do SXH. TTYT 
Dự phòng tỉnh tăng cường công tác 
giám sát, phối hợp với các địa phương 
xử lý các ổ dịch nhỏ kịp thời; chuẩn 
bị đầy đủ phương tiện, hóa chất đáp 
ứng công tác phòng chống dịch; tham 
mưu thực hiện quyết định 02 của Thủ 
tướng Chính phủ về công bố dịch… 
Các địa phương đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, cho người dân tự diệt 
muỗi, lăng quăng để phòng bệnh; 
phối hợp với ngành giáo dục để đẩy 
mạnh tuyên truyền trong trường học 
và huy động học sinh tham gia công 
tác phòng chống SXH; phối hợp với 
các ban ngành, tăng cường công tác 
tuyên truyền, hướng dẫn mọi người, 
mọi nhà tự giác vệ sinh môi trường, 
diệt lăng quăng. Các cơ sở điều trị 
chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc 
để sẵn sàng thu dung, điều trị hiệu quả. 
Cần tập huấn và tập huấn lại về điều trị 
SXH cho các bác sĩ hệ điều trị. Phối 
hợp chặt chẽ với TTYT Dự phòng về 
thông tin, báo cáo, xét nghiệm… để 
có nhận định đánh giá tình hình. Đối 

với hoạt động truyền thông: Tiếp tục 
đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại chúng 
(Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT tỉnh, Bản 
tin Sức khỏe BR-VT, hệ thống truyền 
thanh địa phương…), cung cấp tài liệu 
truyền thông cho cộng đồng; tập huấn 
kỹ năng truyền thông cho mạng lưới 
để cộng tác viên hướng dẫn người dân 
thực hiện tốt hơn. Mục tiêu làm sao 
cho người dân hiểu, tự giác thực hiện 
vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng 
quăng. Chỉ có như thế công tác phòng 
chống dịch SXH (và Zika) mới đạt kết 
quả bền vững. 

Trên bình diện cả nước, dịch SXH đang có chiều hướng tăng cao. Tình từ 
đầu năm 2016 đến cuối tháng 8/2016, cả nước đã ghi nhận gần 50 ngàn trường 
hợp mắc SXH, trong đó có 17 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2015 số 
mắc tăng cao và có nguy cơ lan rộng, tập trung tại một số tỉnh, thành phố khu 
vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên. Riêng khu vực Tây Nguyên có số mắc 
chiếm khoảng 50% tổng số mắc của cả nước. 

Chuyên gia dịch tễ Trung ương nhận định: Nguyên nhân của sự gia tăng 
dịch bệnh SXH thời gian qua là do hiện tượng El nino thời tiết diễn biến phức 
tạp, nhiệt độ tăng dẫn đến hạn hán, các địa phương tích trữ nước nhiều mà 
không được xử lý,tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng phát triển, thêm vào 
đó ở một số khu vực trước đây không lưu hành SXH (khu vực Tây Nguyên) nên 
khả năng miễn dịch thấp dẫn đến dễ mắc bệnh.

Điểm mới của các giải pháp trong 
thời gian tới là ngành y tế và ngành 
giáo dục sẽ phối hợp triển khai thực 
hiện Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-
BGDĐT hướng dẫn thực hiện công 
tác y tế trường học. Theo đó mô hình 
phòng chống SXH trong trường học, 
huy động học sinh tham gia sẽ được 
hoàn thiện, chặt chẽ và triển khai đồng 
bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Tin tưởng với các giải pháp quyết 
liệt, BR-VT sẽ khống chế dịch SXH 
lan rộng, hạn chế tử vong do SXH, bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng.

HOA VIỆT
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Tai nạn trên biển xảy ra nhiều
Vụ tai nạn trên biển gần đây nhất 

xảy ra vào ngày 22-7-2016 khi tàu KG 
90613 TS đang hoạt động tại khu vực 
cách mũi Kỳ Vân (huyện Long Điền) 
khoảng 3 hải lý về hướng Nam thì 
thuyền viên Danh Trung (SN: 1954, 
HKTT: tỉnh Kiên Giang) trượt chân rớt 
xuống biển. Tàu KG 90613 TS vớt được 
xác anh Trung sau 3 ngày tìm kiếm.

Trước đó, ngày 16-7, tàu BV 4393 
TS hoạt động tại khu vực cách Đông 
Nam Côn Đảo khoảng 113 hải lý thì bị 
chập điện, gây nổ bồn dầu làm thuyền 
viên Đỗ Tấn Tiên (SN: 1971, HKTT: 
xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) 
thiệt mạng.

Ngày 6-6, tàu BĐ 95145 TS hoạt 
động tại khu vực cách Tây Nam Côn 
Đảo khoảng 200 hải lý thì dây tời cẩu 
lưới bị đứt, ròng rọc rơi trúng đầu 
thuyền viên Trương Đăng Ngân (SN: 
1965, HKTT: tỉnh Thanh Hóa), khiến 
anh này bất tỉnh và tử vong sau đó. 

Theo Đại tá Đào Quang Hiển, Tham 
mưu trưởng BĐBP tỉnh, trong những 
năm gần đây, khu vực biển Việt Nam 
nói chung và BR-VT nói riêng đang 
phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của 
biến đổi khí hậu toàn cầu. Thời tiết diễn 
biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều 

Tăng cường tuyên truyền 
phòng ngừa tai nạn trên biển
Trước tình trạng tai nạn trên biển (TNTB) xảy ra nhiều thời gian gần đây, ngư dân cần trang bị cho mình 
kiến thức về phòng ngừa tai nạn cũng như cách sơ cấp cứu ban đầu để kịp thời xử lý các tình huống có 
thể xảy ra.

cơn bão trên biển với cường độ mạnh 
(siêu bão), hướng di chuyển phức tạp; 
mưa, giông thất thường khó dự báo. 
Mặt khác trang thiết bị an toàn trên các 
phương tiện đánh bắt còn thiếu, lạc hậu; 
cộng với sự chủ quan của người tham 
gia giao thông đường thủy, phương tiện 
hoạt động nghề cá nên tình hình tai nạn 
trên biển thời gian qua vẫn xảy ra nhiều, 
gây thiệt hại lớn về người và tài sản của 
ngư dân.

Ngoài những rủi ro bất khả kháng, 
trong quá trình đánh bắt trên biển, ngư 

dân còn gặp những tình huống rủi ro 
mà phần lớn do thiếu kỹ năng làm việc, 
hoặc chủ quan như: va đập lúc lặn xuống 
sửa chân vịt bị sự cố; bị lưới quấn vào 
chân lôi xuống biển; bị úp thuyền thúng 
khi đang đánh lưới; bị chấn thương do 
té vào máy khi đang châm dầu, nhớt... 
Mặc dù trên phương tiện có trang bị áo 
phao, nhưng thuyền viên không mang 
với lý do “vướng víu, khó làm”. Ghe 
đã chật chội lại không có lan can nên 
thuyền viên chỉ sơ ý một chút là có thể 
rớt xuống biển bất cứ lúc nào. Đặc biệt 

Bs. Nguyễn Viết Điện, Phó phòng Nghiệp vụ Y SYT tập huấn phòng ngừa, sơ cấp cứu tai nạn  
trên biển cho ngư dân. Ảnh: THĂNG THÀNH
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lúc đánh bắt vào ban đêm, thuyền viên 
lỡ rớt xuống biển và gặp sóng to, gió 
lớn thì nguy cơ tử vong rất cao.

Chú trọng phòng ngừa và sơ 
cấp cứu ban đầu

Bác sĩ Nguyễn Văn Lên, Giám 
đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục 
sức khỏe tỉnh cho biết, những tai nạn 
thương tích của thuyền viên trong quá 
trình đánh bắt trên biển rất dễ xảy ra. 
Đối với tàu đánh bắt xa bờ thì phải tốn 
rất nhiều thời gian, công sức đưa người 
bị nạn vào bờ. Trong quá trình đánh bắt 
trên biển, thuyền viên cũng có nguy cơ 
ăn phải loại hải sản có độc tố thường 
gặp như: cá nóc, sam lông, bạch tuộc. 
Do vậy, việc trang bị kiến thức cơ bản 
về phòng ngừa tai nạn thương tích, ngộ 
độc hải sản có độc tố cũng như cách sơ 
cứu ban đầu cho các thuyền viên là điều 
cực kỳ quan trọng. Nhiều trường hợp 
nếu biết cách sơ cứu sẽ giúp bệnh nhân 
qua cơn nguy kịch, còn không thì có thể 
nặng hơn. Đơn cử như khi bị bỏng, thay 
vì rửa bằng nước sạch, đắp gạc Vaseline 
chống nhiễm trùng, giảm đau thì người 
không có kiến thức lại bôi dầu ăn hay 
mỡ trăn lên vết thương, khiến nguy cơ 
nhiễm trùng càng cao. Hay như khi bị 
chấn thương cổ, cột sống, đúng ra phải 
cố định nạn nhân trên ván phẳng lại vội 
vã bế họ đi, khiến chấn thương càng trở 
nên nguy hiểm hơn. 

Để phòng ngừa các sự cố đáng tiếc 
cho ngư dân, các cấp, ngành, trong đó có 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức 
khỏe tỉnh cần tăng cường công tác tuyên 
truyền. Trung tâm Truyền thông Giáo 
dục sức khỏe tỉnh hàng năm đều phối 
hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc 
biệt là Hội Nông dân tỉnh tổ chức các 
lớp tuyên truyền cho bà con nhân dân 
về phòng ngừa tai nạn thương tích trên 

biển và sơ cấp cứu ban đầu. Như năm 
2015, Trung tâm đã tổ chức 3 lớp/180 
người là đại diện Hội viên Hội chữ thập 
đỏ, nhóm đội tàu, Hội Nông dân xã và 
cộng tác viên y tế trên địa bàn TP. Vũng 
Tàu, huyện Long Điền và Đất Đỏ. Trong 
thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối 
hợp với Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) tổ 
chức thêm 6 lớp tập huấn tuyên truyền 
và phát tờ rơi về phòng ngừa tai nạn 
thương tích trên biển cho các đối tượng 
trên tại các địa phương: TP. Vũng Tàu, 
các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên 
Mộc, Tân Thành và Côn Đảo.

Theo điều tra năm 2015, kiến thức 
chung về chăm sóc sức khỏe của người 
dân tại gia đình, cộng đồng đã được 
nâng lên, đạt 71,8%. Tuy nhiên, việc 
thay đổi hành vi còn hạn chế nên vẫn 
còn xảy ra nhiều vụ tai nạn trên biển. Do 
vậy, để việc tuyên truyền phòng ngừa 
tai nạn thương tích trên biển và sơ cấp 
cứu ban đầu đến cộng đồng đạt hiệu quả, 

Trung tâm nói riêng và các cơ quan, đơn 
vị nói chung đã và đang hướng đến việc 
truyền thông thay đổi hành vi. Thay vì 
nói lý thuyết suông, các buổi tập huấn 
thường sử dụng hình ảnh minh họa, số 
liệu thực tế, thực hành việc sơ cấp cứu. 
Đồng thời, tài liệu truyền thông ngắn 
gọn, nhiều hình ảnh để người dân dễ 
nhớ, biết và áp dụng. 

“Bên cạnh việc các ban ngành, đơn 
vị cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, 
ngư dân cũng cần tự nâng cao ý thức 
về phòng chống tai nạn thương tích 
trên biển, bảo vệ sức khỏe cho bản 
thân mình. Điều quan trọng nữa là trên 
mỗi tàu đánh cá cần phải trang bị sẵn tủ 
thuốc y tế, trong đó có đầy đủ dụng cụ 
phục vụ việc sơ cấp cứu ban đầu, sẵn 
sàng ứng phó khi tai nạn xảy ra”, bác sĩ 
Nguyễn Văn Lên nhấn mạnh.

Còn Đại tá Đào Quang Hiển nói: 
“Các tàu thường đi đánh bắt theo 
cặp, theo Tổ đội đoàn kết. Khi xảy ra 
TNTB trước tiên ngư dân phải thực hiện 
phương châm 4 tại chỗ, tự cứu lấy nhau; 
đồng thời phát thông tin vị trí xảy ra tai 
nạn qua kênh phòng chống lụt bão của 
đài thông tin duyên hải và của BĐBP 
để lực lượng chức năng có biện pháp 
ứng cứu kịp thời. Trong trường hợp vụ 
TNTB cách xa bờ, ngoài việc sơ cứu ban 
đầu, ngư dân nên đưa người bị nạn vào 
vị trí gần nhất như Côn Đảo hoặc đảo 
Phú Quý để được chăm sóc, chữa trị”.

PHƯƠNG NAM

Theo thống kê của BĐBP tỉnh năm 2014, trên vùng biển BR-VT xảy ra 
204 vụ TNTB, khiến 48 người chết, 48 người mất tích và 23 người bị 

thương. Năm 2015, xảy ra 139 vụ với 73 người chết, 42 người mất tích và 36 
người bị thương. Trong 6 tháng đầu năm 2016 (từ 15-12-2015 đến 12-6-2016) 
xảy ra 49 vụ, khiến 26 người chết/19 người mất tích/13 người bị thương/11 
phương tiện bị chìm/8 phương tiện hư hỏng. Lực lượng chức năng và ngư dân 
trong 6 tháng đầu năm 2016 đã cứu nạn, cứu hộ thành công 13 vụ/103 người; 
trong đó BĐBP tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng cứu 5 vụ/32 người, ngư 
dân cứu 10 vụ/71 người.

Khi xảy ra tai nạn trên biển, ngư dân phải thực hiện phương châm 4 tại chỗ đồng thời phát thông tin 
vị trí xảy ra tai nạn qua kênh PCLB của đài thông tin duyên hải và BĐBP để được ứng cứu kịp thời.
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Hiện nay, tình trạng sử dụng 
chất cấm, bơm nước vào 
heo không chỉ gây bức xúc 

ở người tiêu dùng mà còn gây nhiều 
thách thách thức đối với các cơ quan 
chức năng với nhiều hình thức tinh vi. 
Vì lợi nhuận bỏ qua đạo đức

Điển hình như các trường hợp: 
Phát hiện mẫu nước tiểu heo có chứa 
hoạt chất Salbutamol vượt ngưỡng 
cho phép gấp 45 lần ở trang trại của 
ông Nguyễn Chí Hiếu (xã Xà Bang, 
huyện Châu Đức) với tổng đàn heo 
304 con; trang trại chăn nuôi 1.800 
con heo của ông Trần Văn Khoa (xã 
Xà Bang, huyện Châu Đức) sử dụng 
hóa chất vượt ngưỡng cho phép; cơ sở 
giết mổ heo của ông Bùi Ngọc Quy 
(xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) bơm 
nước vào 7 con heo chuẩn bị giết mổ. 

Hay như vừa qua, công an huyện 
Châu Đức bất ngờ ập vào lò giết mổ 
tập trung ở xã Láng Lớn, huyện Châu 
Đức phát hiện ông Hồ Văn Sắn (48 
tuổi) đang bơm nước vào 15 con heo. 
Thấy lực lượng chức năng, người đàn 
ông này lật đật tháo vòi nước phi tang 
và giả vờ như đang tắm heo. Nhưng 
hình ảnh camera đã tố cáo hành vi này. 
Làm việc với cơ quan chức năng, ông 
Sắn thừa nhận việc bơm nước vào heo 
trước khi giết mổ để nhằm tăng trọng 
lượng. Mỗi lần bơm nước cho một con 
heo kéo dài khoảng một phút.

Có thể thấy rằng, trong thời gian 
qua vẫn còn nhiều hành vi gian lận 

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM
hành vi sử dụng chất cấm, 

chất tạo nạc và bơm nước vào heo
Theo báo cáo của chi cục thú y tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính từ năm 2015 đến nay, Chi cục đã phát hiện và 
xử phạt 5 trường hợp sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi, 1 trường hợp tiêm thuốc an thần và 2 trường 
hợp bơm nước vào heo trước khi giết mổ.

trong chăn nuôi, giết mổ heo mà chưa 
thể phát hiện, gây ra nhiều hệ lụy cho 
người tiêu dùng, thách thức các cơ 
quan chức năng. 

Hộ chăn nuôi heo đứng ngồi 
không yên

Xã Xà Bang – Châu Đức là xã có 
số lượng đàn heo lớn và được chăn 
nuôi tập trung theo quy mô trang trại, 
và có cả những hộ chăn nuôi heo nhỏ 
lẻ. Đây là nghề lao động chính, nuôi 
sống gia đình họ từ mấy chục năm trở 
lại đây. Nhiều người nuôi heo chân 
chính cho rằng, chỉ vì một vài “con 
sâu” đã làm rầu cả thị trường thịt heo. 
Hiện nay, giá heo đã giảm xuống ở 

mức 41.000 - 43.000 đồng/kg. Không 
chỉ các chủ trang trại chăn nuôi lớn mà 
ngay cả những người nuôi nhỏ lẻ cũng 
đang trong tâm trạng buồn phiền, thấp 
thỏm, âu lo! Bởi số ít người sử dụng 
hóa chất cấm trong chăn nuôi, bơm 
nước vào heo lại ảnh hưởng nhiều đến 
người chăn nuôi heo chân chính và họ 
phải gánh chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Điều đáng trách khi nhiều hộ gia 
đình nuôi heo theo quy trình sạch, 
nhưng thương lái, lò mổ thu mua về, 
bơm nước cho heo trước khi giết mổ, 
biến heo sạch thành heo độc, gây ảnh 
hưởng đến sức khỏe của người tiêu 
dùng. “Nhà tôi nuôi heo theo chuẩn 

Heo đã bị bơm nước trước khi giết 
mổ của gia đình ông Hồ Văn Sắn.
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an toàn mà cục thú y hướng dẫn. Vì 
mình bán ra không chỉ người dân ăn 
mà gia đình, họ hàng mình cũng ăn. 
Nhưng heo nuôi sạch mà người ta mua 
về giết mổ lại bơm nước như vậy, biến 
heo sạch thành heo độc, làm những 
hộ chăn nuôi heo chúng tôi rất buồn 
và bức xúc”- Anh Nguyễn Thái Linh, 
huyện Châu Đức bộc bạch.

Bên cạnh đó, hiện nay một số cơ 
sở kinh doanh buôn bán thức ăn chăn 
nuôi còn lén lút bán những loại thức 
ăn chứa chất cấm, thức ăn không rõ 
nguồn gốc xuất xứ, giới thiệu cho một 
số hộ chăn nuôi có nhu cầu. Trước đó 
các ban ngành chức năng đã thanh 
tra và xử phạt cơ sở kinh doanh thức 
ăn chăn nuôi (ở xã Sơn Bình, huyện 
Châu Đức do ông Vũ Xuân Phóng làm 
chủ), khi bán thức ăn, sản phẩm chứa 
(Sabutamol) vượt mức cho phép, hiện 
sản phẩm, đây là chất cấm không có 
trong danh mục được phép lưu hành 
tại Việt nam.

Khi tiếp xúc với những hộ chăn 
nuôi heo trên địa bàn xã, đa số mọi 
người đều bức xúc, chia sẻ rằng: 
Thường ngày vẫn có người mời mọc 
sử dụng thuốc tạo nạc cho heo. Nếu 
dùng thuốc, họ sẽ mua với giá cao, còn 
không dùng thì thương lái vịn vào cớ 
sức mua thịt heo của thị trường giảm 

để ép giá người nuôi heo. Chị Lê Thị 
Thu - Hộ chăn nuôi heo theo quy trình 
an toàn ở huyện Châu Đức chia sẻ:“Cơ 
quan chức năng phải kiểm tra, phạt, 
cấm triệt để những hộ cho ăn chất tạo 
nạc để không ảnh hưởng đến những hộ 
chăn nuôi sạch như chúng tôi. Thậm 
chí heo gần đến ngày xuất, người ta 
nhìn đàn heo, người ta nói heo này 
xấu không có mông, có vai, muốn bán 
với giá cao thì phải cho ăn mấy cái 
chất đó vô”.

Người tiêu dùng hoang mang
Thịt heo là một nguồn thực phẩm 

phổ biến trong khẩu phần ăn hằng ngày 
của mỗi gia đình, nên trước thực trạng 
đáng báo động heo bị bơm nước để 
tăng trọng lượng, cho ăn chất tạo nạc, 
thì người tiêu dùng cảm thấy bất an, 
lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. 
Điều đáng lo ngại là người tiêu dùng sẽ 
không biết đâu là miếng thịt đã bị bơm 
nước, đâu là miếng thịt có chất tạo nạc, 
nên thường chọn theo cảm tính và đặt 
niềm tin ở người bán. Chị Nguyễn Thị 
Trang – Tp Vũng Tàu chia sẻ: “Nghe 
thông tin báo đài, truyền thông thường 
xuyên đưa tin về tình trạng heo bị bơm 
nước hay chất tạo nạc, gia đình tôi 
cảm thấy rất bức xúc. Là người nội trợ 
của gia đình, mỗi ngày đi chợ tôi cảm 
thấy rất lo lắng, thỉnh thoảng mới dám 

mua thịt và cũng chỉ mua của người 
quen thôi”.

Nhiều trường hợp các hộ gia đình 
lo sợ đến mức không dám ăn thịt heo 
nữa mà chuyển qua ăn những loại thức 
ăn khác. Chị Lê Thu Hoài - ở huyện 
Châu Đức tâm sự:“Hằng ngày đọc 
thông tin trên báo, đài nói về những 
hành vi tiêm, bơm nước vào heo trước 
khi giết mổ, rồi đi chợ mọi người lại 
bàn tán về tình trạng heo bị thế này, 
thế kia, nên gia đình mình không dám 
mua thịt heo để ăn nữa. Rất mong cơ 
quan chức năng làm thế nào để hành 
vi mất nhân tính đó không còn diễn ra 
nữa, để người tiêu dùng không phải 
hoang mang như hiện nay”. 

Người dân BR-VT e ngại mua phải 
thịt heo có chứa độc tố tạo nạc khiến 
sức mua giảm mạnh, giá cũng giảm. 
Cụ thể, chợ Vũng Tàu chỉ còn tiêu thụ 
khoảng 5 tấn thị heo/ngày, giảm 50% 
so với trước đây. Chị Đỗ Thị Minh – 
bán thịt heo tại chợ Vũng Tàu buồn rầu 
nói: “Nhà tôi từ trước đến nay buôn 
bán đàng hoàng, heo mua về mổ, bán 
có giấy kiểm định. Nhưng thông tin 
heo hiện nay bị tiêm, bơm nước khiến 
người dân sợ nên ít mua, thịt heo ngày 
nào cũng bị ế”.

Cần mạnh tay và siết chặt khâu 
quản lý

Còn bao nhiêu hành động tinh vi 
của các cơ sở giết mổ, thương lái mà 
các cơ quan chức năng chưa phát hiện 
được? Trước tình hình này chi cục thú 
y đã tăng cường chỉ đạo, thường xuyên 
kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ 
sở chăn nuôi heo, lò mổ thực hiên đúng 
quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Ông Nguyễn Lương Trai, Phó Chi 
cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: 
“Sau khi nhận được phản ánh từ công 
an huyện Châu Đức, Chi cục đã chỉ 
đạo các phòng chuyên môn trực tiếp 
đến lò mổ của ông Bùi Ngọc Quy để 
kiểm tra quy trình giết mổ và giao 
Trạm thú y Châu Đức kiểm soát chặt 
chẽ nguồn gốc heo trước khi đưa vào 
lò mổ. Trong thời gian tới, Chi cục sẽ 
tiến hành kiểm tra đột xuất và lấy mẫu 
tại các lò mổ, trại chăn nuôi trên địa 
bàn tỉnh để phân tích, xét nghiệm. Nếu Một hộ chăn nuôi heo sạch, an toàn.
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phát hiện đơn vị, cá nhân nào sử dụng 
chất cấm, bơm nước vào heo sẽ xử lý 
mạnh tay. Riêng với lò mổ của ông Bùi 
Ngọc Quy, các cơ quan chức năng sẽ 
kiểm tra, theo dõi thường xuyên, nếu 
phát hiện có hành vi vi phạm thì sẽ cho 
dừng ngay mọi hoạt động”, ông Trai 
khẳng định.

Ngoài ra, điều đáng lo ngại là nước 
được bơm vào heo thường không đảm 
bảo vệ sinh an toàn, ảnh hưởng đến sức 
khỏe người tiêu dùng và thực trạng này 
ngày càng có chiều hướng gia tăng và 
rất khó kiểm soát. Trong khi đó, pháp 
luật chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý 
tình trạng này. Chỉ sử phạt hành chính 
với số tiền tối đa từ 3 đến 6 triệu đồng. 
Một số tiền quá nhỏ so với lợi nhuận 
của các thương lái, lò giết mổ thu lại 
từ việc bơm nước vào heo, nên thậm 
chí một số lò mổ heo sẵn sàng nộp phạt 
khi cơ quan chức năng phát hiện rồi lại 
tái phạm, phớt lờ sức khỏe của người 
tiêu dùng. Ông Giao Văn Sỹ, Trưởng 
phòng Chăn nuôi - Chi cục Thú y tỉnh 
cho biết: “Việc sử dụng thịt gia súc có 
chất Salbutamol tích lũy sẽ ảnh hưởng 
đến sức khỏe người tiêu dùng, gây ra 
các triệu chứng rối loạn nhịp tim, tim 
đập nhanh, tăng huyết áp. Còn việc 
tiêm thuốc an thần và bơm nước vào 
heo trước khi giết mổ cũng gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến sức khỏe con 
người. Thịt heo sẽ tồn dư thuốc với 
nồng độ cao, người ăn loại thịt có chất 
này về lâu dài có thể bị giãn nở mạch 
máu, hạ huyết áp, hô hấp chậm, rối 
loạn giấc ngủ…,đặc biệt nghiêm trọng 
đối với người già và trẻ em.” 

Chính vì vậy, nhằm hạn chế tình 
trạng heo bị bơm nước, sử dụng chất 
cấm được bán ra thị trường, các ban 
ngành chức năng phải thường xuyên 
thanh tra, kiểm tra các cơ sở giết mổ, 
các cửa hàng kinh doanh bán thịt tại 
các chợ. Vừa qua tại hội thảo “Triển 
khai pháp luật về chăn nuôi - thú y, 
ký cam kết không sử dụng chất cấm 
trong chăn nuôi” tại Chi cục thú y Bà 
Rịa Vũng Tàu, 60 hộ là chủ trang trại 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 
ký cam kết chăn nuôi an toàn. Ông 
Nguyễn Lương Trai cho biết thêm: 

“Theo như bản cam kết, các hộ chăn 
nuôi không mua bán hoặc sử dụng 
thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử 
dụng trong chăn nuôi - thú y; tuân thủ 
tốt các quy định, hướng dẫn sử dụng, 
ngưng sử dụng kháng sinh trong chăn 
nuôi; không thực hiện và không để 
thương lái bơm nước, tiêm thuốc an 
thần vào vật nuôi khi xuất bán; thực 
hiện tốt các quy trình, kỹ thuật chăn 
nuôi an toàn; tuân thủ việc tiêm phòng 
và lấy mẫu kiểm tra dịch bệnh theo các 
quy định hiện hành; kịp thời báo cáo, 
phản ảnh cho các cơ quan chức năng 
khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có 
dấu hiệu vi phạm các nội dung trên”. 

Thiết nghĩ, vì sức khỏe cộng đồng, 
xa hơn là vì sự phát triển giống nòi các 
cơ quan chức năng cần tăng cường 
công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm. Công khai trên 

Ngày 01/10/2015, Cục Thú y đã ban hành hướng dẫn 
phát hiện gia súc, thịt gia súc bị bơm nước trước khi 
sử dụng:

Việc nhận biết gia súc, thịt gia súc có bị bơm nước để tăng trọng 
hay không trước hết dựa vào cảm quan. Khi quan sát cần xâu chuỗi 
các biểu hiện như:

a) Gia súc: Có biểu hiện như lừ đừ, mệt, thở gấp, bụng căng cứng 
bất thường, miệng nhỏ nhớt, dãi hoặc ói mửa nước vàng nhạt lẫn bọt 
(nước cám), miệng hằn vết khớp mõm.

b) Thịt gia súc: cần quan sát độ tươi, đàn hồi, độ dính, độ ngậm 
nước chứ không chỉ dựa vào màu sắc. Tuy nhiên, việc phân biệt thịt 
lợn, trâu, bò bị bơm nước là rất khó, bởi bản thân trong thịt cũng chứa 
một tỷ lệ nước nhất định. Mặt khác, tùy từng giống lợn, bò và được 
nuôi dưỡng với chế độ thức ăn khác nhau, thịt sẽ có màu khác nhau.

Một số đặc điểm về cảm quan để phân biệt thịt tươi ngon và thịt 
từ gia súc bị bơm nước như sau:

- Thịt tươi ngon sẽ có độ săn chắc nhất định, sờ vào thớ thịt cảm 
giác đàn hồi, khô và dính. Miếng thịt có thớ thịt nhỏ, ánh màu sáng, 
sờ tay có độ dẻo dính. Tại các quầy kinh doanh thịt, có thể phân biệt 
bằng cách dùng ngón tay ấn lên miếng thịt, nếu thấy bề mặt tạo thành 
vết lõm và nhanh chóng phục hồi khi nhấc tay ra là thịt tươi ngon, còn 
ngược lại là thịt kém chất lượng.

- Thịt từ gia súc bị bơm nước trước khi mổ có màu thịt nhạt hơn, 
để 1-2 giờ thịt rỉ nước ra nhiều hơn bình thường.Thịt bị bơm nước 
thì không có độ dẻo, khi ấn tay vào thấy bùng nhùng, quan sát kỹ sẽ 
thấy nước rỉ ra.

các phương tiện thông tin đại chúng 
các tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng 
thời biểu dương các cơ sở chấp hành 
tốt các quy định, sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm an toàn. Về phía các hộ 
chăn nuôi, cần có sự chủ động tuân 
thủ các quy trình chăn nuôi an toàn, 
nói không với các hóa chất độc hại 
ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 
dùng. Đồng thời giám sát và kịp thời 
báo cho các cơ quan chức năng khi 
phát hiện có đối tượng chào mời, mua 
bán hóa chất cấm sử dụng trong chăn 
nuôi, bơm nước vào heo. Đây cũng 
là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi 
của mình một cách chính đáng. Mỗi 
người dân cần có ý thức hơn trong kinh 
doanh, mua bán. Hãy nói không với 
thực phẩm bẩn, hướng tới thực phẩm 
sạch an toàn. 

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN
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Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân 
của nhiều loại bệnh nguy hiểm 
đối với con người trong đó có 

ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, xơ 
vữa động mạch và các bệnh về hệ hô 
hấp. Hút thuốc lá có hại không chỉ cho 
bản thân người hút mà còn có hại cho 
những người không hút nhưng thường 
xuyên hít phải khói thuốc. Cơ sở y tế là 
nơi chăm sóc sức khỏe hướng tới một 
cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi 
người. Chính vì vậy, hơn bất kỳ nơi 
nào, các cơ sở y tế cần đảm bảo một 
môi trường trong lành cho người bệnh, 
nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.

Theo quy định của Luật Phòng 
chống tác hại của thuốc lá thì cơ sở y 
tế là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn 
toàn cả trong nhà và trong phạm vi 
khuôn viên. Luật cũng quy định cấm 
các hàng quán, căng tin trong các cơ sở 
y tế trưng bày thuốc lá và bán thuốc lá. 
Song đến nay, tuy Luật Phòng chống 
tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực được 
hơn 3 năm (từ ngày 1/5/2013), nhưng 
việc thực thi các quy định trên của Luật 
trong các cơ sở y tế vẫn chưa triệt để. 

Quan sát của chúng tôi trong lần 
giám sát thuốc lá gần đây tại một số 
bệnh viện tuyến tỉnh và TTYT tuyến 
huyện, tình trạng hút thuốc lá trong 
bệnh viện vẫn còn khá phổ biến, trong 
đó có cả nhân viên y tế. Bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân vẫn ngang nhiên 
hút thuốc lá ngay nơi có treo biển cấm. 
Mặc dù các nhân viên vệ sinh liên 
tục quét dọn, song không 
khó để nhìn thấy cuống 
và tàn thuốc lá rải rác 
ở những lối đi, hành 

lang, sân vườn, gốc cây, chậu hoa, khu 
vực ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. 
Khi được hỏi, nhiều người nói rằng 
biết hút thuốc lá có hại tới sức khỏe, 
song do thói quen sử dụng lâu năm 
chưa thể bỏ ngay được. Nhiều người 
biết có quy định cấm hút thuốc lá trong 
bệnh viện, song lại hiểu là chỉ cấm hút 
thuốc ở trong phòng làm việc, trong 
buồng bệnh, còn ở ngoài hành lang, 
khuôn viên vườn, lối đi phía ngoài thì 
không cấm nên vẫn hút... Theo kết quả 
của việc giám sát tại các đơn vị, từ khi 
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
chính thức có hiệu lực, các cơ sở y tế 

đã triển khai chương trình không 
hút thuốc lá. Tuy nhiên, 

đối tượng bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân 
vẫn chưa được tăng 
cường công tác tuyên 

truyền sâu rộng, liên tục. Việc giám sát 
cấm hút thuốc tại các điểm như căng 
tin, cổng vào và khuôn viên bệnh viện 
vẫn chưa được chặt chẽ. Các biển cấm 
đã có nhưng bảng nội quy chưa được 
treo ở nhiều vị trí trong bệnh viện hoặc 
không ghi rõ việc xử phạt cụ thể. Do 
đó, các biện pháp can thiệp hầu hết chỉ 
dừng lại ở nhắc nhở, động viên là chủ 
yếu. Trao đổi về nội dung này, Bs. Vũ 
Văn Nam – PGĐ TTYT huyện Xuyên 
Mộc – Trưởng Ban chỉ đạo PCTHTL 
TTYT huyện Xuyên Mộc, cho biết: 
“Trung tâm là đơn vị có nhiều khoa 
phòng, khuôn viên rộng, nhiều ngóc 
ngách, nên quá trình theo dõi còn hạn 
chế, đặc biệt là vào thời gian buổi tối, 
chúng tôi thực sự rất khó khăn trong 
việc nhắc nhở người nhà bệnh nhân 
về hành vi hút thuốc tại khuôn viên 
trung tâm”. 

Theo tổng hợp từ Ban chỉ đạo 
phòng chống tác hại thuốc lá ngành Y 
tế, ngay sau khi ngành Y tế triển khai 
kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá, 
đến nay hầu hết các bệnh viện, TTYT 
trong tỉnh đều đã thành lập Ban chỉ đạo 
phòng chống tác hại thuốc lá từng đơn 
vị và có kế hoạch cho công tác phòng 

Xây dựng bệnh viện
không thuốc lá

Pa nô  quy định các mức  xử phạt hành vi hút thuốc lá tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH
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chống tác hại thuốc lá. Xác định công tác tuyên truyền, 
vận động giữ vai trò quan trọng, thông qua hệ thống truyền 
thông giáo dục sức khỏe như: phát thông điệp phát thanh, 
truyền hình tại các cơ sở y tế, tổ chức truyền thông nội dung 
về tác hại của việc hút thuốc lá tới cán bộ, nhân viên, bệnh 
nhân và người nhà bệnh nhân. Nhiều cơ sở y tế đã đưa tiêu 
chí phòng chống tác hại thuốc lá vào công tác thi đua, thực 
hiện ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc lá 
đến từng khoa, phòng và từng cán bộ công nhân viên chức 
người lao động; xây dựng kế hoạch giám sát; tuyên truyền 
trực quan, gắn các biển báo cấm hút thuốc, treo các pa nô, 
áp phích, cấp tờ rơi cảnh báo về tác hại của thuốc lá tại các 
phòng khám, hành lang, nơi có đông người qua lại, có kế 
hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về tác 
hại của thuốc lá và thực thi môi trường bệnh viện không thuốc 
lá. Bs. Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT-GDSK 
tỉnh, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo PCTHTL ngành Y tế 
cho biết: “Hiện nay khẩu hiệu tuyên truyền tại các cơ sở y tế 
không còn là “Không hút thuốc lá” mà chuyển thành “Cấm 
hút thuốc lá” theo đúng luật PCTHTL, cần ghi rõ hình thức 
xử lý, mức phạt để mọi người biết và chấp hành,…”.

Để chấp hành tốt Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tiếp 
tục xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc thành công, từ 
người bảo vệ, nhân viên vệ sinh, đến toàn thể cán bộ nhân 
viên trong cơ sở y tế cần là một tư vấn viên, giám sát viên 
luôn nhắc nhở, tư vấn cho người hút thuốc lá hiểu rõ tác hại 
của việc hút thuốc lá, biết cách cai thuốc lá hiệu quả; phổ 
biến quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong bệnh viện 
và nhắc người đang hút thuốc phải dập tắt thuốc để giữ gìn 
môi trường bệnh viện trong lành. Yêu cầu người dân, người 
bệnh, người nhà bệnh nhân nêu cao ý thức chấp hành pháp 
luật, cấm hút thuốc lá trong bệnh viện, cấm bày bán thuốc lá 
tại căn tin, chung tay xây dựng cơ sở Y tế xanh – sạch – đẹp..

AN NHIÊN

Tranh vui
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Tiêu chí xây dựng cơ sở y tế  
không khói thuốc lá:
1. Có niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có 

nhiều người qua lại
2. Có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng họp, 

phòng làm việc, căng tin, hành lang, cầu thang và 
các khu vực công cộng khác trong cơ quan có quy 
định cấm hút thuốc lá. Biển báo cấm hút thuốc 
cần rõ ràng, được treo hoặc đặt ở những vị trí dễ 
quan sát.

3. Có kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc 
lá hàng năm.

4. Có tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống 
tác hại thuốc lá.

5. Không có hiện tượng mua bán, quảng cáo các sản 
phẩm thuốc lá trong cơ quan.

6. Không có các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc 
như gạt tàn, bật lửa trong phòng họp, phòng làm 
việc, phòng khám, phòng điều trị…

7. Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ trực tiếp hoặc 
gián tiếp của các công ty thuốc lá hay các tổ chức 
liên quan đến công ty thuốc lá dưới bất kỳ hình 
thức nào.

8. Đưa nội dung không hút thuốc lá nơi làm việc vào 
tiêu chí thi đua của cán bộ, nhân viên y tế.

9. Không có hành vi hút thuốc lá và không có các đầu 
mẩu thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên cơ sở y tế.
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Ngày 29/8, Bệnh viện Bà Rịa 
đã phẫu thuật thành công ca u 
xương má phải nặng hơn 1 kg 

(khối u vùng mặt lớn nhất, nặng nhất 
từ trước đến nay) và vô cùng phức tạp 
vì nằm ở khu vực mạch máu tập trung 
và dây thần kinh số VII.

Bs. Nguyễn Văn Thanh - PGĐ 
Bệnh viện Bà Rịa – người trực tiếp 
tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân 
cho biết: Bệnh nhân Tô Kim Thảo, 
53 tuổi, nhập viện ngày 25/8 và được 
chẩn đoán là bị u quá phát bội nhiễm 
hàm mặt, vị trí nằm ở khu vực nhiều 
mạch máu và dây thần kinh số VII. 
Sau khi tiến hành các xét nghiệm, phát 
hiện bệnh nhân bị suy dinh dưỡng và 
thiếu máu rất nặng, trọng lượng của 
bệnh nhân chỉ còn 30 kg, trong khi đó 
khối u đã quá to, nếu không được phẫu 
thuật khối u sẽ vỡ, nguy cơ chảy máu, 
nhiễm trùng cao đe dọa đến tính mạng. 

Để giúp bệnh nhân có đủ sức khỏe 
tiến hành phẫu thuật, Bệnh viện đã tiến 
hành truyền máu, truyền dịch, truyền 
thức ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân. 
Khi sức khỏe bệnh nhân đủ điều kiện 
để phẫu thuật, ngày 29/8, Bs. Nguyễn 
Văn Thanh cùng Ê kíp phẫu thuật gồm 
Bs Huỳnh Thị Bích Thảo - Trưởng 

khoa Răng Hàm mặt và các cộng sự 
đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Vì bệnh viện chưa có thiết bị dò 
dây thần kinh nên việc cắt bỏ khối u 
hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và 
tay nghề của các bác sĩ. Đây là một 
ca phẫu thuật khó, phức tạp, khối u 
quá lớn và nằm ở vị trí nguy hiểm, chỉ 
cần một chút sơ suất nhỏ cũng có thể 
để lại hậu quả khôn lường. Song, với 
tinh thần trách nhiệm cao, tay nghề 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

BỆNH VIỆN BÀ RỊA: MỔ THÀNH CÔNG U NẶNG HƠN 1KG Ở MẶT

Bệnh nhân 
nhẹ một gánh nặng

vững vàng, sau 2 giờ căng thẳng với 
sự phối hợp nhịp nhàng của một ê kíp 
phẫu thuật chuyên nghiệp, khối u đã 
được loại bỏ hoàn toàn. 

Người nhà bệnh nhân cho biết, bà 
Thảo đã mang khối u suốt 15 năm nay. 
Ban đầu khi khối u còn nhỏ chưa ảnh 
hưởng nhiều đến sinh hoạt, nhưng càng 
ngày khối u càng lớn, chèn ép và gây 
khó thở, sức khỏe giảm sút, ăn uống 
kém dẫn tới suy dinh dưỡng và thiếu 
máu nặng. Tuy nhiên vì gia cảnh khó 
khăn nên không đi khám. Để có được 
ca phẫu thuật này là nhờ bệnh viện Bà 
Rịa kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, 
tài trợ kinh phí.

Mặc dù ca phẫu thuật thành công 
nhưng do tuổi cao sức yếu và thể trạng 
không tốt nên dự đoán bệnh nhân sẽ 
phục hồi chậm. Đến nay bệnh nhân 
vẫn đang được hồi sức tích cực và theo 
dõi sát xao.

Bài, ảnh: THĂNG THÀNH

Bệnh nhân đã tỉnh táo sau phẫu thuật.

Khối u nặng 
hơn 1kg 
được bóc tách 
thành công.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Khó khăn, thách thức trong điều trị, 
quản lý bệnh lý tim mạch và các giải pháp

Thực trạng về điều trị bệnh lý tim 
mạch tại tỉnh BR-VT:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại BR- 
VT bệnh tim mạch chiếm tỷ lệ khoảng 
35% so với các bệnh lý nội khoa chung và 
chiếm tỷ lệ cao trong 10 bệnh thường gặp 
ở cả 2 bệnh viện tuyến tỉnh. Riêng BV Lê 
Lợi có 10.322 lượt bệnh nhân khám tim 
mạch ngoại trú, 526 lượt bệnh nhân điều 
trị tim mạch nội trú

Trong những năm qua, với sự quan tâm 
của UBND tỉnh, ngành y tế tỉnh BRVT đã 
được tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị hiện đại, đồng thời thông qua 
đề án thuê chuyên gia, đề án 1816, sự hỗ 
trợ của các bệnh viện tuyến trên, công tác 
khám, chữa bệnh tim mạch đã đạt được 
một số thành công, áp dụng nhiều phương 
pháp mới, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến 

trong điều trị và thu được một số kết quả 
đáng khích lệ.

Công tác khám và điều trị bệnh lý tim 
mạch chủ yếu tập trung ở 2 bệnh viện 
tuyến tỉnh là BV Bà Rịa và BV Lê Lợi. 
Trong đó BV Bà Rịa đã triển khai can thiệp 
động mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời 
trong lồng ngực, triển khai khoa tim mạch 
– lão khoa, phòng khám tim mạch, khám 
và điều trị các bệnh lý tim mạch; BV Lê 
Lợi đã sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong 
nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, đặt máy 
tạo nhịp tạm thời trong lồng ngực, chụp 
cắt lớp (CT scan) ĐMV, khám và điều trị 
các bệnh lý tim mạch, chuẩn bị đề án thành 
lập khoa tim mạch – lão khoa (BV vệ tinh 
của BV Nhân Dân 115).

Hai bệnh viện tuyến tỉnh tham gia công 
tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới công 

Bệnh lý tim mạch là 
một trong những nguyên 

nhân hàng đầu gây tử 
vong, tàn phế, giảm chất 

lượng cuộc sống, Theo 
ước tính của Tổ chức 

Y tế thế giới, hàng năm 
có khoảng 17,5 triệu 
người tử vong do các 

bệnh liên quan đến tim 
mạch và số bệnh nhân 
tim mạch tích lũy ngày 

một nhiều. Tại Việt Nam 
bệnh tim mạch chiếm 

hơn 1/4 tổng số người tử 
vong mỗi năm. Bệnh lý 
tim mạch đã trở thành 

một đe dọa đối với nhiều 
nước trên thế giới, đặc 

biệt là các nước đang 
phát triển.

Theo dự báo của Hội 
tim mạch, đến năm 2017, 

Việt Nam sẽ có 1/5 dân 
số mắc bệnh tim mạch 

và tăng huyết áp. Đặc 
biệt, trong những năm 

gần đây, bệnh lý tăng 
huyết áp đang được trẻ 

hóa với rất nhiều đối 
tượng trong độ tuổi lao 

động. Năm 2009 tỷ lệ 
THA ở người lớn là 25,4% 

và năm 2016 tỷ lệ người 
lớn bị THA đang ở mức 

báo động là 48%...

Bác sĩ kiểm tra tim mạch cho người bệnh. Ảnh: THĂNG THÀNH
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tác khám và điều trị các bệnh lý tim 
mạch. Các trung tâm y tế, BV tuyến 
huyện tham gia công tác khám chữa 
bệnh các bệnh lý tim mạch dễ kiểm 
soát, chưa biến chứng.

Trung tâm y tế dự phòng đã triển 
khai mô hình quản lý tăng HA ở 20 
xã phường trong toàn tỉnh theo Dự 
án phòng chống tăng huyết áp thuộc 
Chương trình Mục tiêu Y tế Dân 
số. Số người THA được quản lý là 
7.133 người.

Tuy vậy, công tác điều trị các bệnh 
lý tim mạch vẫn còn một số khó khăn, 
đặc biệt là ở tuyến cơ sở như thiếu nhân 
lực, trình độ nhân lực y tế không đồng 
đều, thiếu trang thiết bị y tế cần thiết, 
các thuốc thiết yếu trong công tác 
khám, điều trị và theo dõi, vì vậy khả 
năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng 
cao của người dân còn hạn chế, người 
dân chưa tin tưởng chất lượng dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến cơ sở.

Về quản lý chương trình: 
Thực tế công tác khám chữa bệnh 

các bệnh lý tim mạch ở các đơn vị 
khám, chữa bệnh chỉ mới giải quyết 
một phần nhỏ tỷ lệ mắc các bệnh tim 
mạch trong cộng đồng. Để tầm soát 
cũng như hạn chế tỷ lệ gia tăng các 
bệnh lý tim mạch thì công tác dự phòng 
phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, 

trong những năm qua công tác phòng 
chống bệnh lý tim mạch trong cộng 
đồng chưa được quan tâm đúng mức. 

Hiện nay, tỷ lệ người dân chưa có 
kiến thức về phòng chống các bệnh lý 
tim mạch cũng như các phương pháp 
điều trị để hạn chế các biến chứng do 
bệnh lý tim mạch gây ra còn cao; Trang 
thiết bị y tế và nhân lực tại tuyến cơ sở 
chưa đáp ứng được công tác dự phòng, 
phát hiện sớm, điều trị và quản lý các 
bệnh lý tim mạch; Chưa có hệ thống 
thông tin quản lý bệnh nhân mắc bệnh 
lý tim mạch giữa các cơ sở khám chữa 
bệnh trong tỉnh và cũng chưa có kết nối 
thông tin giữa cơ sở KCB và quản lý 
chương trình thuộc dự phòng về các 
bệnh không lây, các bệnh lý tim mạch 
trong cộng đồng.

Một số giải pháp về điều trị và 
quản lý bệnh nhân tim mạch:

Với thực trạng và khó khăn nêu 
trên, trong thời gian tới, nhằm mục 
tiêu là giảm hậu quả của bệnh lý tim 
mạch, giảm tỷ lệ mắc các bệnh lý tim 
mạch trong cộng đồng, cần phải tăng 
cường hơn nữa công tác khám điều trị 
song song với công tác phòng ngừa, 
phát hiện sớm, quản lý bệnh lý tim 
mạch trong cộng đồng.

Phải xác định phòng, chống các 
bệnh lý tim mạch là trách nhiệm của 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

các cấp, các ngành và của cả cộng 
đồng, trong đó các cấp chính quyền 
trực tiếp chỉ đạo, ngành y tế là nòng 
cốt, nâng cao trách nhiệm của các cấp 
chính quyền và hiểu biết của người 
dân trong phòng, chống các bệnh 
tim mạch.

Xây dựng hệ thống thông tin tim 
mạch giữa các cơ sơ y tế trong toàn 
tỉnh; củng cố hệ thống cơ sở khám và 
điều trị bệnh lý tim mạch ở tuyến tỉnh 
để cung cấp các dịch vụ toàn diện, 
chuyên sâu và kỹ thuật cao cho chẩn 
đoán, điều trị đồng thời thực hiện công 
tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn 
cho tuyến dưới triển khai các biện 
pháp khám sàng lọc phù hợp, bảo 
đảm việc phát hiện bệnh sớm, điều trị 
hiệu quả và quản lý giám sát chặt chẽ 
theo chương trình; tăng cường công 
tác nhân sự, đào tạo nâng cao năng lực 
phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh lý 
tim mạch cho cán bộ y tế tuyến cơ sở; 
cung ứng các trang thiết bị y tế cần 
thiết cho các tuyến cơ sở nhằm đáp 
ứng yêu cầu phát hiện, điều trị, quản 
lý các bệnh lý tim mạch.

Cung cấp đủ thuốc thiết yếu cho 
điều trị bệnh tim mạch cho tuyến cơ 
sở điều trị dự phòng và điều trị duy 
trì theo chỉ định của tuyến trên, từng 
bước tiến tới tự quản lý điều trị được 
một số bệnh lý tim mạch ở những cơ 
sở y tế đủ điều kiện.

Tăng cường hiệu quả hoạt động 
của lĩnh vực y tế dự phòng trong kiểm 
soát yếu tố nguy cơ; nâng cao năng 
lực và hiệu quả trong dự phòng, giám 
sát, phát hiện, điều trị, quản lý tim 
mạch gắn liền với chương trình mục 
tiêu y tế dân số phòng chống các bệnh 
không lây.

Tăng cường công tác truyền thông 
giáo dục sức khỏe, hướng dẫn, khuyến 
cáo về phòng, chống bệnh lý tim mạch 
thông qua các phương tiện thông tin, 
các chương trình, tài liệu phù hợp với 
các đối tượng trong cộng đồng nhằm 
giảm thiểu các hành vi nguy cơ gây 
mắc các bệnh lý tim mạch.

Bs. NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
Phó Giám đốc BV Lê Lợi

BS, điều dưỡng BV Bà Rịa thăm khám, chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tim. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Cây thảo, sống hàng năm hoặc 
hai năm, cao 0,5-1m, có khi 
hơn. Thân đứng, hình vuông, 

có rãnh dọc, có lông hoặc nhẵn, phân 
cành. Lá mọc đối, có cuống dài, lá gốc 
gần như tròn, có răng cưa nông, hai mặt 
có lông mềm như nhung, lá giữa dài, 
xẻ sâu thành thùy hẹp, không đều, các 
thùy có răng cưa nhọn, lá ngọn ngắn, ít 
xẻ hoặc nguyên, phiến của lá giữa hoặc 
lá ngọn men theo cuống đến tận gốc, có 
lông ở mặt dưới và trên những đường 
gân nổi rõ. Cụm hoa thành những vòng 
dày đặc ở kẽ lá, đường kính từ 2-2,5cm. 
Quả nhỏ, 3 cạnh, nhẵn, cụt một đầu, khi 
chín mầu nâu sẫm. Mùa hoa: tháng 3-5; 
Mùa quả: tháng 6-7. 

Phân bố và thu hái: Cây mọc 
hoang, được trồng ở nhiều địa phương 
nước ta và nhiều nước khác trên thế 
giới. Sau khi trồng được 3-4 tháng, cây 
bắt đầu ra hoa thì cắt để lại các chồi gốc 
để cây tiếp tục phát triển. Thu hoạch 
cây vào lúc trời nắng, rửa sạch, dùng 
tươi, hay phơi trong râm để héo đem 
nấu cao, hoặc phơi khô để dùng dần.

Thành phần hoá học: Toàn cây Ích 
mẫu chứa alcaloid: leonurin, stachydrin, 
atachydrin, leonuridin… Hạt chứa 
leonurin. 

Tính vị tác dụng: Hoạt huyết điều 
kinh, khử ứ chỉ thống, lợi thuỷ tiêu 
thüng. Quả Ích mẫu có tác dụng hoạt 
huyết điều kinh, thanh can minh mục. 
Thường được dùng chữa kinh nguyệt 
bế tắc, máu ứ tích tụ sau khi sinh đẻ, 
trước khi thấy kinh đau bụng hoặc kinh 
ra quá nhiều, làm an thai, giảm đau, 
làm dễ đẻ; Viêm thận, phù thüng, giảm 
niệu, đái ra máu. Hạt dùng vào thuốc 
phụ khoa, làm cho dạ con mau co lại, 
co tử cung, làm thuốc lợi tiểu và sáng 

mắt. Hạt Ích mẫu (Sung uý tử) chữa 
phù thüng, thiên đầu thống, thông tiểu. 

Cách dùng, liều lượng: Liều dùng 
9-30g cây (thân lá) hoặc dùng 4,5-9g 
hạt, sắc nước uống. Cüng có thể dùng 
cây nấu cao. Dùng riêng hoặc phối hợp 
với Ngải cứu, Hương phụ, Nghệ đen. 
Dùng ngoài lấy cây tươi giã đắp trị 
mụn nhọt, viêm da, lở ngứa, sưng vú 
và chốc đầu. 

Các Bài thuốc có Ích mẫu: 
- Kinh nguyệt không đều, thấy kinh 

trước kỳ (ngắn vòng), kinh ít, đau bụng 
trước khi thấy kinh: Dùng 20g thân lá 
sắc uống 10 ngày kể từ ngày thứ 14 
sau kỳ kinh. Hoặc dùng cao Ích mẫu 
6-8g mỗi ngày.

- Viêm thận cấp và phù thüng: Ích 
mẫu tươi 180-240g, nấu với 700ml 
nước và cô lại còn 300ml, chia 2 lần 
uống trong ngày. 

- Chữa sau khi đẻ phù thüng, hoặc 
có thai đi đứng nhiều, xuống máu chân: 
Dùng Ích mẫu 20g, Ngưu tất, Rau dừa 
nước mỗi vị 15g sắc uống. 

- Suy nhược toàn thân và cằn cỗi ở 
phụ nữ: Ích mẫu 30-60g, nấu với trứng 
gà hay thịt gà mà ăn. 

- Thuốc bổ huyết điều kinh: Ích mẫu 
80g, Nghệ đen (Nga truật) 60g, Ngải 
cứu 40g, Hương phụ 40g, Hương nhu 
30g. Tất cả sao vàng tán bột mịn, luyện 
với mật, làm thành viên to bằng hạt đậu 
xanh. Ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 viên. 

- Chữa can nhiệt, mắt đỏ sưng đau: 
Quả Ích mẫu, Cúc hoa, hạt Muỗng, hạt 
Mào gà trắng, Sinh địa, mỗi vị 10g, sắc 
nước uống. 

* Lưu ý: Không dùng ích mẫu cho 
người huyết hư không ứ. Phụ nữ đang 
mang thai uống quá liều có thể gây tai 
biến chảy máu nhiều.

Bs. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

Cây Ích Mẫu
(Sung úy, chói đèn, làm ngài,  
xác diến (Tày), chạ linh lo (Thái)

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch 
phát triển Y, Dược học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu đến năm 2020” và góp phần đạt Bộ 
tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020, 
Bản tin Sức khỏe BR-VT xin giới thiệu danh mục, 
công dụng của 60 cây thuốc Nam tuyến xã.

Cây Ích Mẫu.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Biểu diễn lân sư rồng và văn nghệ tại đêm hội.

Công tác chuẩn bị chu đáo

CHI ĐOÀN TRUNG TÂM TT-GDSK  
VÀ CHI ĐOÀN TRUNG TÂM GĐYK PHỐI HỢP TỔ CHỨC:

“Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em nghèo xã Lộc An, 
huyện Đất Đỏ

16



Ảnh: THĂNG THÀNH

Học viên tham gia sổi nổi tích cực vào các hoạt động.Chuyên gia tâm lý nói chuyện chuyên đề  
“giáo dục hướng thiện” với học viên.

Học viên tham gia văn nghệ và các trò chơi đố vui có thưởng.

Khám, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho các học viên của trung tâm.

HỘI THẦY THUỐC TRẺ VÀ HỘI LHTNVN TỈNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC:

Chương trình “Sống một ngày có ích” tại Trung tâm 
Giáo dục - Lao động và Dạy nghề tỉnh
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Chung niềm mong mỏi
Bị bệnh thoái hóa xương khớp 

hơn 10 năm nay, ông Nguyễn Văn Q, 
phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa vẫn 
đều đặn đến khám, lấy thuốc và tập 
vật lý trị liệu tại khoa Đông Y, Bv Bà 
Rịa. Ông cho biết: “Tôi rất tin tưởng 
vào nền YHCT của người Việt Nam 
ta, nó đã trải qua hàng ngàn năm hình 
thành và phát triển. Có những bệnh mà 
Y học hiện đại chưa chắc đã điều trị 
hiệu quả bằng. Tôi mong muốn tỉnh 
ta đầu tư xây dựng một cơ sở điều trị 
chuyên sâu về Y học dân tộc để có thể 
kế thừa và phát triển những tinh hoa 
ấy, đem lại nhiều hiệu quả hơn nữa 
trong việc điều trị cho người bệnh”.

Giống như ông Q, Bà Lê Thúy Đ, 
xã An Nhứt, huyệt Long Điền, sau đợt 
tai biến do huyết áp cao, gặp khó khăn 
trong việc cử động nửa thân trái, vẫn 
thường xuyên phải tập vật lý trị liệu 
tại Khoa Đông Y TTYT huyện Long 

Điền. Mong muốn của bà là có một 
bệnh viện chuyên khoa về YHCT với 
cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt 
là có đầy đủ điều kiện ăn, ở cho bệnh 
nhân đến điều trị nội trú dài ngày, giảm 
bớt thời gian, gánh nặng chăm sóc, đi 
lại cho người thân của mình.

Cũng có mong muốn tương tự là 
anh Phan Thế H, ở Phường Rạch Dừa, 
Tp. Vũng Tàu. Anh bị thoát vị đĩa đệm, 
phải điều trị tại khoa Đông Y bệnh 
viện Lê Lợi, anh cho biết: “bệnh nhân 
điều trị tại khoa Đông Y bệnh viện Lê 
Lợi rất đông, mỗi lần đến tôi phải chờ 
đợi rất lâu mới tới lượt. Tôi thấy các 
tỉnh khác hầu hết đều có bệnh viện 
YHCT, không hiểu sao tỉnh mình đến 
giờ vẫn chưa có? Trong khi so sánh 
mặt bằng chung, tỉnh mình có nền kinh 
tế khá phát triển, mức sống của người 
dân khá cao...???” 

“Ngày nay, ý thức của người dân 
về điều trị bệnh bằng phương pháp 

YHCT ngày một nâng lên, do đó, khoa 
Đông y bệnh viện Lê Lợi luôn phải 
làm việc trong tình trạng quá tải. Số 
bệnh nhân đến khám trung bình một 
ngày khoảng 500 lượt người, khoa 
Đông y luôn trong tình trạng quá tải” – 
Bs. Nguyễn Trường Sơn, trưởng Khoa 
Đông Y bệnh viện Lê Lợi cho biết.

Chỉ chờ Quyết định  
là hoạt động

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện 
vọng của người dân cũng như giải 
quyết tình trạng quá tải của các Khoa 
Đông Y tại nhiều cơ sở khám chữa 
bệnh trên điạ bàn tỉnh, UBND tỉnh 
BR-VT đã quyết định đầu tư 178 tỷ 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và giao 
cho Sở Y tế làm chủ đầu tư xây dựng 
công trình bệnh viện Y học cổ truyền, 
trong đó kinh phí xây dựng cơ bản là 
100 tỷ đồng, kinh phí đầu tư các trang 
thiết bị y tế và thiết bị liên quan là 45 
tỷ đồng.

Bệnh viện Y học cổ truyền 
chuẩn bị đi vào hoạt động 
Nhằm đáp ứng nhu cầu 

khám chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền ngày càng 

tăng của người dân trong 
tỉnh, tháng 2/2014, theo 
kế hoạch, Sở Y tế đã tiến 

hành khởi công xây dựng 
công trình Bệnh viện Y 

học cổ truyền (YHCT) tại 
xã Hòa Long, Thành phố 

Bà Rịa. Đến nay, sau hơn 2 
năm xây dựng, công trình 

đã hoàn thành và chuẩn 
bị đi vào hoạt động.

Bệnh nhân ngồi chờ tới lượt khám đông y tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Công trình Bệnh viện YHCT có 
quy mô 100 giường bệnh được xây 
dựng trên diện tích đất 25 ngàn mét 
vuông. Trong đó diện tích sàn của các 
khối nhà chính gần 7 ngàn mét vuông, 
bao gồm: khối nhà khám và điều trị 
ngoại trú, khối nhà điều trị nội trú, 
khối nhà dành cho các nghiệp vụ kỹ 
thuật và khối nhà hành chính quản 
trị. Riêng khối nhà khám và điều trị 
ngoại trú sẽ được bố trí khu vực khám 
cấp cứu và các phòng khám ngoại trú 
dành cho những bệnh nhân mắc bệnh 
mãn tính không cần điều trị nội trú. 
Khối nhà điều trị nội trú sẽ được bố 
trí 4 khoa: Khoa nội, khoa ngoại, khoa 
Phục hồi chức năng và dưỡng sinh, 
khoa Châm cứu vật lý trị liệu. 

Ông Nguyễn Võ Thái Huy - chuyên 
viên phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Y tế 
tỉnh cho biết: “Đây là một công trình 
đặc thù Đông Tây y kết hợp cho nên 
về kiến trúc cũng như công năng đòi 
hỏi những nét riêng khác biệt. Ví dụ: 
Không xây dựng nhiều tầng (chỉ 2 tầng 
thôi), cầu thang, lối đi lại phải rộng rãi, 
thoáng mát... và đến thời điểm này tất 
cả các hạng mục đều đã hoàn thành”.

Nhằm chuẩn bị đội ngũ nhân lực 
về làm việc lại Bệnh viện YHCT sau 
khi công trình này hoàn thành đưa vào 
sử dụng, Sở Y tế tỉnh cũng đã trình 
UBND tỉnh, Bộ nội vụ xin cấp biên 
chế. Theo đó, với quy mô 100 giường 
bệnh, bệnh viện YHCT cần khoảng 

100 biên chế. Tuy nhiên, do vướng 
nhiều quy định về việc tinh giản biên 
chế theo quy định của Bộ nội vụ nên 
đề án tuyển dụng biên chế hiện vẫn 
chưa được phê duyệt. Trước mắt, Sở 
Y tế tỉnh đã trình UBND tỉnh phương 
án mượn biên chế tạm thời của các 
đơn vị trong ngành. Hiện phương án 
này đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Nguyễn Viết Quang - Trưởng 
phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế lý giải 
về vấn đề này: “Thay vì phải chờ đợi 
xin biên chế từ Trung ương thì UBND 
tỉnh và Sở Nội vụ đã hướng dẫn cho 
ngành Y tế một hướng đi rất khả thi 
là sử dụng quỹ biên chế hiện có của 
ngành Y tế, tức là mượn biên chế của 
các đơn vị Y tế khác trong ngành (vì 
nhiều lý do chưa tuyển dụng đủ) để 

tuyển dụng nhân sự cho bệnh viện 
YHCT đi vào hoạt động trước. Tuy 
nhiên việc mượn tạm nguồn biên chế 
này cũng chỉ đủ vận hành cho một 
bệnh viện khoảng 50 giường bệnh 
thôi, phần biên chế còn lại sẽ từ từ 
xin thêm, khi nào được phê duyệt sẽ 
bố trí đủ 100 giường bệnh”.

Việc đưa vào hoạt động bệnh viện 
YHCT theo hướng Đông Tây y kết 
hợp đang mở ra rất nhiều hy vọng, 
giải quyết được nhu cầu khám, điều trị 
bằng YHCT ngày càng cao của người 
bệnh, người dân. Tháng 9/2016, bệnh 
viện YHCT tỉnh đã hoàn thiện tất cả 
mọi công đoạn xây dựng, lắp đặt thiết 
bị, chỉ còn chờ quyết định là sẽ đi vào 
hoạt động chính thức.

KHÁNH CHI

Công trình bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh BR-VT. Ảnh: THĂNG THÀNH
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 26-8, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Phó cục 
trưởng Cục quản lý môi trường y tế - Dương Chí 
Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh BR-VT nhằm kiểm tra công 
tác phòng chống Sốt xuất huyết (SXH) nói riêng và công 
tác phòng chống dịch nói chung trên địa bàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bs Nguyễn Văn Thái – Phó 
giám đốc Sở Y tế; đại diện các sở ban ngành, địa phương; các 
đơn vị trong ngành Y tế, các phòng y tế huyện, thành phố…

Báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết, từ 
đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 1.300 ca 
sốt xuất huyết, tăng 26% so với cùng kỳ, trong đó có 1 ca 
tử vong; TP. Vũng Tàu là địa phương có số bệnh nhân mắc 
SXH cao nhất với 580 ca, chiếm hơn 44% so với toàn tỉnh. 
Một số địa phương những năm trước có số mắc thấp, nay 

tăng cao, điển hình là huyện Côn Đảo…Tuy không có sự 
tăng đột biến nhưng BR-VT cũng là một trong những địa 
phương có số mắc SXH tăng cao. Bộ Y tế ghi nhận những 
nỗ lực của ngành Y tế; sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, 
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị…cùng với nhiều giải 
pháp đồng bộ, nhất là các biện pháp huy động cộng đồng, 
trường học, phát huy vai trò của các trưởng khu phố, thôn, 
ấp, tổ dân cư, cũng như triển khai các chiến dịch diệt lăng 
quăng trên phạm vi toàn tỉnh…Tuy vậy, công tác phòng 
chống SXH trên địa bàn cũng còn nhiều khó khăn, nhiều hộ 
gia đình còn chủ quan, chưa tự giác thực hiện các biện pháp 
phòng bệnh, diệt lăng quăng tại gia đình, cộng đồng, trong 
khi để phòng chống dịch bệnh SXH cũng như dịch bệnh do 
vi rút Zika hiệu quả thì điều quan trọng nhất là người dân 
phải thường xuyên tự diệt lăng quăng, diệt muỗi vằn, cán 
bộ Y tế là người hướng dẫn chuyên môn.

Sau khi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị để nắm bắt 
tình hình chung, đoàn công tác của Bộ Y tế đã trực tiếp 
xuống kiểm tra trực tiếp tại cộng đồng. Tại phường 2- TP. 
Vũng Tàu, nơi có tỷ lệ mắc SXH cao, qua kiểm tra, Phó cục 
trưởng Cục quản lý môi trường y tế Dương Chí Nam ghi 
nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác phòng 
chống SXH, tuy nhiên ông cũng cho rằng, người dân vẫn còn 
chủ quan trước dịch bệnh SXH, chưa xử lý tốt các vật chứa 
nước, điểm nước đọng là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh 
sống và phát triển…Ông đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch của tỉnh cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
tăng cường công tác giám sát, có biện pháp khắc phục hệ 
thống hố ga thoát nước ngăn mùi - nơi có nhiều lăng quăng 
phát triển, đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, hướng 
dẫn người dan tự diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng bệnh.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Bộ Y Tế kiểm tra công tác phòng chống 
Sốt xuất huyết tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Bs Hà Văn Thanh- GĐ TTYT Dự phòng báo cáo tình hình dịch bệnh SXH. 

Phó cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế Dương Chí Nam (bên trái) 
kiểm tra lăng quăng tại 1 hố ga thoát nước trên đường Võ Thị Sáu, P2, 
–TP. Vũng Tàu.
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Sáng 25/8, đoàn kiểm tra công tác Đảng do 
Bà Lương Thị Thu - Ủy Viên Ban thường 
vụ, phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban 

kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã có buổi làm 
việc với Đảng ủy Sở y Tế.

Báo cáo của đồng chí Phạm Minh An- Bí thư 
Đảng bộ Sở Y tế cho biết: Hiện toàn đảng bộ có 
392 đảng viên, với 2 đảng bộ bộ phận và 13 chi bộ 
trực thuộc. Là đảng bộ có số lượng đảng viên tương 
đối lớn nên Đảng ủy rất chú ý nắm bắt tình hình 
chung của từng chi bộ, đảng viên qua đó nâng cao 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng. Các đồng chí ủy 
viên Ban thường vụ luân phiên tham dự sinh hoạt 
định kỳ của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm 
nâng cao chất lượng giám sát, chất lượng sinh hoạt 
các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ tích cực 
triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội lần thứ 
XII của Đảng, nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ VI. 

Đảng bộ xác định trong thời gian tới tiếp tục 
đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, chú trọng phát 
triển đảng viên trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của 
các đơn vị, khoa, phòng, trạm y tế… Quyết tâm 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đóng góp của 
các đồng chí trong BCH Đảng bộ Sở Y tế, thay 

mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lương Thị Thu đánh giá cao công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Sở Y tế thời gian qua. Bên cạnh đó, 
đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ Sở Y tế thời gian tới cần chú trọng 
công tác phát triển đội ngũ đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ 
nhất là tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thực hiện tốt hơn nữa các 
nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VI 
đã đề ra đối với lĩnh vực Y tế. 

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Ngày 23-8, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu đã tập huấn công tác 
phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và các kỹ thuật sơ 
cấp cứu ban đầu cho trưởng khoa, phòng, đội, điều dưỡng 

trưởng khoa khám bệnh và cấp cứu, các thành viên trong đội cấp 
cứu ngoại viện và thành viên trong đội phòng chống dịch của Trung 
tâm cũng như các trưởng trạm y tế phường, xã và Phòng khám khu 
vực, các chuyên trách phòng chống bão lụt, cán bộ phụ trách công 
tác điều dưỡng tuyến phường, xã.

Tại lớp tập huấn các học viên được triển khai công tác phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai xảy ra; thực hành các kỹ 
năng, kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu (băng bó, cầm máu tạm thời, cố 
định tạm thời gãy xương, hồi sinh tim phổi, vận chuyển bệnh nhân...)

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã được củng cố, nâng cao 
kiến thức, thực hành những kỹ thuật chuyên môn sơ cấp cứu ban đầu 
để từ đó biết cách sơ cứu, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu hàng 
loạt do thiên tai gây ra trên cơ sở “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực 
lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Tin, ảnh: Bs. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
TP. KHNV-TTYT TP. Vũng Tàu

TTYT TP. VŨNG TÀU:

Tập huấn công tác phòng chống 
thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn

Học viên đang thực hành các kỹ năng, kỹ thuật sơ cấp cứu  
ban đầu.

Đảng Ủy Khối cơ quan tỉnh kiểm tra Đảng bộ Sở Y tế

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SYT - Bs Phạm Minh An báo cáo tại buổi làm việc  
với Đảng ủy khối.
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Hưởng ứng “Tháng hành động 
vì trẻ em 2016” do Trung ương 
Đoàn TNCS HCM triển khai 

và “Hành trình Thầy thuốc trẻ vì sức 
khỏe cộng đồng” do TW Hội Thầy 
thuốc trẻ Việt Nam phát động. Trong 
dịp hè 2016, được sự hỗ trợ từ dự án 
“Chăm sóc mắt trẻ em” của Viện Thị 
giác Brien holden (Australia), Bệnh 
viện Mắt BR-VT đã phối hợp với nhiều 
cơ quan, đơn vị, các nhà mạnh thường 
quân trong và ngoài tỉnh, tưng bừng 
tổ chức các hoạt động chăm sóc mắt 
cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động lần thứ nhất được tổ 
chức vào dịp khai mạc hè 30/5/2016 
tại Thành phố Vũng Tàu. Chương trình 
mang chủ đề “Ngày hội Mắt sáng học 
đường” với sự phối hợp của Tỉnh 
đoàn BR-VT, Nhà Thiếu nhi tỉnh và 
sự tài trợ của các mạnh thường quân. 
Chương trình có sự tham dự của đồng 
chí Nguyễn Long Hải, bí thư thứ nhất 
Trung ương Đoàn cùng các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh. Lần thứ hai được tổ 
chức vào ngày 27/8/2016 tại huyện 
Châu Đức mang chủ đề “Tiếp sức đến 
trường” với sự phối hợp của Tỉnh đoàn 
BR-VT, Đoàn thanh niên Tổng công 
ty Khí Việt nam và các ban ngành hữu 
quan huyện Châu Đức. 

Qua hai lần tổ chức đã thu hút hơn 
1.400 em thiếu nhi tham dự, đặc biệt là 
trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật tại các 
mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ xã 
hội. Bằng tất cả tấm lòng, nhiệt huyết và 

sự chia sẻ của hơn 30 y bác sỹ, CBVC 
và hơn 30 thành viên tình nguyện đến 
từ các các đơn vị phối hợp, chương 
trình đã mang đến cho các em thiếu nhi 
một sân chơi đầy bổ ích và thú vị với 
các hoạt động như: Nói chuyện truyền 
thông chăm sóc mắt; Thi đố vui và giao 
lưu tìm hiểu về Bác Hồ, về cách bảo 
vệ đôi mắt, về phòng chống tật khúc 
xạ học đường. 

Kết quả đã có 1.378 em được khám 
mắt và kiểm tra thị lực, 538 em được 
kiểm tra sắc giác và mù màu; 380 em 
được đo khám khúc xạ và thử kính; 270 
em nhận được các phần quà tham gia 
giao lưu và rút thăm trúng thưởng từ các 
nhà tài trợ và BTC. Đặc biệt 155 em đã 
được tặng kính đeo mắt từ Viện Thị giác 
BHVI và Bệnh viện Mắt BR-VT; 100 
em nhận được học bổng tiếp sức đến 

trường từ Tổng công ty khí Việt Nam; 
5 em học sinh nghèo có kết quả học tập 
xuất sắc được trao tặng kính chỉnh hình 
giác mạc Ortho-K từ nhà tài trợ Công 
Ty Ortho-K Việt Nam và Mắt kính Isee 
TP Vũng Tàu. Tổng kinh phí tổ chức 
và quà tặng trị giá gần 300 triệu đồng. 

Thành công của chương trình đã 
mang đến cho các em học sinh, các 
Thầy cô giáo và các bậc phụ huynh 
những thông điệp bổ ích để bảo vệ, 
chăm sóc đôi mắt cho trẻ thơ ở lứa tuổi 
học đường. Dư âm sôi nổi, bổ ích của 
chương trình và những món quà tặng có 
ý nghĩa, đặc biệt những cặp kính được 
cấp tặng, sẽ giúp các em bước vào năm 
học mới một cách tự tin và phấn khởi 
với đôi mắt sáng và cơ hội để đạt kết 
quả học tập tốt. Tin, ảnh: 

TTƯT BSCK2 NGUYỄN VIẾT GIÁP

Hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng 
hè năm 2016” của BV Mắt tỉnh BR-VT

Kiểm tra thị lực, đo kính cho học sinh. Tặng kính cho học sinh nghèo.

Đồng chí 
Nguyễn Long 

Hải - Bí thư TW 
Đoàn (bên trái )

và Đồng chí Lê 
Thanh Dũng - 

PCT UBND tỉnh 
(bên phải) tham 

dự khai mạc 
chương trình.
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Tỉnh BR-VT có số lượng tàu đánh cá 
khá lớn với hơn 6.200 tàu các loại. 
Hiện nay đại đa phần bà con ngư dân 

khi đi biển đều ít được trang bị tốt những kiến 
thức về y tế, nên trong quá trình lao động dài 
ngày trên biển, khi gặp sự cố thường không 
biết cách sơ cứu, chăm sóc sức khỏe, nhất là 
các tai nạn trên biển. Bên cạnh đó sự biến đổi 
khí hậu trên toàn cầu dẫn tới hiện tượng mưa, 
bão thường xuyên xảy ra, đe dọa nghiêm trọng 
đến sức khỏe, sự an toàn cho ngư dân.

Trong khuôn khổ dự án y tế biển đảo của 
tỉnh, từ ngày 30/8 -28/9, phòng nghiệp vụ Y Sở 
Y tế phối hợp cùng Trung tâm Y tế Dự phòng 
tỉnh và bệnh viện Bà Rịa tổ chức các lớp tập 
huấn sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân tại 
các huyện ven biển trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Tại lớp tập huấn, bà con ngư dân được các 
giảng viên trình bày những ảnh hưởng của môi 
trường lao động trên biển đến sức khỏe và khả 
năng lao động của người đi biển; việc sử dụng 
các danh mục thuốc và dụng cụ y tế và hướng 
dẫn sơ cấp cứu khi gặp tai nạn trên biển... 

Qua các lớp tập huấn, ngành y tế muốn 
trang bị những kiến thức cơ bản nhất giúp 
bà con có thể xử lý tốt các tình huống sơ cấp 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc 
thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu 
dùng trong dịp Tết Trung thu, Đoàn kiểm tra liên 

ngành ATVSTP tỉnh đã được thành lập và tiến hành kiểm 
tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng bánh trung thu 
trên địa bàn tỉnh. 

Đoàn kiểm tra gồm 02 tổ. Thành phần Đoàn là đại điện 
Sở Công Thương, Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Y 
tế các huyện/thành phố. Thời gian kiểm tra được chia thành 
02 đợt, đợt 1 (trước và trong thời điểm Tết trung thu) từ ngày 
23/8/2016 đến 13/9/2016, đợt 02 (sau thời điểm Tết trung 
thu) từ ngày 20/9/2016 đến ngày 07/10/2016. 

Tập huấn kiến thức dự phòng, 
sơ cấp cứu cho ngư dân

Bs Vũ Văn Thắng- Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh trình bày ảnh hưởng của môi trường đến 
sức khỏe và khả năng lao động của người đi biển.

cứu cho người bị nạn ngay tại chỗ trước khi chuyển người gặp nạn về địa 
điểm có phương tiện chữa trị gần nhất. Nhiều ngư dân sau khi được tập 
huấn cho biết, đã cảm thấy tự tin hơn và có thể xử lý đúng theo những gì 
đã học nếu chẳng may có tình huống tai nạn xảy ra trên biển.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Kết quả thanh kiểm tra Tết Trung thu 2016
Đoàn đã kiểm tra được 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh 

bánh Trung thu. Bên cạnh một số cơ sở có ý thức, trách 
nhiệm, chấp hành tốt các quy định về ATTP thì vẫn còn 
nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ có quy mô hộ gia 
đình, sản xuất mang tính thời vụ chưa đạt tiêu chuẩn về 
điều kiện cơ sở, trang thiết bị sản xuất… Hầu hết các cơ sở 
chưa chứng minh được nguồn gốc bao bì chứa đựng bánh; 
09 cơ sở còn thiếu hóa đơn, chứng từ nhập nguyên liệu; 03 
cơ sở chưa thực hiện công bố phù hợp quy định ATTP; 03 
cơ sở có nhà vệ sinh gần nơi sản xuất bánh, chưa có vách 
ngăn cách biệt với khu vực sản xuất bánh; 02 cơ sở chưa 
trang bị kiến thức về ATTP cho nhân viên; 03 cơ sở chưa 
trang bị thiết bị diệt ruồi, côn trùng. Trong quá trình kiểm 
tra Đoàn cũng tiến hành lấy mẫu bánh để gửi đi xét nghiệm, 
phát hiện 02 cơ sở (tổng cộng 06 mẫu bánh) không đạt các 
chỉ tiêu về ATTP.

Đối với các cơ sở vi phạm trên, Đoàn đã xử lý nghiêm 
theo quy định, đồng thời kiến nghị, hướng dẫn biện pháp 
khắc phục các vi phạm về ATTP cho các cơ sở. Tuy nhiên 
để tiếp tục duy trì và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Đoàn sẽ tăng 
cường thanh tra, kiểm tra sau Tết Trung thu kết hợp lồng 
ghép tuyên truyền kiến thức và thực hành vệ sinh ATTP cho 
các cơ sở trong quá trình thanh kiểm tra.

Tin, ảnh: KS ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục ATVSTP

Đoàn đang kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn tỉnh.
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Tập huấn giám sát  
bệnh truyền nhiễm  
dựa vào sự kiện

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án tăng cường năng lực 
an ninh Y tế toàn cầu với sự tài trợ của Trung tâm phòng 
ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trong đó 

có hoạt động giám sát các bệnh truyền nhiễm dựa vào sự kiện, 
trong 02 ngày 31/8/2016 và 01/9/2016, tại TP. Vũng Tàu, Viện 
Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn triển 
khai thí điểm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Học viên là cán bộ phụ trách chương trình phòng chống dịch 
của TTYTDP tỉnh, Trung tâm TT-GDSK, Chi cục ATVSTP, BV 
đa khoa tỉnh, đội trưởng đội YTDP các TTYT huyện, thành phố, 
cán bộ Ban quản lý các khu công nghiệp, Chi cục Thú y tỉnh…

Chương trình đào tạo hướng dẫn về các bệnh truyền nhiễm 
ưu tiên đối với hệ thống giám sát bệnh dựa vào sự kiện; các dấu 
hiệu cảnh báo, nguồn cung cấp thông tin; quy trình thực hiện 
giám sát bệnh truyền nhiễm dựa vào sự kiện; quy trình thông 
tin báo cáo các dấu hiệu/sự kiện; vai trò và trách niệm các đơn 
vị tham gia trong giám sát dựa vào sự kiện; theo dõi và đánh 
giá trong thí điểm giám sát dựa vào sự kiện…

Khác với hệ thống giám sát theo chỉ số (IBS) mang tính bị 
động, giám sát dựa vào sự kiện (EBS) chủ động thu thập thông 
tin, lựa chọn, phân tích các sự kiện bất thường ảnh hưởng đến 
sức khỏe của cộng đồng, qua đó giúp chủ động phát hiện sớm 
các tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh, đưa ra các giải pháp phòng 
ngừa kịp thời. Bên cạnh đó, EBS cũng góp phần tăng cường 
sự phối hợp giữa các đơn vị y tế, huy động sự tham gia của 
các ban ngành đoàn thể và cộng đồng trong công tác giám sát, 
phòng chống dịch bệnh chủ động.

Được biết, kế hoạch giám sát bệnh truyền nhiễm dựa vào 
sự kiện sẽ được áp dụng trong cả nước sau khi triển khai thí 
điểm (từ tháng 9/2016 đến 3/2017) tại 4 tỉnh: Quảng Ninh, 
Nam Định, Bà Rịa – Vũng Tàu và An Giang.

PHƯƠNG THỦY

SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT: 

Tăng cường phát hiện 
sớm dịch bệnh Bạch hầu 

Ngày 25/7/2016, Sở Y tế phát hành văn bản số 
2148/SYT-NVY triển khai tăng cường phát 
hiện sớm dịch bệnh Bạch hầu.

Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức phổ 
biến tập huấn phác đồ chẩn đoán, điều trị cho bác sĩ 
và điều dưỡng tham gia công tác khám, điều trị bệnh 
tại các khoa Khám bệnh, Hồi sức cấp cứu khoa Nhi, 
khoa Truyền nhiễm,… của tất cả các cơ sở khám chữa 
bệnh do đơn vị quản lý; Chuẩn bị nhân lực, khu vực 
khám cấp cứu điều trị, các phương tiện, trang thiết bị, 
thuốc, dịch truyền bảo đảm sẵn sàng tiếp đón, đáp ứng 
đầy đủ cho điều trị người bệnh; Giám sát và phối hợp 
chặt chẽ với y tế dự phòng phát hiện sớm các trường 
hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Bạch hầu tại bệnh viện để 
kịp thời cách ly điều trị và chăm sóc người bệnh, hạn 
chế lây lan ra cộng đồng; Nghiêm túc thực hiện công 
tác thông tin, báo cáo ca bệnh dịch theo quy định tại 
Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 
trường Bộ Y tế…

Nội dung chi tiết văn bản nêu trên đã được đăng tải 
trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của 
Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC (TL)

SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT: 

Triển khai Quyết định 
phân cấp nhiệm vụ quản 
lý về an toàn thực phẩm 

Ngày 25/7/2016, Sở Y tế phát hành văn bản số 
377/QĐ-SYT triển khai Quyết định ban hành 
quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý về an toàn 

thực phẩm thuộc ngành Y tế tỉnh BR-VT.
Quyết định phân công cụ thể trách nhiệm của từng 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các phòng y tế 
huyện/thành phố; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
đơn vị từ tuyến tỉnh xuống trạm y tế xã/phường.

Nội dung chi tiết văn bản nêu trên đã được đăng tải 
trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của 
Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC (TL)

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Ngày 25/7/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
2147/SYT-NVD triển khai Quyết định số 961/QĐ-
SYT và 962/QĐ-SYT ngày 06/7/2016 của Sở Y tế 

tỉnh Long An; Quyết định số 620/QĐ-SYT ngày 11/7/2016 
của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 719/QĐ-SYT 
ngày 13/7/2016 về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 
sản phẩm mỹ phẩm sau: hấp dầu (98/15/CBMP-LA); dầu 
gội đen tóc (99/15/CBMP-LA); kem nhuộm tóc màu vàng 
(102/15/CBMP-LA); dưỡng tóc (103/15/CBMP-LA); kem 
tạo kiểu tóc (105/15/CBMP-LA); kem giảm nhăn trẻ hóa da 
(85/13/CBMP-LA), (89/13/CBMP-LA); kem chuyên nám 
dưỡng trắng da (86/13/CBMP-LA), (91/13/CBMP-LA); 
kem mụn thâm giảm hư tổn da (87/13/CBMP-LA), (90/13/
CBMP-LA); kem chuyên dưỡng trắng da mặt ngày và đêm 
Night Lady (01/12/CBMP-LA); kem chuyên về nám da 
Night Lady (02/13/CBMP-LA); kem chuyên trẻ hóa da, 
giảm nếp nhăn trên da mặt Night Lady (03/13/CBMP-LA); 
kem chuyên về da mụn, giảm vết thâm liền sẹo Night Lady 
(04/13/CBMP-LA); kem sạch mụn trứng cá Hải Sâm (14/14/
CBMP-HY); sữa rửa mặt Everyday (026/16/CBMP-Bth);

Ngày 01/8/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
2217/SYT-NVD triển khai công văn số 11999/QLD-
TT ngày 28/6/2016 của Cục quản lý Dược về việc 

xử lý chuỗi báo cáo ADR liên quan thuốc Tarcefoksym (hoạt 
chất cefotaxim 1g) có số đăng ký Vn-18105-14; 

Ngày 01/8/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
2218/SYT-NVD triển khai công văn số 13662/
QLD-MP ngày 18/7/2016 của Cục Quản lý Dược 

về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm đối với sản 
phẩm Diễm Trang hấp dầu (02/14/CBMP-TG); Diễm Trang 
max bóng tóc (05/14/CBMP-TG);

Ngày 01/8/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
2223/SYT-NVD triển khai một số công văn số 
13478/QLD-MP ngày 14/7/2016 của Cục Quản lý 

Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm; 13486/
QLD-MP, 13487/QLD-MP, 13488/QLD-MP ngày 14/7/2016 
của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 
mỹ phẩm không đạt chất lượng, đối với những sản phẩm 
sau: dầu gội không bọt thế hệ mới (85/15/CBMP-TG); tinh 
dầu hoa bưởi dưỡng tóc (04/13/CBMP-TG), (/12/CBMP-
TG); tinh dầu hương bưởi nguyên chất (03/13/CBMP-TG); 
son dưỡng môi nụ cười (02/13/CBMP-TG); kem dưỡng da 
thiên nhiên ban tặng (15/12/CBMP-TG); tinh dầu hoa bưởi 
(14/12/CBMP-TG); trà ngậm chắc răng (09/12/CBMP-TG); 
tinh dầu hoa bưởi chuyển màu (08/12/CBMP-TG); kem 
3 trong 1 (Nám-mụn-giảm thâm) Ngọc Ân (000541/15/
CBMP-HCM); Nhau thai Cừu phấn hoa NAK Q10 18g 
(003018/14/CBMP-HCM); kem trắng da ngừa trị mụn Bảo 
Lâm 25g (07/11/CBMP-HP);

Ngày 09/8/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 2325/
SYT-NVD triển khia Quyết định số 285/QĐ-QLD 
ngày 11/7/2016 của Cục Quản lý Dược về việc rút 

số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được 
cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, bao gồm các thuốc là: 
Nidicef suspension (VN-17651-14); Celecoxib 100mg (VN-
15840-12); Celecoxib 200mg (VN-15840-12); Vasitor 20 
(VN-17020-13); Metophage 850 (VN-12059-11); Gucartin 
(VN-12720-11); Lomindus (VN-12721-11); Penfortin 625 
(VN-12722-11); Pentadrox 250 (VN-12723-11); Pentafex 
100 (VN-12724-11); Tiloxen 5 (VN-12725-11); Glicare 
500 (VN-13420-11); Levostar 500 (VN-14391-11); Rabotil 
20 (VN-14392-11); Kebasyn-500+500 (VN-19743-16); 
Ronaldo Capsule (VN-12920-11); Messi Capsule (VN-
12919-11); Medixam DT 100 (VN-14535-12); Medixam 
DT 50 (VN-14536-12); Anserol (VN-14545-12); Kandimex 
(VN-13537-11); Deltapril 2.5 (VN-12838-11); Deltapril 
5 (VN-12839-11); Silysan (VN-12835-11); Lartim (VN-
13477-11); VIVOTIF (QLVX-824-14); Stopzhere (QLĐB-
490-15); Casartex 75 (VD-22194-15);

Ngày 22/8/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
179/TB-SYT triển khai công văn số 14408/QLD-
CL ngày ngày 29/7/20016 và 14450/QLD-CL ngày 

01/8/2016 của Cục quản lý Dược; công văn số 2204/SYT-
NVD ngày 09/8/2016 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc 
đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng đối với các thuốc sau: thuốc viên bao đường Aronamin 
Gold (SĐK: VN-5616-10); thuốc viên nén bao phim Koact 
1000(Co-amoxiclav tablets BP 875-125mg), (SĐK: VN-
17256-13); thuốc viên nén AMDIREL (Amlodipin 5mg), 
(SĐK: VD-13643-10);

Ngày 22/8/2016, Sở Y tế đã phát hành các văn bản 
sau: số 180/TB-SYT thông báo về việc đình chỉ lưu 
hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với 

thuốc viên nén bao đường BOTECGAN-giải độc gan (SĐK: 
VD-17630-12); số 184/TB-SYT thông báo về việc đình chỉ 
lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với thuốc 
viên nén dài bao phim ORAZIME 100mg (Cefpodoxime 
100mg), (SĐK: VD-19762-13); số 2450/SYT-NVD triển 
khai công văn số 14808/QLD-MP ngày 03/8/2016 của Cục 
Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm 
không đạt chất lượng, đó là: mặt nạ giữ ẩm trắng da Aloe 
(16/15CBMP-HD) và sữa tắm hương nước hoa Eliza Pretty 
(06/15/CBMP-HD)

 Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được đăng 
tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử của 
Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn. 

TRẦN NGỌC (TT)

THÔNG TIN DƯỢC

THÔNG TIN DƯỢC
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Cụ thể hóa bằng hành động:
Ngay khi ngành Y tế triển khai 

thông tư 07/2014/TT quy định về Quy 
tắc ứng xử của công chức, viên chức, 
người lao động làm việc tại các cơ 
sở Y tế và quyết định 2151/QĐ-BYT 
về việc phê duyệt kế hoạch đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ của cán 
bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh xuống các đơn vị, TTYT huyện 
Tân Thành đã nhanh chóng tổ chức 
phổ biến, quán triệt các nội dung của 
quyết định như: Thành lập Ban chỉ 
đạo; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ 
năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong 
các tình huống cho cán bộ y tế; ký 
cam kết từ cán bộ y tế đến các khoa, 
phòng cho tới ban lãnh đạo theo quy 
định; triển khai đề án “Tiếp sức người 
bệnh trong bệnh viện”; thành lập tổ 
“Chăm sóc khách hàng” đặt ở khoa 

khám bệnh gần phòng tiếp nhận bệnh 
để đón tiếp, hướng dẫn, cung cấp các 
thông tin cần thiết cho người bệnh và 
gia đình khi đến khám, chữa bệnh, 
gắn với nhiệm vụ truyền thông, giáo 
dục sức khỏe; từng cán bộ y tế thực 
hiện đúng quy định về trang phục; 
tăng cường việc tiếp nhận và xử lý 
các ý kiến phản ánh của người dân 
về chất lượng khám chữa bệnh thông 
qua đường dây nóng theo chỉ thị số 
09/CT-BYT ngày 22/11/2013, đảm 
bảo trực 24/24; xây dựng phong cách, 
thái độ phục vụ văn minh, thân thiện 
theo đúng khẩu hiệu “Bệnh nhân đến 
đón tiếp niềm nở; bệnh nhân ở chăm 
sóc tận tình; bệnh nhân về dặn dò chu 
đáo”; kiên quyết xử lý nghiêm đối với 
những cán bộ y tế có hành vi ứng xử 
không tốt, có dấu hiệu tiêu cực, gây 
phiền hà cho người bệnh.

Không chỉ mỗi cán bộ viên chức, 
bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng mà ngay cả các 
tổ chức đoàn thể cũng có những việc 
làm cụ thể tham gia vào đề án “Tiếp 
sức người bệnh”, “Chăm sóc khách 
hàng” như: Hướng dẫn, đưa người 
bệnh đến tận các khoa, phòng khám 
bệnh, phòng cấp phát thuốc, cấp phát 
tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch 
bệnh, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn sử 
dụng thuốc đúng cách,… cho người 
dân đến khám. Những tình cảm và 
nghĩa cử cao đẹp ấy là minh chứng về 
sự yêu nghề, về trách nhiệm với công 
việc và trên hết là y đức của những 
người thầy thuốc đối với người bệnh. 

Sự hài lòng ngày càng tăng:
Bà Trần Thị Phượng, một bệnh 

nhân đến từ xã Châu Pha đang điều 
trị nội trú tại TTYT huyện Tân Thành 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN THÀNH:

Nhiều hoạt động thiết thực 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Nhằm nâng cao tinh thần, 
thái độ phục vụ, củng cố niềm 
tin, hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh cũng như tạo 
điều kiện để người dân được 
tiếp cận các dịch vụ y tế một 
cách thuận lợi và hiệu quả 
nhất, Trung tâm Y tế huyện 
Tân Thành (TTYT huyện Tân 
Thành) đã triển khai mạnh 
mẽ việc đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của nhân 
viên y tế. Sau hơn 1 năm thực 
hiện, đã có những chuyển 
biến rõ rệt và đem đến sự hài 
lòng cho người bệnh.

Nhân viên tổ chăm sóc khách hàng tận tình chỉ dẫn người bệnh.

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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cho biết: “Thời gian gần đây tôi thấy 
Trung tâm có nhiều đổi mới lắm, nhất 
là thái độ của các y, bác sĩ khi giao tiếp 
với người bệnh: nhẹ nhàng, chu đáo, 
không có bất kỳ sự phân biệt đối xử 
nào. Nằm điều trị tại đây tôi thấy rất 
an tâm và tin tưởng”.

Cùng nhận định giống bà Phượng 
là anh Hoàng Thế Quân, một bệnh 
nhân đến từ thị trấn Phú Mỹ huyện Tân 
Thành: “...Trước mỗi lần đến TTYT 
không có cảm giác thoải mái như giờ 
đâu vì mọi thứ không được sắp đặt 
khoa học lại không có hướng dẫn cụ 
thể. Mỗi lần tìm phòng khám hay tìm 
chỗ làm xét nghiệm, chụp X quang là 
chạy tới chạy lui, hỏi tới hỏi lui, giờ 
cứ theo bảng hướng dẫn mà đi, lấn 
cấn chỗ nào là có nhân viên y tế ân 
cần chỉ dẫn. Việc khám bệnh nhờ vậy 
nhẹ nhàng, đơn giản lắm”.

Không chỉ bà Phượng hay anh 
Quân mà hầu như bệnh nhân nào cũng 
có chung đánh giá, nhận định rằng 
từ khi thay đổi phong cách, thái độ 
phục vụ đối với người bệnh thì chất 
lượng dịch vụ cũng như chất lượng 
khám chữa bệnh của TTYT huyện Tân 
Thành đã có những chuyển biến rõ rệt.

Những tồn tại cần khắc phục:
Bên cạnh những thành quả đổi 

mới bước đầu đạt được thì vẫn còn 

những tồn tại, hạn chế trong quá trình 
thực hiện cần phải khắc phục như: 
một số người bệnh và thân nhân khi 
đến bệnh viện chưa nghiêm túc chấp 
hành các nội quy của bệnh viện, cán 
bộ y tế phải vất vả và tốn nhiều thời 
gian tuyên truyền, giải thích, tư vấn 
mới giúp người dân hiểu được vấn đề; 
hơn nữa, việc thay đổi thói quen lâu 
ngày cần phải có thời gian và có sự 
đồng cảm, hiểu rõ trách nhiệm và vai 

trò giữa cán bộ y tế và người bệnh thì 
mới có thể mang đến sự hài lòng từ hai 
phía. Dù biết rằng vẫn còn nhiều khó 
khăn, thách thức, nhưng với lòng yêu 
nghề, trách nhiệm trước người bệnh, 
những chiến sỹ áo trắng thầm lặng vẫn 
đang cố gắng cống hiến và hy sinh hết 
mình để góp phần thực hiện tốt hơn 
nữa công tác chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: HOA QUỲNH

Ân cần hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho người bệnh.
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80% phụ nữ có thai được  
theo dõi, sàng lọc trước sinh

Chia sẻ, giải đáp những lo lắng của 
bà mẹ mang thai, đồng hành, sát cánh 
trong từng cơn đau quặn thắt khi trở 
dạ; hân hoan cùng gia đình sản phụ 
khi một đứa trẻ ra đời khỏe mạnh; 
hướng dẫn tỉ mỉ cách chăm sóc, nuôi 
dưỡng đứa trẻ phù hợp với điều kiện 
của từng gia đình và đúng khoa học... 
là nhiệm vụ mà chị Phương đã và đang 
làm trong suốt 17 năm qua. 

Công việc thường nhật của chị là 
khám thai, khám phụ khoa, thực hiện 
các biện pháp KHHGĐ và siêu âm 
thai kỳ. Trong quá trình tiếp xúc với 
bệnh nhân chị luôn cố gắng đem tất 
cả những kiến thức đã học được cùng 
với tấm lòng, đạo đức của một cán bộ 
ngành Y tận tâm phục vụ người bệnh, 
hạn chế tới mức thấp nhất những sai 
sót về mặt chuyên môn. Bên cạnh đó, 
chị luôn chú trọng tuyên truyền những 
kiến thức mới nhất về chăm sóc sức 
khỏe sinh sản. Đặc biệt đối với những 
phụ nữ có thai, chị hướng dẫn họ biết 
và đồng ý thực hiện các biện pháp sàng 

lọc trước sinh từ tuần thứ 11 đến tuần 
thứ 13 của thai kỳ nhằm tránh những 
nguy cơ không mong muốn có thể xảy 
ra với đứa trẻ.

Đã có nhiều trường hợp nhờ sự tư 
vấn, can thiệp kịp thời của chị mà đứa 
trẻ được phát hiện sớm những khiếm 
khuyết bẩm sinh, được chăm sóc kịp 
thời với biện pháp phù hợp để ra đời 
khỏe mạnh. Nhưng trường hợp khiến 
chị vui nhất là trong tháng 8 vừa qua, 
chị đã thuyết phục được một người 
phụ nữ Khơ Me hiếm muộn (lấy chồng 
10 năm mới có thai) nhưng bản thân 
lại bị bệnh tim bẩm sinh, đồng ý thực 
hiện sàng lọc sơ sinh tại bệnh viện Từ 
Dũ – Tp. HCM. 

Ngay khi khám thai lần đầu tiên và 
khai thác yếu tố bệnh sử của sản phụ 
này, chị Phương đã nhận định đây là 
một ca có nguy cơ cao và phức tạp, 
đòi hỏi phải được theo dõi, can thiệp 
bằng những kỹ thuật tiên tiến nhất. 
Chị cố gắng thuyết phục thai phụ lên 
bệnh viện tuyến trên để được khám 
tầm soát và theo dõi thai ngay từ đầu. 
Nể chị tới lui nhiều lần, thai phụ đồng 

ý khăn gói lên bệnh viện Từ Dũ – TP. 
HCM. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia 
đình khó khăn và lo ngại bị đình chỉ 
thai kỳ nếu phát hiện mẹ bị bệnh tim, 
nên khi có chỉ định của bác sĩ phải 
làm các xét nghiệm chẩn đoán, thai 
phụ này đã trốn về Côn Đảo. Hay tin, 
chị Phương lại đến tận nhà kiên trì 
vận động, khuyên nhủ thai phụ tiếp 
tục lên tuyến trên để được theo dõi 
và làm các xét nghiệm cần thiết. Biết 
hoàn cảnh khó khăn của gia đình thai 
phụ, chị Phương tình nguyện cho vay 
2 triệu làm lộ phí, đồng thời kêu gọi 
sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ban giám 
đốc Trung tâm Y tế, báo cáo trường 
hợp này với đoàn công tác của Sở Y 
tế ra làm việc tại Côn Đảo. Nhờ vậy 
thai phụ bị bệnh tim bẩm sinh đã được 
giúp đỡ về mọi mặt, được chăm sóc 
thai kỳ chu đáo. Đến nay thai phụ đã 
được làm mẹ an toàn, dù đứa trẻ sinh 
ra chỉ nặng 2,1 kg và phải nuôi lồng 
ấp một thời gian.

Con số 80% phụ nữ có thai được 
khám định kỳ và sàng lọc trước sinh 
là một con số không hề nhỏ, song mục 

Với dân số trên 7000 người, trong đó có khoảng 1800 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trung bình một 
ngày Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo (TTYT QDY Côn Đảo) đón từ 10-15 phụ nữ đến khám thai, 
khám phụ khoa và siêu âm. Với lượng bệnh nhân như vậy, so với mặt bằng chung của các cơ sở Y tế 
công lập, không có gì áp lực. Tuy nhiên, trong lĩnh vực sản khoa, tai biến luôn là mối nguy hiểm thường 
trực, đặc biệt là ở những nơi xa xôi, tuyến đầu cũng là tuyến cuối, để có những ca vượt cạn “mẹ tròn con 
vuông”, công tác chăm sóc thai kỳ, sàng lọc trước sinh luôn phải đặt lên hàng đầu.

Trong nhiều năm gần đây, Côn Đảo là địa phương không để xảy ra bất kỳ ca tai biến sản khoa nào. 
Có được thành tích đó, bên cạnh những nỗ lực của tập thể là những đóng góp không nhỏ của CN Hộ sinh 
Nguyễn Thị Phương.

Người “đón những ban mai”
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tiêu mà chị đang phấn đấu là đưa tỷ lệ 
này đạt 100%. “20% chưa được theo 
dõi, sàng lọc trước sinh, chủ yếu rơi 
vào đối tượng là chị em phụ nữ theo 
chồng ra đảo làm ăn thời vụ, vận động 
họ gặp nhiều khó khăn” – chị Phương 
chia sẻ.

Thay đổi những tập tục lạc hậu
Với vị trí xa đất liền, hạn chế về 

mặt thông tin, trình độ dân trí còn thấp, 
đặc biệt là ở những đối tượng làm nghề 
lao động, sống chủ yếu bằng nghề bám 
biển nên còn tồn tại rất nhiều những 
tập tục lạc hậu, nhất là trong việc 
chăm sóc, kiêng khem đối với bà mẹ 
sau sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe của mẹ và sự phát triển của bé. 
Do vậy việc hướng dẫn cách làm mẹ 
thông minh, nuôi con khoa học luôn 
được chị Phương chú ý tuyên truyền, 
hướng dẫn. Chị kể:

“Có rất nhiều kinh nghiệm dân 
gian về kiêng khem, ở cữ cho sản 
phụ còn tồn tại và phổ biến tại đảo. 
Có những kinh nghiệm hay có thể áp 

dụng được, song cũng có rất nhiều 
kinh nghiệm sai lệch hoàn toàn về mặt 
khoa học, ảnh hưởng tức thời hoặc lâu 
dài đến sức khỏe của bà mẹ và em 
bé mới sanh như: cho trẻ uống nước 
thay vì bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng 
đầu; dùng mật ong, chanh rơ lưỡi cho 
trẻ sơ sinh; áp dụng chế độ ăn mặn, 
ăn khô hoàn toàn cho mẹ trong thời 
kỳ ở cữ. Thậm chí nhiều trường hợp 
còn dùng cam thảo hoặc phân xu bôi 
lên miệng em bé mới sinh, kích thích 
cho em bé ói ra nhằm mục đích loại 
bỏ hết đàm nhớt còn sót trong đường 
hô hấp... Đối với những trường hợp 
như vậy, bản thân chị cũng như các 
đồng nghiệp phải thường xuyên theo 
dõi, nhắc nhở, dùng tất cả những kiến 
thức, tài liệu khoa học chứng minh, 
thuyết phục bà con nghe theo. Bằng 
sự tận tâm cũng như “mưa dầm thấm 
lâu”, đến nay nhận thức của bà con đã 
có nhiều chuyển biến, những tập tục 
lạc hậu đã dần được thay thế bằng các 
phương pháp nuôi con khoa học, đem 
lại lợi ích cho cả mẹ và bé.

Học để đem kiến thức  
về phục vụ người dân

Để có được kiến thức chuyên môn 
vững vàng, được bà con tin tưởng, 
đồng nghiệp quý trọng, bản thân chị 
Phương đã phải nỗ lực rất nhiều. Chị 
tâm sự: “Ngày mình đặt chân đến 
Côn Đảo mới chỉ là một nữ hộ sinh 
tốt nghiệp trường Trung học Y tế Vĩnh 
Long, bén duyên với mảnh đất này từ 
lời giới thiệu của thầy giáo cũ thời cấp 
III. Lập gia đình và sinh sống ở Côn 
Đảo một thời gian, mình cảm thấy 
yêu mảnh đất hiền hòa và con người 
dung dị nơi đây. Côn Đảo đang dần 
hồi sinh sau những đau thương mất 
mát, nhưng đời sống của người dân 
còn vất vả, thiếu thốn trăm bề, nhất là 
phụ nữ và trẻ em. Do vậy mình quyết 
tâm phải học tập, trau dồi chuyên môn 
để có thể giúp ích được bà con nhiều 
nhất trong khả năng của mình. Ở đất 
liền, nếu bạn đã có gia đình, vừa học 
vừa làm khó khăn một, thì người ở 
Côn Đảo vô đất liền học khó khăn tới 
mười, nhất là trong những dịp biển 

CN hộ sinh Nguyễn Thị Phương đang siêu âm cho thai phụ.

29



HOA ĐẸP NGÀNH Y

động. Đi máy bay thì ngoài khả năng, đi tàu đến nơi thì 
cảm giác say sóng kéo dài thêm cả tuần. Vất vả không kể 
hết được, nhiều lúc cũng nản lắm, nhưng nghĩ đến sự tin 
tưởng, tạo điều kiện của đồng nghiệp, niềm mong mỏi 
được chăm sóc sức khỏe của bà con, mình lại tự động 
viên mình phải cố gắng. 4 năm đèn sách miệt mài, năm 
2010 mình tốt nghiệp Đại học Y Dược Tp. HCM chuyên 
ngành “Cử nhân hộ sinh”.

Hiện tại với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư 
và nguồn nhân lực của Khoa Ngoại Sản cơ bản đủ đáp ứng 
nhu cầu khám thai, đỡ sanh thông thường và mổ bắt con 
lần 01. Việc mổ bắt con lần 02 trên vết mổ cũ đã được Sở 
Y tế thẩm định và sẽ tiến hành trong thời gian tới. Đây là 
một tín hiệu vui, song cũng là thử thách đặt ra đối với mỗi 
cán bộ khoa Ngoại sản trong đó có chị Phương. Chị tâm 
niệm: “Việc học tập để không ngừng nâng cao trình độ là 
yếu tố tiên quyết trong nghề Y, nhất là những người công 
tác ở nơi xa xôi, đặc thù như chúng tôi. Biết là gian truân, 
là thử thách song chúng tôi không nản lòng. Nếu được tạo 
điều kiện đi học, tôi và các đồng nghiệp luôn sẵn sàng”.

Bằng quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2014 
chị Phương đã được tín nhiệm giữ chức vụ Nữ hộ sinh 
trưởng Khoa Ngoại Sản. Nhận xét về chị, Bs. Trần Văn 
Thanh – Giám đốc TTYT QDY Côn Đảo cho biết: “NHS 
Phương là một cán bộ tận tâm, ham học hỏi và luôn hoàn 
thành một cách sáng tạo nhiệm vụ được giao. Là một Đảng 
viên gương mẫu, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Phương còn 
là trưởng Ban nữ công Công đoàn của đơn vị. Có mối quan 
hệ phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn. Ở cương vị lãnh đạo tôi luôn an tâm, tin 
tưởng khi giao trách nhiệm cho NHS Phương”.

Trong 17 năm gắn bó, công tác tại TTYTQDY Côn 
Đảo, chị Phương đã dành được nhiều giấy khen và tình 

cảm yêu mến của đồng nghiệp, của bệnh nhân. Song với 
chị niềm hạnh phúc lớn nhất là được chứng kiến những 
mầm sống do chính bàn tay mình chăm sóc vươn lên mạnh 
mẽ trên mảnh đất còn mang trong mình những vết thương 
của quá khứ, đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong 
công cuộc kiến tạo, hồi sinh một vùng đất xa xôi của tổ 
quốc, nơi máu xương của những người yêu nước đã khắc 
trong tiếng gọi thiêng liêng: “Côn Đảo”.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

Vui cười

Kiểm tra rồi
Một đôi nam nữ đến Ủy ban làm thủ tục đăng ký 

kết hôn. Cán bộ hỏi cô gái;
-Đã đi kiểm tra chưa?
-Dạ đi kiểm tra rồi ạ! Bố giám đốc, nhà ba tầng, xe 

bốn bánh, lương vài chục triệu…đủ cả ạ.
-!!!

Sách thích hợp
Một phụ nữ đứng tuổi vào hiệu sách:
-Tôi và chồng đã lấy nhau 50 năm rồi, tôi muốn mua 

tặng anh ấy một quyển sách làm kỷ niệm. Vậy ông hãy 
chọn cho tôi một cuốn thích hợp nhất?

-Vâng, thưa bà, đây là cuốn “Lịch sử phấn đấu gian 
khổ nửa thế kỷ”!

-!!!

Lý do
Cảnh sát hỏi một tài xế:
-Tại sao anh lại cho xe chạy nhanh đến thế?
-Thưa anh, phanh xe bị hỏng! Vì thế, tôi muốn về 

tới nhà thật nhanh để khỏi xảy ra tai nạn!
-!!!

LƯƠNG THỊ HỒNG ĐÀO

Từ sự tận tâm, trách nhiệm của CN hộ sinh Nguyễn Thị Phương, nhiều em 
bé chào đời khỏe mạnh, “mẹ tròn con vuông”.
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Hồn nhiên
Hồn nhiên đưa tôi gặp em

Một tà áo lẻ gặp thêm một tà
Hồn nhiên tôi hát tôi ca

Rồi yêu... như thể người ta trên đời

Năm năm tháng tháng vèo trôi
Hồn nhiên như lá rụng rơi ngày ngày

Mưa nắng xối, cát bụi bay
Hương kia bớt mộng, hoa này bớt thơ

Em nguyên vẹn đến không ngờ
Mắt trong thuở ấy bây giờ còn trong
Ngỡ đời chưa một bão dông
Tình chưa lận đận long đong một lần

Bao phen cao ngạo thánh thần
Bên em, tôi hóa cỗi cằn, vô duyên
Mắt run theo lúm đồng tiền
Tim nghe nhịp đập hồn nhiên trở về

Mưa mùa lột xác con ve
Tóc tôi ướt với vòm me xanh rờn
Hồn nhiên-em, mắt xoe tròn
Trong tôi từng chuỗi cười giòn chợt vang!

CAO XUÂN SƠN
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