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Theo thống kê của Trung tâm y 
tế Dự phòng (TTYTDP) tỉnh, 
tính đến ngày 14/5/2017, toàn 

tỉnh có 893 cas mắc SXH, trong đó 
thành phố Vũng Tàu có số ca mắc cao 
nhất 537 cas, thành phố Bà Rịa 85 cas, 
huyện Tân Thành 83 cas, huyện Châu 
Đức 73 cas, huyện Xuyên Mộc 55 cas, 
huyện Long Điền 48 cas, huyện Đất 
Đỏ 11 cas và huyện Côn Đảo 01 cas. 
So với cùng kỳ năm 2016, số ca mắc 
SXH ít hơn 8 cas và chưa chi nhận 
trường hợp nào tử vong do SXH, 
Ngành Y tế cũng đưa ra dự báo về tình 
hình dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh 
dịch do vi rút Zika năm 2017 với các 
yếu tố nguy cơ như:

Sự biến đổi khí hậu nóng ẩm, mưa 
nhiều, tốc độ đô thị hóa nhanh, sự biến 
động về dân cư; Mật độ côn trùng tăng 
cao ngay trong mùa khô, do các vật 
dụng chứa nước được sử dụng cho 
sinh hoạt, hoặc các dụng cụ có thể chứa 
nước được cả trong mùa khô như hố ga 
ngăn mùi; Trong những năm gần đây 
tỉnh ta luôn lưu hành cả 4 tuýp vi rút 
Dengue là D1; D2; D3; D4, vì vậy rất 
dễ bùng phát dịch, do tính miễn dịch 
cộng đồng với đủ 4 tuýp còn thấp; Đặc 
biệt là người dân còn chủ quan xem 
công tác phòng, chống dịch bệnh là 
của ngành Y tế, do đó chưa chủ động 
phòng bệnh cho bản thân, gia đình và 
cộng đồng.

Các yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh 
sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika 
năm 2017 diễn biết hết sức phức tạp 
và khó lường, đặc biệt là những địa 
phương những năm trước đây có 
số ca mắc thấp, thì năm 2017 rất dễ 
bùng dịch. 

Để chủ động trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh năm 2017, ngành Y 
tế tiếp tục chủ động giám sát cas bệnh 
chặt chẽ, phát hiện ổ dịch và xử lý sớm, 
triệt để nhằm trách lây lan ra diện rộng, 
giám sát các tuýp vi rút ngay từ đầu 
năm tất cả các địa phương để đưa ra 

các nhận định về dịch bệnh sớm, từ đó 
có các giải pháp cụ thể cho từng xã/
phường. với khẩu hiệu“không có lăng 
quăng, không có muỗi vằn, không có 
sốt xuất huyết”. 

 UBND tỉnh và Sở Y tế đã chỉ đạo 
TTYTDP tỉnh phối hợp, hướng dẫn các 
huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường 
triển khai các hoạt động diệt lăng 
quăng trên địa bàn ngay từ đầu năm 
và duy trì các hoạt động này thường 
xuyên, liên tục, đặc biệt tại các khu 
vực có nguy cơ cao. Các huyện, thành 
phố huy động các ban, ngành, đoàn 
thể vận động nhân dân, đoàn viên, hội 
viên tích cực thực hiện các hoạt động 
diệt lăng quăng, phòng chống bệnh sốt 
xuất huyết trên địa bàn. Chủ động phối 
hợp với các cơ quan thông tin, tuyên 
truyền của tỉnh tăng cường công tác 
truyền thông phòng chống bệnh sốt 
xuất huyết; tuyên truyền để nhân dân 
tích cực diệt lăng quăng và các biện 
pháp phòng bệnh nằm màn, chống 
muỗi đốt, phối hợp với cơ quan y tế 
trong việc phun hóa chất diệt muỗi tại 
các hộ gia đình, diệt lăng quăng trong 
hố ga thu nước trên các tuyến đường. 

Tăng cường công tác giám sát, nắm 
chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có 
và phát sinh, tổ chức phun hóa chất 
diện rộng tại các khu vực có nguy cơ 
cao và phun hóa chất xử lý triệt để khi 
phát hiện các ổ dịch, không để dịch 
bùng phát trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt 
thành phố Vũng Tàu là điểm nóng của 
bệnh sốt xuất huyết trên toàn tỉnh do 
đó được sự quan tâm chỉ đạo sát sao 
của Sở Y tế, UBND thành phố Vũng 
Tàu, giao cho TTYT thành phố Vũng 
Tàu phối hợp với TTYTDP tỉnh, các 
cơ quan có liên quan và UBND các 
phường, xã tổ chức các hoạt động thiết 
thực phòng, chống sốt xuất huyết. Xử 
lý ổ dịch triệt để, kịp thời và không để 
dịch sốt xuất huyết bùng phát, lan rộng, 
kéo dài. Tổ chức phun hóa chất diệt 
muỗi tại các khu vực trọng điểm, nhất 
là nơi có mật độ muỗi sốt xuất huyết 
cao. Chỉ đạo các Trạm Y tế tham mưu 
UBND phường, xã xây dựng kế hoạch 
tổng vệ sinh, diệt lăng quăng định kỳ 
01- 02 tuần một lần duy trì từ tháng 
6 đến hết tháng 9 và thông báo cho 
nhân dân địa phương biết, thực hiện 
đồng loạt. UBND phường, xã tích cực 

Không để dịch sốt xuất huyết

“ĐẾN HẸN LẠI LÊN”

Nhân viên Y tế hướng dẫn người dân diệt lăng quăng. Ảnh: THĂNG THÀNH
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hưởng ứng các hoạt động chiến dịch 
ra quân diệt lăng quăng đợt I (tháng 
5) và đợt II (tháng 9) cũng như hưởng 
ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt 
xuất huyết (15/6) với các hoạt động 
tập trung vào vệ sinh môi trường và 
diệt lăng quăng phòng, chống sốt 
xuất huyết; trực tiếp chỉ đạo, kiểm 
tra và giám sát các khu phố, thôn triển 
khai các hoạt động phòng, chống sốt 
xuất huyết; chịu trách nhiệm trong 
công tác phòng, chống bệnh sốt xuất 
huyết của địa phương; Chỉ đạo các 
ban ngành, đoàn thể địa phương, các 
khu phố, thôn tuyên truyền, vận động 
nhân dân chấp hành nghiêm việc tổng 
vệ sinh, diệt lăng quăng tại hộ gia 
đình, nơi công cộng, tập trung triển 
khai chiến dịch vệ sinh môi trường 
diệt muỗi, diệt lăng quăng đều đặn. 
Theo đánh giá, công tác diệt lăng 
quăng liên tục đã có hiệu quả rõ rệt, 
số ca mắc giảm, tuy vậy tại địa bàn 
TP. Vũng Tàu (nơi có số ca mắc xuất 
huyết cao nhất tỉnh), công tác xử lý 
lăng quăng trong hố ga thu nước tại 
các tuyến đường còn gặp nhiều khó 
khăn vì cấu trúc của hố ga được xây 
dựng cố định tại các tuyến đường 
nên không thể đổ bỏ trực tiếp được 
lăng quăng trong hố ga. Trước tình 
hình đó, UBND tỉnh, Sở Y Tế, chỉ 
đạo TTYTP tỉnh phối hợp với viện 
Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, 
TTYT thành phố Vũng Tàu tiến hành 
khảo sát và đánh giá lăng quăng trong 
hố ga thu nước và tìm ra giải pháp 
xử lý trong hố ga, chủ động phối hợp 

với Viện Pasteur, UBND thành phố 
Vũng Tàu, TTYT thành phố Vũng 
Tàu, UBND các phường, Công ty 
TNHH một thành viên thoát nước 
và phát triển đô thị (Busadco), tiến 
hành đề tài nghiên cứu thả chế phẩm 
sinh học vào trong hố ga thu nước và 
hố ga ngăn mùi gây ức chế sự phát 
triển của lăng quăng tiến hóa thành 
muỗi, nhằm giảm bớt mật độ côn 
trùng đến mức thấp nhất để tránh sự 
lây lan bệnh dịch SXH ra diện rộng 
trong những tháng mùa mưa.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn dịch 
bệnh sốt xuất huyết đến mức thấp 
nhất, ngoài các biện pháp chuyên 
môn của ngành Y tế, các cấp, các 
ngành cần kiện toàn Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch và giao trách 
nhiệm cho từng thành viên, từng ban, 
ngành, đoàn thể. Đẩy mạnh tuyên 
truyền để mọi người dân cùng tham 
gia phòng chống dịch bệnh. Đặc 
biệt, cần tăng cường tuyên truyền 
phổ biến luật phòng chống bệnh 
truyền nhiễm , cụ thể: Những người 
gây ra dịch bệnh, làm lây truyền dịch 
bệnh, chống đối không tham gia vào 
công tác chống dịch đều phải xử phạt 
theo pháp luật. Bên cạnh việc tuyên 
truyền, hướng dẫn thì việc quyết 
liệt thực thi luật phòng chống bệnh 
truyền nhiễm là việc làm cần thiết, để 
các giải pháp trong công tác phòng 
chống dịch bệnh được triển khai đồng 
bộ hơn, đem lại nhiều hiệu quả hơn 
trong thời gian tới.

LƯƠNG CHÍNH THIÊN

Thiếu nguồn lực thực hiện...
Đối với việc thực hiện theo kế 

hoạch hàng năm hay các chiến dịch 
hưởng ứng, tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát ATVSTP trong các dịp Lễ 
hội, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, 
tháng ATVSTP… vẫn được tuyến xã 
duy trì thực hiện tốt. Tuy nhiên, để 
quản lý ráo riết, liên tục, thường xuyên 
công tác này là việc khó có thể thực 
hiện. Tại sao vậy?

Theo phân cấp, Ban chỉ đạo liên 
ngành ATVSTP do Phó Chủ tịch làm 
Trưởng Ban; Trạm trưởng y tế làm 
Phó ban; và đại diện các ban ngành, 
đoàn thể, khu phố, thôn ấp làm thành 
viên. Nhưng để tổ chức thực hiện được 
là cả một vấn đề lớn, vì TYT chưa 
được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành, chỉ được tham mưu nên khi đi 
kiểm tra phải có Trưởng ban chỉ đạo 
của UBND cấp xã!

Trong khi đó, cán bộ TYT tuyến xã 
hiện đang phải kiêm nhiệm quá nhiều 
chương trình... “Nếu 01 cán bộ y tế 
vừa quản lý chương trình Tiêm chủng 
mở rộng, vừa phụ trách chương trình 
ATVSTP thì không thể làm nổi!”, ông 
Ngô Thanh Chánh- Đội phó Đội Y tế 
Dự phòng, TTYT Tân Thành cho biết.

Tìm hiểu cán bộ y tế tuyến xã được 
biết, một cán bộ y tế tuyến xã đang 
quản lý ít nhất là 03 đến 04 chương 
trình. Người ít, việc nhiều nên khó 
lòng triển khai công tác thanh, kiểm 
tra để xử lý, hướng dẫn về VSATTP 
một cách hiệu quả!

Khó quản lý…
Cn. YTCC Phạm Thị Yến - Trạm 

trưởng TYT Phước Bửu, Xuyên Mộc 
cho biết, “Hoạt động mua, bán chủ 
yếu là nhỏ lẻ, phần lớn diễn ra vào 
sáng sớm, cuối buổi chiều tối, trong 
khi đơn vị quản lý nhà nước chủ yếu 
làm việc giờ hành chánh, phải kiêm 
nhiệm quá nhiều việc nên không có 
nhiều thời gian để bố trí đoàn đi kiểm 
tra thường xuyên. Ngay việc thực hiện 

Khó khăn trong      quản lý an toàn thực phẩm tuyến xã

Cán bộ y tế kiểm tra công tác diệt lăng quăng phòng chống SXH tại TP.Vũng Tàu.  
Ảnh: THĂNG THÀNH
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theo chỉ tiêu, công tác kiểm tra định 
kỳ mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm từ 1 - 4 lần/năm thì chúng 
tôi có cố gắng lắm cũng chỉ thực hiện 
02 lần/năm...”. 

Ông Bùi Hữu Thế - Trạm trưởng 
TYT Hắc Dịch, Tân Thành cho biết 
thêm: “Khi kiểm tra, chúng tôi chủ 

yếu kiểm giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh, giấy khám sức khỏe 
của các cơ sở nhỏ lẻ cố định (nhóm 
trẻ gia đình dưới 30 bé;…), nhưng 
để kết luận thực phẩm có bảo đảm 
ATTP không thì không có căn cứ vì 
chỉ bằng cảm quan và có chăng cũng 
chỉ là test nhanh nên không đủ sức 

thuyết phục. Hiện nay, tuyến xã quản 
lý tất cả đối tượng không có giấy đăng 
ký kinh doanh. Việc triển khai quản lý 
đối với cơ sở này rất khó thực hiện vì 
họ chủ yếu kinh doanh theo hình thức 
“buôn thúng, bán bưng”, di chuyển 
và biến động... nên khó quản lý và 
rất dễ bỏ sót”. 

Ông Võ Văn Nghĩa - Phó Trưởng 
phòng Y tế Long Điền cho biết: “Hoạt 
động dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn 
đường phố mở ra ngày càng nhiều. 
Hiện nay trên địa bàn tuyến xã của 
huyện Long Điền đang quản lý 487 cơ 
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trong 
khi lực lượng quản lý của TYT tuyến 
xã chỉ có 07 người tương đương với 
7 xã. Điều đó cho thấy, lực lượng cán 
bộ quản lý so với số lượng cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm là quá 
mỏng, khó có thể mang lại hiệu quả 
trong công tác quản lý ATTP”.

Thiết nghĩ, để việc quản lý ATTP 
trên địa bàn đạt hiệu quả, cần nêu cao 
vai trò, trách nhiệm của chính quyền 
địa phương, tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm 
ở tuyến cơ sở, công khai tên, địa chỉ, 
sản phẩm, cơ sở vi phạm để tăng tính 
răn đe và định hướng dư luận; hỗ trợ 
kinh phí cho công tác kiểm tra, thanh 
tra, trang thiết bị kiểm nghiệm, tuyên 
truyền phổ biến kiến thức và pháp luật 
về ATTP,…; đồng thời bổ sung biên 
chế đội ngũ chuyên trách ATTP các 
tuyến, đủ khả năng quản lý và điều 
hành các hoạt động đảm bảo ATTP 
trên địa bàn xã. 

HOA VIỆT

Khó khăn trong      quản lý an toàn thực phẩm tuyến xã
Không có cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm vừa yếu, vừa thiếu, thiết bị kiểm tra hầu như không 
có gì… là một thực tế trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến xã, phường, thị trấn 
(tuyến xã) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong khi đó, cở sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngày 
càng nhiều,với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, nhưng khó quản lý nhất chính là loại hình kinh 
doanh nhỏ, lẻ, không cố định… Hiện nay tuyến xã đang phải quản lý tới gần 5.000 cơ sở dịch vụ ăn uống, 
trong đó hơn 200 bếp ăn tập thể (dưới 30 suất ăn). Điều đó cho thấy công tác quản lý ATVSTP tuyến xã 
đang gặp khó khăn rất lớn và nguy cơ tiềm ẩn mất VSATTP rất cao. 

Một quầy hàng lòng heo bày bán lộ thiên tại chợ. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Thực phẩm bẩn, nhiễm độc hiện 
nay đang là vấn đề nhức nhối 
cho toàn xã hội, nhất là đối với 

các mặt hàng thực phẩm tươi sống 
như thịt, cá, hải sản, rau củ quả… Để 
tránh mua phải thực phẩm bẩn, ngoài 
việc nên mua ở những nơi đáng tin 
cậy, có dấu kiểm dịch vệ sinh thú y 
thì mỗi người cũng phải có kiến thức, 
kinh nghiệm. Dưới đây là một số kinh 
nghiệm lựa chọn các loại thịt, cá, hải 
sản, rau củ quả thông dụng: 
1. Cách chọn Thịt tươi sống.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm 
khi chế biến các món ăn từ thịt thì tốt 
nhất nên nấu chín, không ăn các món 
tái, tiết canh, tuyệt đối không sử dụng 
thịt đã biến chất, ôi hỏng để chế biến 
thức ăn. Các loại thịt còn tươi ngon 
phải có màu sắc và mùi đặc trưng của 
từng loại, không có mùi hôi, mùi lạ, 
bề mặt khô ráo không rỉ nước, có độ 

đàn hồi tốt (khi ấn ngón tay vào bề 
mặt miếng thịt lúc bỏ ngón tay ra thì 
vết lõm nhanh chóng mất đi). Không 
nên mua thịt có những dấu hiệu bất 
thường, khác lạ.

Thịt heo: Thịt heo sạch có màu 
hồng tươi, lớp mỡ dày (1.5- 2cm), 
không rỉ nước. Thịt có thuốc an thần 
thường có màu hồng đỏ bất thường, 
khi ấn tay vào miếng thịt sẽ thấy 
mịn, nước rỉ ra ngoài. Thịt heo chứa 
hormone tăng trưởng có lớp da mỏng, 
căng khác thường, phần nạc gần sát 
với da, mỡ rất ít và màu sắc sẫm hơn 
thịt bình thường; Khi chế biến, thịt ra 
nhiều nước, mùi vị không thơm đặc 
trưng của thịt heo, nấu chín thì màu 
sắc lại nhợt nhạt. Trường hợp thịt heo 
ướp hàn the thì loại thịt này có màu 
hồng bầm, dùng tay ấn vào sẽ không 
thấy độ đàn hồi. Thịt heo bị nhiễm 
giun sán (thịt lợn gạo) thì thịt có những 
đốm nhỏ hình hạt gạo, màu trắng đục.

Thịt bò: Thịt bò tươi ngon có màu 
đỏ tươi, thớ nhỏ mịn, thơm mùi bò, 
mỡ bò màu vàng nhạt. Đối với thịt bò 
bơm nước: Khi ấn tay vào, nếu thấy 
nước tươm ra thì đó chính là dấu hiệu 
thịt đã bị bơm nước. Với thịt bò cũ, 
không còn tươi thì cắt vào miếng thịt 
sẽ không thấy máu tứa ra, khi ấn tay 
vào miếng thịt vết lõm không mất đi.

Thịt gà: Chọn loại thịt gà có màu 
sắc tự nhiên, thớ thịt mịn và có độ 
đàn hồi cao. Da gà phải kín, lành lặn, 
không có vết bẩn, mốc, không có vết 
gì lạ. Để tránh mua phải gà nhuộm 
phẩm màu, nhuộm bột sắt không nên 
mua gà nhìn da có màu vàng ruộm, 
bắt mắt, căng phồng. 

2. Cách chọn các loại thủy hải 
sản (tôm, cua, ghẹ, mực, cá…)

Nên ưu tiên chọn các loại thủy hải 
sản còn sống. Quan sát kỹ đặc điểm 
bề ngoài để không mua nhầm: Cá nóc, 

Cách lựa chọn thực phẩm
tươi sống an toàn
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bạch tuộc đốm xanh, ốc lạ, cua ghẹ 
lạ... nhằm tránh bị ngộ độc. Đối với 
các loại thủy hải sản đã chết thì phải 
thận trọng khi mua, vì chúng có thể 
bị tẩm ướp các hóa chất độc hại như 
ure, hàn the, formol...

Cách chọn Cá: Chọn con cá còn 
tươi, mình cá ít nhớt, có mùi tanh đặc 
trưng, mang khép kín màu đỏ tươi 
hoặc đỏ sẫm. Mắt cá sáng và hơi lồi. 
Thịt cá chắc, sự đàn hồi cao, thịt dính 
chặt với xương.

Không chọn loại cá có biểu hiện: 
Mang cá không còn màu đỏ tươi hoặc 
đỏ sẫm nhưng nhìn bề ngoài cá vẫn 
rất tươi; bên trong thịt nhũn, lỏng lẻo, 
không dính chặt với xương; dễ tróc 
vẩy và có mùi tanh khác thường.

Tôm, mực, bạch tuộc…: Nên 
chọn những con còn tươi, nguyên con, 
đầu dính chặt với thân; sờ vào có cảm 
giác mềm dẻo, căng tự nhiên, độ đàn 
hồi cao; ngửi có mùi tanh đặc trưng, 
không có mùi lạ (như mùi khai, mùi 
hắc, mùi hôi…). 

Không mua loại hải sản nhìn bề 
ngoài rất tươi nhưng khi sờ vào thì 
mềm, nhão, độ đàn hồi kém. Khi ngửi 
có mùi lạ (như mùi khai, mùi hắc, mùi 
hôi…). Khi chế biến thịt nhão, không 
có độ ngọt, thơm đặc trưng.

3. Cách lựa chọn và chế biến 
rau, củ quả

Rau có thể nhiễm các vi khuẩn 
gây bệnh và trứng giun sán do bị tưới 
bằng phân tươi hoặc nước bẩn. Các 

Nên mua thịt có dấu kiểm dịch thú y.

loại rau ăn sống như rau sà lách, rau 
thơm, hành mùi, dưa chuột, cà rốt... 
nếu không được rửa sạch và sát trùng 
cẩn thận thì có thể gây các bệnh đường 
ruột và giun sán. Rau được trồng trên 
vùng đất ô nhiễm hoặc được tưới bằng 
nước bẩn, sử dụng phân bón hóa học 
quá liều… sẽ khiến rau hấp thu và tích 
trữ các độc tố độc hại cho sức khỏe 
như rau muống nhiễm chì và cadimi, 
rau cải nhiễm nitrat…

Một vấn đề hiện nay đang được 
quan tâm là mức độ nhiễm hóa chất 
bảo vệ thực vật trong rau quả khá cao, 
hay dùng thuốc kích siêu tốc, dùng 
hóa chất lạ ngâm rau để rau lớn nhanh 
gây nên ngộ độc cấp tính cũng như 
mãn tính, ảnh hưởng không tốt đến 
sức khỏe lâu dài cho người tiêu dùng.

Các loại rau, củ quả phải gọt vỏ 
như bí, bầu, mướp... thường an toàn 
hơn các loại rau ăn lá. Khi lựa chọn 

rau, nên chọn rau còn tươi, nguyên 
vẹn, không bị dập, có hình dạng bình 
thường, có màu sắc tự nhiên, không 
có mùi vị lạ. Rau bị phun thuốc kích 
thích thường có lá xanh tốt bất thường, 
cọng rất non, to mập, những bó rau đó 
chỉ cần để từ sáng đến chiều là có thể 
bị nẫu, héo rũ.

Nên ngâm kỹ, rửa rau ít nhất 3 lần 
hoặc rửa dưới vòi nước để loại trừ 
phần lớn thuốc bảo vệ thực vật tồn 
dư. Nên mua rau theo mùa, vì rau trái 
mùa rất dễ bị phun chất kích thích. 
Mùa sâu bệnh nặng của rau là tháng 
4-5-6, vì vậy khi mua rau ở thời điểm 
này cũng cần cẩn thận hơn. 

Khi nấu, cần nấu chín và mở nắp 
xoong, đây là cách tốt nhất để loại trừ 
phần lớn các thuốc bảo vệ thực vật 
thuộc nhóm bay hơi.

KS ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
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Sự cần thiết của sổ theo dõi sức 
khỏe bà mẹ và trẻ em:

Chị Hoàng Thu Thủy, ngụ tại 
phường 2, TP. Vũng Tàu - Một bà 
mẹ có 2 con nhỏ cho biết: “Từ lúc có 
thai và sinh con tới giờ, trong nhà tôi 
đủ loại giấy tờ, sổ sách, nào là phiếu 
khám thai, nào là phiếu siêu âm, sổ 
tiêm chủng, sổ khám bệnh... mọi 
thứ cứ lẫn lộn cả lên, nhất là sau đợt 
chuyển nhà năm ngoái, thất lạc tùm 
lum. Giờ tìm lại trong một mớ giấy 
tờ ngổn ngang, không biết cái nào là 
của đứa lớn, cái nào là của đứa nhỏ. 
Giá như có một cuốn sổ chung theo 
dõi, ghi chép lại tất cả những dữ liệu 
về sức khỏe cho từng đứa trẻ thì tốt 
biết mấy”.

Chung niềm mong mỏi về một 
cuốn sổ tích hợp tất cả các thông tin 
của mẹ và bé là các cán bộ chuyên 
trách chương trình CSSKSS-KHHGĐ 
ở các tuyến. NHS Nguyễn Thị Th, 
TYT xã Bình Châu chia sẻ: “Công 
việc của các nhân viên y tế rất bận rộn, 
hầu hết mỗi người đều quản lý nhiều 
chương trình. Nếu như tỉnh ta triển 
khai cuốn sổ ghi chép đầy đủ thông 
tin của mẹ và bé như một số tỉnh khác 
thì rất tiện cho việc theo dõi và quản 
lý, đặc biệt trong các đợt tiêm chủng 

định kỳ, chỉ cần nhìn vào sổ là biết 
bé đã tiêm những mũi nào, còn mũi 
nào chưa tiêm, tình trạng sức khỏe 
của bé ra sao. Thực tế có nhiều bà 
mẹ mang con đi tiêm mang theo cả 
loạt giấy tờ vì họ không biết rõ loại 
sổ nào dùng trong trường hợp này, 
trường hợp kia. Mất thời gian và cũng 
dễ nhầm lẫn lắm”.

Như vậy Sổ Theo dõi Sức khỏe 
Bà mẹ và Trẻ em (Sổ TDSKBM&TE) 
nếu được triển khai sẽ thay thế cho 
nhiều loại sổ sách, hữu ích đối với 
người sử dụng, tránh lãng phí thời gian 
ghi chép, theo dõi của cán bộ y tế, 
đồng thời cung cấp cho cho các bà mẹ 
những kiến thức cơ bản để chăm sóc 
sức khỏe cho mình và cho con. Tiện 
lợi hơn nữa là cuốn sổ có thể được 
mang đi bất cứ đâu, theo sát người 
mẹ và trẻ như một hồ sơ về sức khỏe, 
bất cứ lúc nào cũng có thể tham khảo 
và tra cứu.

Sổ TDSKBM&TE lần đầu tiên 
được Bộ Sức khỏe và phúc lợi xã hội 
Nhật Bản đưa vào sử dụng năm 1948. 
Đến năm 1966, Sổ được đề cập đến 
trong Luật Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em 
ở Nhật Bản. Năm 1991, Sổ được triển 
khai rộng khắp trên các vùng, miền 
của nước Nhật Bản. 

Cho đến nay trên thế giới đã có 
khoảng trên 40 quốc gia đã sử dụng 
Sổ TDSK BMTE. Tại Việt Nam, từ 
năm 1998 một tổ chức phi chính phủ 
của Nhật Bản làm việc tại Bến Tre 
đã đề xuất việc sử dụng Sổ TDSK 
BM&TE tại tỉnh và đây là lần đầu tiên 
Sổ TDSKBM&TE của Nhật Bản được 
dịch sang tiếng Việt và dùng cho các 
bà mẹ, trẻ em ở tỉnh Bến Tre. Hoạt 
động này được UBND và các cơ sở 
y tế tỉnh Bến Tre hỗ trợ nhiệt tình, đã 
mang lại nhiều thành công trong việc 
nâng cao chất lượng sử dụng dịch vụ y 
tế và góp phần quan trọng trong việc 
cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em. 

Năm 2009, với sự tài trợ của Quỹ 
Toyota và hỗ trợ kỹ thuật của trường 
Đại học Osaka, Nhật Bản. Vụ Sức 
khỏe Bà mẹ - Trẻ em đã triển khai 
thí đểm tại tỉnh Hà Giang, thành 
công trong việc sử dụng Sổ ở tỉnh 
Hà giang là kinh nghiệm quí báu 
cho giai đoạn triển khai tiếp theo tại 
4 tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Thanh 
Hóa và An Giang từ năm 2011-2014 
do JICA tài trợ. 

Từ năm 2015 đến nay bằng nguồn 
kinh phí hỗ trợ từ EU, kinh phí địa 
phương, kinh phí huy động từ các 
doanh nghiệp, bằng nguồn xã hội 

Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em - 

những điều cần biết
 Hiện nay có một thực trạng là công cụ sử dụng để theo dõi sức khỏe bà mẹ - trẻ em trong cả nước theo 
nhiều biểu mẫu khác nhau, tùy theo từng tỉnh và các chương trình, dự án. Nhìn chung các biểu mẫu này 
thường tách riêng phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Một số biểu mẫu chỉ 
dùng riêng cho từng chương trình như: phiếu khám thai, biểu đồ theo dõi tăng trưởng, phiếu theo dõi 
tiêm chủng mở rộng, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ... Việc cùng lúc sử dụng nhiều loại sổ khiến cho 
nhiều bà mẹ lẫn lộn cách sử dụng, thường làm rách hoặc làm mất Sổ/Phiếu theo dõi. 
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hóa… hiện đã có khoảng 20 tỉnh đang 
triển khai toàn diện Sổ TDSKBM&TE 
như Hà Tĩnh, Tây Ninh, Hà Nội, Đà 
Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc…. và có 
khoảng thêm hơn 10 tỉnh có kế hoach 
triển khai áp dụng Sổ trong năm 2017 
như Lai Châu, Yên Bái, Thừa Thiên 
- Huế…, trong đó có tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu.

Lợi ích của Sổ Theo dõi Sức khỏe 
Bà mẹ và Trẻ em

Sổ TDSKBM&TE là cuốn sổ tổng 
hợp các thông tin, kiến thức về: theo 
dõi bà mẹ trong suốt thời gian mang 
thai, chăm sóc mẹ, trẻ sơ sinh trong 
cuộc đẻ và sau đẻ, chăm sóc trẻ từ lúc 
sơ sinh cho đến 6 tuổi. Giúp cán bộ 
làm công tác chăm sóc sức khỏe sinh 
sản quản lý thai hiệu quả, phát hiện 
sớm dấu hiệu bất thường, có hướng 
xử lý và can thiệp kịp thời, hạn chế 
được các tai biến sản khoa; phát hiện 
những dấu hiệu bất thường của thai 
nhi, theo dõi diễn tiến và quá trình 
phát triển của bé về thể chất và tinh 
thần, từ đó tư vấn cho gia đình cách 
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Cuốn sổ 
nhỏ không chỉ chia sẻ những nội dung 
thiết thực mà còn mang trong đó ý 

nghĩa cao đẹp của tình mẫu tử, thể 
hiện ngay từ những thông điệp mào 
đầu: “Những thông tin ghi trong sổ 
này thể hiện sự chăm sóc sức khỏe 
của gia đình, của cán bộ y tế và của 
xã hội đối với cháu. Cháu sẽ biết được 
mình đã lớn lên như thế nào nhờ sự 
chăm sóc của mọi người xung quanh. 
Các cháu được sinh ra, lớn lên khỏe 
mạnh với mong muốn sẽ góp phần xây 
dựng một nước Việt Nam phát triển, 
giàu mạnh và thịnh vượng”.

Theo Bs Trần Thị Luyện - Giám 
đốc Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh 
BR-VT: “Để việc triển khai sổ được 
thuận lợi và tiếp cận được với tất cả 
phụ nữ mang thai, Trung tâm CSSKSS 
đã cử cán bộ tham dự Hội thảo, tập 
huấn đội ngũ giảng viên do tuyến 
trên tổ chức. Ngày 04/01/2017 đã tổ 
chức hội nghị triển khai giới thiệu nội 
dung, mục đích và lợi ích của Sổ TD 
SKBM&TE tới trên 100 đại biểu các 
sở, ban, ngành có liên quan và các đơn 
vị y tế trong ngành đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ làm công tác Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp 
theo, Trung tâm sẽ tổ chức tập huấn 
cho cán bộ chuyên trách dự án Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản - Cải thiện tình 
trạng dinh dưỡng trẻ em, chuyên trách 
dự án tiêm chủng mở rộng, bác sỹ và 
NHS khoa sản các đơn vị y tế để thực 
hiện. Đồng thời tập huấn cho Cộng tác 
viên, cán bộ Phụ nữ tuyến xã, phường 
để phối hợp truyền thông, hướng dẫn 
thai phụ cách ghi chép và sử dụng Sổ. 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản tỉnh cũng đã tổng hợp số liệu thai 
phụ theo từng huyện, in 25.000 cuốn 
Sổ TD SKBM&TE theo kế hoạch hoạt 
động năm 2016, dự kiến tổ chức cấp 
phát cho các đơn vị trong tỉnh vào 
quí II năm 2017. Đồng thời dự trù số 
lượng Sổ TDSKBM&TE hàng năm và 
dự thảo kế hoạch kinh phí cho những 
năm tiếp theo”. 

Thiết nghĩ, để Sổ TD SKBM&TE 
phát huy hơn nữa hiệu quả, giúp phụ 
nữ mang thai, người nuôi dưỡng trẻ 
có kiến thức cơ bản để theo dõi, chăm 
sóc cho bản thân và cho trẻ nhỏ, góp 
phần từng bước hoàn thiện và nâng 
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho 
bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng 
Chăm sóc sản khoa, giảm tỷ lệ tai biến 
sản khoa, giảm tỷ số tử vong mẹ, tỷ 
suất tử vong trẻ em và giảm tỷ lệ suy 
dinh dưỡng trẻ em, duy trì bền vững 
kết quả thực hiện các mục tiêu thiên 
niên kỷ, hướng tới các mục tiêu phát 
tiển bền vững... ngoài việc thực hiện 
nghiêm chỉnh việc ghi chép thông tin 
liên tục từ khi phụ nữ bắt đầu có thai 
cho đến khi trẻ được 6 tuổi như: kết 
quả tiêm chủng cho mẹ, cho bé, theo 
dõi tăng trưởng, tư vấn dinh dưỡng, 
việc theo dõi chuyển dạ, sinh con tại 
các bệnh viện...của các nhân viên y 
tế thì công tác truyền thông giúp cho 
người dân biết và hiểu cũng như sự 
đồng thuận, hợp tác của các đơn vị 
trong, ngoài ngành sẽ giúp cho cuốn 
sổ TDSK BM&TE phát huy được tối 
đa lợi ích trong việc chăm sóc bảo vệ 
sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC  
SỨC KHỎE SINH SẢN
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Trạm Y tế phường Long 
Hương nằm ngay trung tâm 
của thành phố, giao thương 

buôn bán, dịch vụ thương mại nhộn 
nhịp, nhưng chính điều kiện thuận 
lợi đó lại là mối nguy cho dịch bệnh 
dễ dàng xâm nhập, lan rộng ra cộng 
đồng dân cư trên địa bàn. Đối với việc 
thực hiện các chương trình mục tiêu 
Y tế - Dân số, TYT chỉ vỏn vẹn 08 
người (06 người làm công tác chuyên 
môn gồm: 02 y sỹ trung cấp, 01 cử 
nhân y tế công cộng, 01 nữ hộ sinh 
trung học, 01 lương y, 01 điều dưỡng 
cao đẳng, còn lại 01 bảo vệ và 01 hộ 
lý). Bình quân một người phải phụ 
trách, thực hiện ít nhất 6 chương trình, 
mà chương trình nào cũng yêu cầu 
ngày càng cao: xây dựng kế hoạch, 
tổng hợp báo cáo định kỳ, điều tra, 
giám sát, xử lý… Nhìn chung là rất 
vất vả. Nhưng vượt qua sự vất vả ấy, 
CBVCLĐ xây dựng được tình đoàn 
kết tập thể, sẵn sàng chia sẻ nhiệm 
vụ với nhau. Về công tác khám chữa 

bệnh, mặc dù vị trí ngay trung tâm 
thành phố, có bệnh viện tỉnh, TTYT 
thành phố… Tuy vậy, TYT vẫn luôn 
đông bệnh, hàng năm, TYT phường 
Long Hương luôn hoàn thành chỉ tiêu 
hoạt động y tế tại địa phương, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân. 

Về công tác chỉ đạo, điều hành,  
ngay từ đầu năm, TYT tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền địa phương kiện 
toàn Ban chỉ đạo CSSK ban đầu và 
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
do đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
phường làm trưởng ban, Trưởng TYT 
làm phó ban, trưởng các ban ngành, 
đoàn thể của phường làm thành viên. 
Hàng quý họp sơ kết đánh giá tình 
hình hoạt động và đề ra kế hoạch, 
trong thời gian tới. TYT cũng tham 
mưu cho chính quyền thành lập đoàn 
kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, 
đoàn kiểm tra cơ sở hành nghề y dược 
tư nhân,… để kịp thời chấn chỉnh, 
thực hiện đúng quy định, vì sức khỏe, 

tính mạng của người dân. Mặt khác, 
tăng cường công tác truyền thông giáo 
dục sức khỏe, tất cả các chương trình 
bằng nhiều hình thức, nhất là thông 
qua hệ thống loa truyền thanh của 
phường, khu phố. 

Về công tác tổ chức nhân sự, căn 
cứ chỉ đạo, hướng dẫn của TTYT; căn 
cứ trình độ, năng lực của từng cá nhân, 
trạm y tế đã phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho từng nhân viên, có cơ chế phối 
hợp, lồng ghép hoạt động; tận dụng 
điều kiện thuận lợi, khắc phục những 
khó khăn, sáng tạo trong công việc, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Với những giải pháp đồng bộ, 
cố gắng không ngừng, hàng năm có 
gần 98% trẻ em dưới 1 tuổi trên địa 
bàn phường được tiêm chủng đầy đủ, 
thực hiện tốt quy trình tiêm chủng 
an toàn theo quy định. Trẻ em dưới 
6 - 36 tháng tuổi được uống bổ sung 
Vitamin A; trẻ dưới 2 tuổi được theo 
dõi biểu đồ tăng trưởng đạt 98%. 
Công tác chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, kế hoạch hóa gia đình: 98,8% 
phụ nữ mang thai được quản lý thai, 
khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn 
ván, uống bổ sung viên sắt phòng 
thiếu máu, thiếu sắt và uống Vitamin 

Trạm Y tế phường Long Hương: 

Đoàn kết vươn lên
Bác sĩ Đoàn Văn Bỉ - Giám đốc TTYT Tp.Bà Rịạ cho biết: “Trong 
nhiều năm qua, TYT phường Long Hương phát huy tinh thần đoàn 
kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
nhân dân”.
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A sau sinh. Công tác phòng chống 
dịch, nhờ chủ động phân tuyến, tăng 
cường giám sát, xử lý ổ dịch nhỏ kịp 
thời, không để dịch lan rộng, không 
có tử vong do các bệnh dịch nguy 
hiểm. Công tác an toàn vệ sinh thực 
phẩm được chú trọng quản lý, trong 
năm không để xảy ra trường hợp ngộ 
độc thực phẩm nào. Số cơ sở đã dược 
tập huấn và cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện đạt 87,5%. Các chương trình 
y tế khác: lao, phong, sức khỏe tâm 
thần cộng đồng, HIV/AIDS… được 
triển khai, giám sát, quản lý chặt chẽ. 
Đặc biệt chương trình phòng chống 
tiểu đường, tăng huyết áp được chú 
trọng triển khai. Trong quý IV/2016 
đã tổ chức khám sàng lọc, phát hiện 
và quản lý 170 bệnh nhân tăng huyết 
áp và 72 bệnh nhân đái tháo dường. 
Công tác khám chữa bệnh của TYT 
trong năm qua cũng thu hút 3128 lượt 
khám. Ngoài ra, trạm cũng coi trọng 
công tác giới thiệu, hướng dẫn người 
dân sử dụng các loại thuốc Nam sẵn 
có ở địa phương… 

Y sỹ Nguyễn Thị Yến - Trưởng 
TYT phường cho biết: “Có được 
những kết quả trên chính là nhờ sự 

quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, 
chính quyền địa phương và lãnh đạo 
TTYT Tp.Bà Rịa; nhờ tinh thần đoàn 
kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ 
trong trạm. Phát huy những thành tích 
đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể 
cán bộ nhân viên, TYT phường Long 
Hương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn 
đấu hơn nữa trong học tập nâng cao 
trình độ, tu dưỡng, rèn luyện phẩm 
chất đạo đức nghề nghiệp, không 
ngừng nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh cho người dân, đặc biệt, 
phấn đấu duy trì và nâng cao hơn nữa 
các tiêu chí quốc gia về y tế xã giai 
đoạn 2011 - 2020, góp phần làm tốt 
công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ 
cho nhân dân trên địa bàn”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần 
Văn Hậu - Phó Chủ tịch phường Long 
Hương cho biết: “Mặc dù TYT còn 
nhiều khó khăn song tập thể nhân 
viên y tế trạm đã cố gắng khắc phục 
và có nhiều đóng góp tích cực trong 
công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
người dân, góp phần vào sự phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương. Như 

năm qua, trước tình hình dịch bệnh 
diễn biến phức tạp, TYT đã tham mưu 
kịp thời với cấp ủy, chính quyền, kịp 
thời xử lý không cho dịch lan rộng ra 
cộng đồng và không để tử vong do 
dịch bệnh. Vấn đề an toàn vệ sinh thực 
phẩm cũng nhiều phức tạp, song đã 
quản lý, tăng cường tuyên truyền giáo 
dục sức khỏe trên các phương tiện 
truyền thông đến người dân, chủ cơ 
sở kinh doanh, buôn bán thực phẩm, 
qua đó nêu cao nhận thức, trách nhiệm 
của mọi tầng lớp nhân dân góp phần 
phòng tránh hiệu quả tình trạng ngộ 
độc thực phẩm trên địa bàn. Qua mỗi 
năm, người dân địa phương quan tâm, 
nắm bắt các chủ trương, chính sách, 
pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế 
và những kiến thức chủ động phòng 
chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe 
cho bản thân được nâng lên… Đó là 
những kết quả đáng mừng mà TYT 
đã nỗ lực thực hiện trong những năm 
qua và tin tưởng rằng, những năm tiếp 
theo TYT sẽ phát huy hơn nữa, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe người dân trên địa bàn.”. 

HOA VIỆT

Y sỹ Nguyễn Thị Yến - Trưởng Trạm Y tế phường đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: THĂNG THÀNH
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Trong những năm qua với sự 
chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh, Trung 
tâm phòng chống bệnh xã hội 

(TTPCBXH) đã nỗ lực xây dựng và 
phát triển mạng lưới phòng chống lao 
từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Việc quản lý, 
điều trị bệnh nhân lao tại tuyến cơ sở 
được bảo đảm thường xuyên, hoạt 
động cấp phát thuốc tại các trạm y 
tế xã đã tạo thuận tiện nhiều hơn cho 
bệnh nhân. Tuy nhiên, việc quản lý, 
điều trị cho bệnh nhân lao kháng thuốc 
còn gặp khó khăn...
Nhiều năm liền phải “nhờ” 
bệnh viện ngoại tỉnh hỗ trợ 

Do chưa có cơ sở điều trị nội trú, 
Bà Rịa - Vũng Tàu phải phối hợp và 
“nhờ” các bệnh viện bạn hỗ trợ điều trị 
bệnh nhân lao kháng thuốc. Bệnh viện 
Phổi Phạm Ngọc Thạch - Tp. HCM 
đã hỗ trợ trong 2 năm (2014-2015) và 
Bệnh viện Phổi của tỉnh Bình Thuận 
đã hỗ trợ trong năm 2016. Nhờ vậy, 
bệnh nhân lao kháng thuốc trên địa 
bàn của tỉnh luôn được quản lý và điều 
trị. Hiện số bệnh nhân quản lý và điều 
trị là 87/114 bệnh nhân, số còn lại là 
người dân lao động tạm trú, không ổn 
định nên rất khó quản lý…

Tuy vậy, bước sang năm 2017 
thì cả hai bệnh viện trên đều từ chối 
tiếp nhận bệnh nhân của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, vì quá tải. Và số lượng 

bệnh nhân lao kháng thuốc được phát 
hiện từ đầu năm đến nay là 09 trường 
hợp chưa được tiếp nhận điều trị… 

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Trường 
Giang - Trưởng Khoa khám bệnh - 
Hồi sức tích cực BV Phổi Phạm Hữu 
Chí cho biết: “Bệnh nhân lao kháng 
thuốc nếu không được phát hiện sớm 
và điều trị triệt để thì nguy cơ tử vong 
cao, đồng thời trở thành tác nhân lây 
truyền vi khuẩn lao kháng thuốc cho 
những người xung quanh. Một khi đã 
nhiễm lao kháng thuốc, việc điều trị 
khó khăn hơn rất nhiều và tỷ lệ khỏi 
cũng hạn chế”.

Quyết tâm triển khai tiếp nhận 
và điều trị lao kháng thuốc: 

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, 
có chức năng khám và điều trị lao 
và các bệnh phổi liên quan, với quy 
mô trên 50 giường bệnh. Tuy nhiên 
do tiếp quản cơ sở vật chất từ TTYT 
Long Điền cũ nên các hạng mục đều 
đã xuống cấp trầm trọng, không bảo 
đảm để tổ chức hoạt động. Bên cạnh 
đó, nhân lực về chuyên môn còn thiếu. 
Hiện bệnh viện mới chỉ có 5 bác sĩ, 
còn thiếu khoảng 12 bác sĩ mới đủ 
đáp ứng nhu cầu…

Tuy nhiên, không vì khó khăn mà 
chùn bước, mới đây, bác sĩ Bs. Phạm 
Minh An - Giám đốc Sở Y tế đã chỉ 
đạo Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 
khẩn trương bố trí khu điều trị nội trú 
cho bệnh nhân lao thể nặng, đặc biệt 
là tiếp nhận điều trị bệnh nhân lao 

Theo báo cáo của Chương trình phòng chống lao, mỗi năm, trên địa 
bàn tỉnh ghi nhận gần 1.500 bệnh nhân lao các thể, trong đó lao kháng 

thuốc khoảng 40 bệnh nhân. Riêng từ đầu năm 2016 đến tháng 3/2017, toàn 
tỉnh ghi nhận 610 bệnh nhân mắc lao các thể, trong đó 41 bệnh nhân lao kháng 
thuốc. Số tử vong do lao kháng thuốc trong các năm qua là 06 trường hợp…

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 
Nỗ lực quản lý, điều trị lao 

kháng thuốc

Chụp X-Quang cho bệnh nhân nghi mắc Lao phổi. Ảnh: HẢI YẾN
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kháng thuốc; chuẩn bị nhân sự, 
trang thiết bị và những yếu tố cần 
thiết… bắt tay thực hiện trong thời 
gian sớm nhất.

Bs. Nguyễn Minh Lương - 
quyền Giám đốc Bệnh viện Phổi 
Phạm Hữu Chí cho biết: “Chúng 
tôi đã sửa chữa, lắp đặt đầy đủ 
những thiết bị cần thiết cho 10 
phòng bệnh của khu điều trị nội 
trú. Về mặt nhân sự chuyên môn 
cũng đáp ứng tốt cho 10 giường 
bệnh này. Chậm nhất là tháng 5 
chúng tôi tiến hành các thủ tục cần 
thiết, ngay sau đó sẽ tiến hành tiếp 
nhận điều trị lao thể nặng và lao 
kháng thuốc trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu”. 

Tin tưởng với nỗ lực vượt khó 
và quyết tâm cao trong việc triển 
khai khu điều trị nội trú, trong 
thời gian sớm nhất Bệnh viện 
Phổi Phạm Hữu Chí sẽ thực hiện 
tốt công tác tiếp nhận điều trị cho 
bệnh nhân lao thể nặng, đặc biệt là 
lao kháng thuốc… Như vậy, trong 
tương lai bệnh nhân lao kháng 
thuốc sẽ được tiếp nhận điều trị 
ngay tại địa phương, không phải 
vất vả đi xa như trước đây.

HOA VIỆT

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.

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Cây Cối xay là loại cây nhỏ, cao 
tầm 1m, sống lâu năm. Toàn 
thân và các bộ phận của cây 

có lông mềm. Lá mọc so le, có hình 
tim, mép lá có khía răng, hoa vàng, 
mọc riêng lẻ ở kẽ lá, có cuống dài bằng 
cuống lá. Quả gồm tới 20 lá noãn dính 
nhau trông giống như cái cối xay. Mỗi 
lá noãn chứa 3 hạt hình thận, nhẵn, màu 
đen nhạt. Mùa hoa vào tháng 2 - 4, mùa 
quả vào tháng 4 - 6.

Phân bố, thu hái và chế biến
Cây mọc hoang và được trồng ở 

khắp nơi trong cả nước. Thường gặp ở 
các bờ rào, bãi hoang, chân đồi, nương 
rẫy. Dược liệu được thu hái về đem rửa 
sạch đất, cắt khúc ngắn, dùng tươi hoặc 
phơi sấy khô để dùng dần.

Bộ phận dùng: Thường người ta 
dùng lá, thân, rễ và quả tươi hay khô. 
Vỏ thân còn cho một thứ sợi trắng 
bóng, dùng làm dây buộc

Thu hái và chế biến: Dùng tươi 
hoặc dùng khô (thu hái toàn cây vào 
mùa thu khi cây ra hoa, rửa sạch, phơi 
trong bóng râm)

Tính vị, tác dụng: Theo Đông y, 
cây cối xay có vị hơi ngọt, tính bình, 
tác dụng tán phong, thanh nhiệt, giải 
độc, hoạt huyết, long đờm, lợi tiểu nên 
thường được dùng điều trị cảm mạo 
phong nhiệt, sốt, đau đầu, tiểu tiện vàng 
đỏ, đái rắt buốt, phù thũng, lở ngứa, 
dị ứng,…

Ðơn thuốc:
1. Trị cảm sốt, nhức đầu do phong 

nhiệt: Cây cối xay 12 - 16g, lá tre 8g, 

bạc hà 6g, kinh giới 8g, kim ngân hoa 
12g, nấu với 750ml nước, sắc còn 
250ml, chia 2 lần, uống trước bữa ăn. 
Hoặc: Lá cối xay 20g, chỉ thiên 20g, 
bạc hà 10g, cam thảo 5g, gừng tươi 3 
lát, sắc nước uống trong ngày. Dùng 
3-5 ngày.

2. Chữa tiểu tiện bí, tiểu rắt, tiểu 
buốt do thấp nhiệt: Cây cối xay 30g, 
bông mã đề 20g, rễ tranh 20g, râu ngô 
12g, cỏ mần trầu 8g, rau má 12g, nấu 
với 650ml nước, sắc còn 250ml, chia 2 
lần, uống trước bữa ăn. Dùng 10 ngày.

3. Hỗ trợ điều trị đau nhức xương 
khớp: Lá cối xay khô 5g, rễ cây xấu 
hổ 5g, rau muống biển 3g, rễ cỏ xước 
3g, lá lạc tiên 3g, lá lốt 3g. Tất cả thái 
nhỏ, phơi khô, hãm nước uống thay 
trà trong ngày. Dùng liên tục 1 tháng.

4. Hỗ trợ điều trị bệnh trĩ: Rễ cối 
xay 200g, sắc đặc, uống 1 chén thuốc 
(bằng chén trà), còn lại thừa lúc nóng 
xông hậu môn, khi nước còn ấm thì 
dùng rửa, ngày xông rửa 5-6 lần.

Mày đay do dị ứng: Toàn cây cối 
xay 30g, thịt lợn nạc 100g, hầm chín, 
ăn thịt lợn và uống nước thuốc. Dùng 
7 - 10 ngày.

Lưu ý: Phụ nữ có thai không 
nên dùng.

Bs. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

Cây cối xay
(Tên khác: cây dằng xay, kim hoa thảo, ma mãnh thảo,  
nhĩ hương thảo)

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân lao tại 
Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Ảnh: HẢI YẾN
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TTYT QDY Côn Đảo quy mô 30 
giường bệnh, gồm 9 khoa phòng, với 
gần 70 cán bộ, viên chức lao động. Để 
không ngừng phấn đấu là một trong 
những địa chỉ khám bệnh tin cậy của 
người dân thì việc nâng cao y đức, 
thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh là một trong những 
nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu mà Trung 
tâm luôn chú ý thực hiện, đặc biệt kể 
từ khi Bộ Y tế ban hành bộ quy tắc ứng 
xử đối với nhân viên y tế. Nhờ đó, dẫu 
xa đất liền, dẫu còn nhiều khó khăn, 
thiếu thốn, song những bước chuyển 

mình liên tục trong thời gian gần đây 
đã đem đến cho TTYT QDY Côn Đảo 
một diện mạo mới.

Nụ cười xuất phát từ trái tim 
Thực hiện phương châm “bệnh 

nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân 
ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn 
dò chu đáo” Trung tâm Quân - Dân y 
Côn Đảo đã thực hiện nhiều hoạt động 
cụ thể, cách làm hay để đồng hành với 
bệnh nhân trong suốt thời gian đến 
khám, điều trị. 

Bác sĩ Trần văn Thanh - giám đốc 
TTYT QDY Côn Đảo chia sẻ: “Xác 

định người bệnh luôn có nhu cầu được 
tư vấn về tình hình bệnh tật của mình, 
người thầy thuốc dù có giỏi đến bao 
nhiêu nhưng nếu cứ lặng lẽ khám bệnh, 
kê đơn… với vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt, 
gắt gỏng cũng sẽ không thành công 
trong công việc của mình nên chúng 
tôi đã kêu gọi toàn thể cán bộ y bác sĩ, 
điều dưỡng... tích cực rèn luyện y đức, 
xem việc giúp đỡ người bệnh là trách 
nhiệm của người cán bộ y tế, lấy nụ 
cười bệnh nhân là niềm vui của người 
thầy thuốc”.

Nhiều phong trào hay đã được đơn 
vị phát động, triển khai như “mỗi ngày 
làm một việc tốt”, mỗi cán bộ nhân 
viên y tế xây dựng hình ảnh nụ cười 
trái tim, qua đó đội ngũ y bác sĩ, điều 
dưỡng ngày càng tận tuy với công việc, 
thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp được 
thay đổi qua từng ngày, khoảng cách 
giữa người bệnh và bác sĩ ngày càng 
trở nên gần gũi.

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Đội Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo tại hội thi Quy tắc ứng xử ngành y tế BR-VT năm 2016. Ảnh: THĂNG THÀNH

Trung tâm Quân - Dân y huyện Côn Đảo: 

Niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió
Là đơn vị có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cán bộ, chiến 
sĩ đang sinh sống và công tác tại đảo và ngư dân đến đảo, những 
năm qua, đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động Trung tâm Quân - Dân 
y huyện Côn Đảo (TTYT QDY Côn Đảo) luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, hết lòng vì người bệnh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 
khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
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Đối với Khoa Khám bệnh, là nơi 
hàng ngày tiếp nhận lượng bệnh nhân 
đông, nên dễ gây ra tình trạng bức xúc 
cho người bệnh nếu không có những 
ứng xử phù hợp. Chính vì thế các y 
bác sĩ, luôn chấp hành nghiêm chỉnh 
giờ giấc làm việc, tác phong làm việc 
lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, cách 
xưng hô lịch sự, thân thiện và nụ cười 
luôn thường trực trên môi. Khi bệnh 
nhân có những thắc mắc, các y, bác sĩ 
luôn tận tình giải đáp cặn kẽ, nếu để 
xảy ra bất kỳ trường hợp nào khiến 
bệnh nhân không hài lòng thì sẽ quy 
trách nhiệm cụ thể và người bị quy 
trách nhiệm sẽ phải nghiêm túc kiểm 
điểm, rút kinh nghiệm trong các cuộc 
họp giao ban. Nếu nghiêm trọng hơn 
sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật 
khác tương xứng. Chính vì nghiêm túc 
và kịp thời trong hoạt động đánh giá 
cán bộ, viên chức mà hoạt động KCB 
của Khoa Khám chữa bệnh đã đi vào 
nền nếp và nhận được nhiều lời khen 
ngợi từ phía bệnh nhân.

Anh Nguyễn Văn Nam - một khách 
du lịch đã đến khám tại TTYT QDY 
Côn Đảo cảm xúc cho biết: “Tôi đi du 
lịch đến đây chẳng may bị cảm sốt nên 
đã đến TTYT để khám. Ban đầu cũng 
không an tâm lắm vì nghĩ nơi đây xa 
đất liến, cơ sở vật chất kém và chất 
lượng dịch vụ chắc không được tốt. 
Nhưng sự thật khiến tôi bất ngờ, các 
thầy thuốc của Trung tâm từ cách tiếp 
đón, hướng dẫn đến khám bệnh đều rất 
nhiệt tình, chu đáo, bộ phận chăm sóc 
khách hàng làm việc rất là lanh lẹ, vui 
vẻ, nhiệt tình. Sau khi khám bệnh tôi 
được kê đơn thuốc rất hiệu quả, chỉ 
uống 1 lần là cơn sốt dứt hẳn, tôi đủ 
sức khỏe để khám phá nhiều địa điểm 
du lịch cùng gia đình trong thời gian 
đến đảo”.

Không chỉ riêng Khoa Khám bệnh 
mà ở tất cả các Khoa khác của TTYT 
đều thống nhất một cung cách phục 
vụ ân cần, tận tụy đối với người bệnh. 
Như ở Khoa Sản, đội ngũ cán bộ trong 
khoa luôn có thái độ hòa nhã, nhẹ 
nhàng khi tiếp xúc với người bệnh, chị 
Lê Minh Trang một sản phụ vừa mới 
hạ sinh an toàn, cảm kích khi nhận xét 
về đội ngũ Y, bác sĩ của Khoa: “Lần 
đầu sinh con nên tôi rất bỡ ngỡ, mọi 
thứ chuẩn bị cho cuộc vượt cạn cũng 
không được chu đáo. Tuy nhiên tôi đã 

được các bác sĩ và các điều dưỡng, 
nữ hộ sinh của Khoa hướng dẫn cặn 
kẽ và trợ giúp hết mình trong lần sinh 
nở đầu tiên này, nhờ đó mọi việc đều 
thuận lợi, dễ dàng, tôi đã được “mẹ 
tròn, con vuông”, cảm ơn các thầy 
thuốc của Khoa rất nhiều”.

Sự hài lòng ngày càng tăng
Với những chuyển biến tích cực và 

sự cầu thị vươn lên, TTYT QDY Côn 
Đảo đã thực sự trở thành địa chỉ đáng 
tin cậy của cán bộ chiến sĩ, người dân 
và cả các du khách đến với đảo. Trung 
bình mỗi năm, Trung tâm đã tiếp nhận 
khám chữa bệnh cho trên 11.000 lượt 
bệnh nhân, trong đó có gần 3000 lượt 
bệnh nhân nhi, điều trị nội trú cho hơn 
400 lượt bệnh nhân… Với mô hình 
y tế 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. 

Bệnh nhân Nguyễn Thanh Nhàn 
- một ngư dân sống lâu năm trên đảo 
cảm kích nói: “Sự tận tâm, hết lòng với 
người bệnh của đội ngũ thầy thuốc của 
TTYT như một cơn mưa phúc lành an 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

ủi, xoa dịu những thiệt thòi, khó khăn 
của người dân nơi đảo xa. Mỗi khi nghĩ 
về họ - những người thầy thuốc vì dân 
ấy chúng tôi lại cảm thấy ấm lòng và 
vững tin bám trụ nơi huyện đảo thiêng 
liêng của tổ quốc.

Để duy trì và phát huy những kết 
quả đã đạt được, Bác sĩ Trần Văn 
Thanh cho biết thêm:“thời gian tới, 
cùng với việc tăng cường công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng học tập theo 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, đơn vị 
chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng 
lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ 
y, bác sĩ, trong đó, đặc biệt quan tâm 
đến vấn đề y đức, kỹ năng giao tiếp và 
tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh 
của cán bộ, nhân viên, phấn đấu trở 
thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy 
của bà con nhân dân”.

Dẫu biết rằng, đâu đó còn những 
hành động chưa đẹp của người cán bộ 
y tế, cũng giống như bàn tay có ngón 
dài, ngón ngắn. Nhưng với sự nỗ lực 
hết mình, đem đến những điều tốt đẹp 
nhất cho người bệnh bằng sự thay đổi 
từng ngày, thông qua từng việc làm cụ 
thể, sẽ giúp cho diện mạo của TTYT 
QDY Côn Đảo ngày càng đẹp hơn, 
gần gũi, thân thương hơn trong mắt 
người dân, các bộ chiến sĩ sống và làm 
việc nơi đây.

TRẦN HIÊN

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trồng cây lưu niệm tại khuôn viên TTYT Quân Dân Y 
Côn Đảo. Ảnh: THẾ PHI
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Dẻo dai và bứt tốc.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thao.

Sức mạnh và kỹ thuật.

Ảnh: TRẦN HIÊN

16
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Kỹ  thuật khéo léo, chiến thuật hợp lý.

Bền bỉ và kỹ thuật.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao.

Ảnh: TRẦN HIÊN
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

TỉNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Phát động tháng an toàn  
vệ sinh thực phẩm năm 2017
Sáng 14/4, Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh 

thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức 
lễ phát động thángATVSTP năm 2017 với chủ đề: 

“Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống 
an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”.

Tham dự lễ phát động có lãnh đạo các sở, ban, ngành 
của tỉnh, UBND các huyện, thành phố cùng hơn 300 đại 
biểu, đại diện cho các khối tiểu thương, doanh nghiệp, 
đoàn viên thanh niên và học sinh các trường THPT trên 
địa bàn TP. Vũng Tàu.

Mục tiêu của tháng ATVSTP năm 2017 là tập trung 
giải quyết căn bản những vấn đề nổi cộm hiện nay như:sử 
dụng hóa chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, 
sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; đảm bảo an toàn thực 
phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản), giảm thiểu mức tồn 
dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, quả, tồn dư hóa chất, 
kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, thủy sản nuôi...; 
giảm thiểu tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, 
cải thiện niềm tin cho người tiêu dùng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, phát biểu phát động của Bs 
Nguyễn Văn Thái - Phó giám đốc Sở Y tế, ủy viên thường 
trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh: “...Yêu cầu 100% huyện/TP, 
xã/phường/thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch tháng 
hành động ATVSTP năm 2017; các sở, ban, ngành cần 
phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác quản lý an toàn thực 
phẩm; chú trọng các hoạt động tuyên truyền tạo sự chuyển 
biến tích cực về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của lãnh 
đạo các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội đối với vấn 
đề ATVSTP; tổ chức các đợt sinh hoạt nâng cao kiến thức, 

thực hành cho người dân về sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng thực phẩm an toàn, để mỗi người dân là một giám sát 
viên đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng ATTP...”

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bạch Ngân - PCT 
UBND TP. Vũng Tàu phát biểu kêu gọi các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, các tiểu 
thương, người tiêu dùng trên địa bàn TP..., nhiệt liệt hưởng 
ứng và nghiêm túc chấp hành các quy định về ATTP.

Bà Lê Thị Lan - một tiểu thương tại chợ Vũng Tàu, thay 
mặt cho các tiểu thương buôn bán trên địa bàn TP. Vũng 
Tàu đã phát biểu cam kết sẽ luôn buôn bán thực phẩm sạch, 
an toàn, đảm bảo chất lượng ATTP.

Kết thúc buổi lễ là phần diễu hành bằng xe loa qua 
các trục đường chính của TP. Vũng Tàu, sau đó tỏa về các 
phường, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ATTP 
cũng như tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp của 
tháng hành động ATVSTP đến với mỗi người dân trên địa 
bàn TP. Vũng Tàu nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Sáng 14/4/2017, tại Hội trường UBND huyện Xuyên 
Mộc, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện tổ chức 
Tháng hành động vì ATTP năm 2017 với chủ đề: 

“Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống 
an toàn; kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”. 

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Hà Danh Vượng -Phó 
trưởng Ban thường trực BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm 
huyện, nhấn mạnh tầm quan trọng của ATTP đối với sức 
khỏe con người. Trong thời gian qua, UBND huyện đã 
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường vai trò 
quản lý nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát về an toàn 
thực phẩm được tăng cường, trên địa bàn huyện không xảy 
ra vụ ngộ độc tập thể nào. Tuy nhiên, vấn đề thực phẩm 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng 
vẫn xuất hiện trên thị trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho 

Bs. Nguyễn văn Thái– Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu phát động  
tại buổi lễ.

sức khỏe của người tiêu dùng. Lãnh đạo UBND huyện yêu 
cầu thành viên BCĐ các cấp, các ngành và toàn thể nhân 
dân trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng Tháng hành 

HUYệN XUYêN MộC: 

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.
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Sáng 14/4/2017, tại công viên 
xã Phước Tỉnh, Ban Chỉ đạo 
liên ngành An toàn thực phẩm 

huyện Long Điền phối hợp với UBND 
xã Phước Tỉnh tổ chức Lễ phát động 
“Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm” năm 2017 với chủ đề “Sản 
xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực 
phẩm tươi sống an toàn; kiểm soát 
rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”. 

Tham dự lễ phát động có ông Lâm 
Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND 
huyện- Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành 
An toàn thực phẩm huyện; Bác sĩ Đào 
Thị Hà- Phó Chi cục trưởng Chi cục 
an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; đại 
diện huyện ủy; các ban ngành đoàn thể 
của huyện, UBND các xã, thị trấn; đại 
diện Ban Giám hiệu, giáo viên, học 
sinh, nhân viên phụ trách bếp ăn tập 
thể các trường Mầm non, Tiểu học, 
THCS, THPT; Trưởng Trạm, cán bộ 
chuyên trách ATTP các Trạm Y tế…
Đặc biệt tham dự lễ phát động còn có 
đại diện các Hợp tác xã, các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh rượu, rau, thịt, các lò 
giết mổ gia súc trên địa bàn; các tiểu 
thương kinh doanh tại chợ Phước Tỉnh 
và đông đảo người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ phát động, ông 
Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND 
huyện nhấn mạnh: “Công tác đảm 
bảo an toàn thực phẩm cần sự góp 
sức của toàn thể cộng đồng và chính 
quyền các cấp, các ngành.Tháng hành 
động năm nay phải đẩy mạnh tuyên 
truyền vận động các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi 
sống, rượu đảm bảo an toàn, không 
sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, 
cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, 
giảm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật 
trong rau củ quả; hướng dẫn người 
tiêu dùng biết cách chọn lựa, sử dụng 
thực phẩm an toàn; tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát các cơ sở chế 
biến thực phẩm, sản xuất, kinh doanh 
rượu thủ công, rượu truyền thống trên 
địa bàn; xử lý nghiêm các cơ sở vi 
phạm an toàn thực phẩm, công khai 
danh sách các cơ sở vi phạm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; xây 
dựng các cửa hàng thực phẩm sạch, 
từng bước cải thiện niềm tin cho 
người tiêu dùng”.

Hưởng ứng tháng hành động, ông 
Nguyễn Hữu Quý- Đại diện các tiểu 

thương kinh doanh tại chợ Phước Tỉnh 
phát biểu về phòng ngừa ngộ độc thực 
phẩm, hiểu biết của người dân về an 
toàn thực phẩm, cam kết thực hiện tốt 
các quy định về an toàn vệ sinh thực 
phẩm, không buôn bán rượu, rau, thịt 
không rõ nguồn gốc.

Sau Lễ phát động, 08 xe hoa của 
Trung tâm Văn hóa huyện và các xã, 
thị trấn tuyên truyền diễu hành theo 
lộ trình từ địa điểm tổ chức Lễ phát 
động qua Vòng xoay Phước Bình, 
Ngã 3 Lò Vôi, UBND thị trấn Long 
Hải, Ngã 3 chợ Bến, Dinh Cố, UBND 
xã Tam Phước, Chợ An Ngãi, Vòng 
xoay UBND huyện Long Điền và kết 
thúc tại Công viên Long Điền. Với 
các khẩu hiệu tuyên truyền kêu gọi 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ 
chức, cá nhân tuân thủ pháp luật về 
an toàn thực phẩm, nêu cao đạo đức 
trong sản xuất, kinh doanh, coi việc 
bảo đảm an toàn thực phẩm vừa là 
lương tâm, văn hóa kinh doanh, vừa 
là trách nhiệm xã hội, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: THÚY NGÂN 
Chi cục ATVSTP tỉnh BR-VT

HUYệN LONG ĐIỀN: 

Phát động Tháng An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017

Thả bóng bay mang thông điệp truyền thông ATVSTP tại Lễ phát động.

động vì an toàn thực phẩm. Các đơn vị 
chức năng và các địa phương cần thực 
hiện tốt việc phát triển sản xuất, chăn 
nuôi an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia 
cầm, thủy hải sản. Tăng cường công tác 
truyền thông hướng dẫn người dân nâng 
cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, 
kinh doanh rượu, không sử dụng rượu 
không rõ nguồn gốc. Mặt khác cần xây 
dựng tiêu chí về an toàn thực phẩm, gắn 
với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng nông thôn mới và đô thị văn 
minh”, để vận động nhân dân thay đổi 
hành vi cùng phối hợp đấu tranh đẩy lùi 
các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

Tin, ảnh:  T3G, TTYT XUYÊN MỘC
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Ngày 12/4, tại Hội trường Sở 
Y tế tỉnh BR-VT, Bs. Phạm 
Minh An - Giám đốc Sở Y 

tế chủ trì cuộc họp giao ban công tác 
ATVSTP quý I năm 2017.

Báo cáo của Bs. Tiêu Văn Linh - 
Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP cho 
biết: Trong quý I năm 2017, Chi cục 
đã triển khai nhiều hoạt động nhằm 
đảm bảo ATTP như: Đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, hậu kiểm từ cấp tỉnh đến 
huyện và xã/phường, xử lý nghiêm 
những trường hợp vi phạm. Trong số 
2.221 cơ sở được kiểm tra, có1.879 cơ 
sở đảm bảo yêu cầu về ATTP (đạt tỷ lệ 
84.6%), có 342 cơ sở vi phạm, đoàn 
kiểm tra đã nhắc nhở 310 cơ sở, tiêu 
hủy sản phẩm của 25 cơ sở và phạt 
tiền 34 cơ sở với số tiền phạt trên 80 

triệu đồng; thực hiện tốt công tác cấp 
giấy chứng nhận về ATTP cho các cơ 
sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm; không để xảy ra vụ ngộ độc tập 
thể nào trên địa bàn...

Bên cạnh những mặt làm được, vẫn 
còn tồn tại một số khó khăn như: “cán 
bộ làm công tác ATVSTP có chuyên 
môn còn thiếu; kế hoạch chương trình 
ATVSTP giai đoạn tiếp theo chưa được 
phê duyệt, nguồn kinh phí dành cho 
hoạt động ATTP cấp trễ; đa số tuyến 
cơ sở không áp dụng biện pháp xử lý 
vi phạm, chủ yếu là nhắc nhở nên tình 
trạng tái vi phạm vẫn diễn ra...”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bs. 
Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y Tế 
yêu cầu: Chi cục ATVSTP tiếp tục tăng 
cường kiểm tra xử lý vi phạm ATTP, 

chú trọng đến các bếp ăn tập thể. Đối 
với các chợ từ tuyến tỉnh xuống huyện 
cần phối hợp với ban quản lý chợ để 
tuyên truyền, truyền thông nâng cao 
nhận thức về ATTP, không chỉ tập 
trung các hoạt động vào các tháng 
ATVSTP mà phải thực hiện thường 
xuyên trong năm, có như vậy mới thay 
đổi được nhận thức của người dân. Bên 
cạnh đó, các đơn vị khám chữa bệnh 
cần lên phương án, tập huấn, diễn tập 
sơ cấp cứu hàng loạt đối với các trường 
hợp ngộ độc thực phẩm với số lượng 
lớn, nhất là các huyện có nhiều bếp ăn 
tập thể. Trong quá trình thực hiện nếu 
có vướng mắc cần báo cáo kịp thời cho 
lãnh đạo Sở Y tế để có phương án chỉ 
đạo, hỗ trợ xử lý kịp thời. 

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Trong tháng 3 năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Tân Thành 
tổ chức nhiều buổi nói chuyện sức khỏe chuyên đề về 
phòng chống tác hại thuốc lá tại các trường THPT trên 

địa bàn huyện bao gồm: Trường THPT Phú Mỹ, Trường THPT 
Hắc Dịch và Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tại các buổi nói chuyện, Bác sỹ Trần Kim Minh - Đội trưởng 
Đội Y tế Dự phòng TTYT huyện Tân Thành đã chia sẻ thêm 
thông tin về tác hại của thuốc lá; nguy cơ của hút thuốc lá chủ 
động và hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe; những gánh 
nặng về kinh tế cũng như mối liên quan giữa thuốc lá với các tệ 
nạn xã hội; đồng thời cung cấp những nội dung quan trọng của 
Luật phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực thi hành kể từ 
tháng 5 năm 2013 đến toàn thể giáo viên và học sinh.

Mục đích của những buổi nói chuyện nhằm nâng 
cao nhận thức và hiệu quả của việc phòng chống tác 
hại thuốc lá trong trường học, tiến tới xây dựng mô 
hình trường học không khói thuốc.

Tin, ảnh: HOA QUỲNH
TTYT huyện Tân Thành

TTYT HUYệN TâN THÀNH:

Nói chuyện về Phòng chống tác 
hại thuốc lá tại các trường THPT

B.s Trần Kim Minh nói chuyện về tác hại thuốc lá tại một trường 
THPT trên địa bàn.

Phạt 34 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong quý I

Bs Tiêu Văn Linh - Chi Cục trưởng Chi cục ATVSTP 
báo cáo công tác ATTP quý I.

Bs Phạm minh An - Giám đốc Sở Y Tế chỉ đạo tại cuộc họp giao ban ATTP quý I.
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Tập huấn phòng chống tác hại 
thuốc lá cho 60 hội viên Hội 
Nông dân xã Long Phước
Sáng 14/4/2017, tại Hội Trường UBND xã Long 

phước, TTYT TP Bà Rịa phối hợp với Hội Nông 
dân xã Long Phước tổ chức buổi tập huấn phòng 

chống tác hại thuốc lá cho 60 hội viên Hội nông dân xã 
Long Phước.

Tại buổi tập huấn, BS. Lê Đình Minh Đức - Tổ trưởng 
tổ truyền thông của TTYT đã chia sẻ những thông tin, 
hình ảnh sinh động về thực trạng hút thuốc lá hiện nay ở 
Việt Nam nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng, những tác hại 
khôn lường của thuốc lá đối với sức khỏe cũng như phổ 
biến Luật phòng chống tác hại thuốc lá cho các Hội viên.

Qua buổi tập huấn đã hiểu thêm về tác hại của việc 
hút thuốc lá tới sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng 

Sáng 21/4,tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Châu Đức, 
Ban Dân tộc UBND tỉnh BRVT tổ chức hội nghị tuyên truyền 
về tác hại của thuốc lá và Luật phòng chống tác hại của thuốc 

lá cho những cá nhân có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số 
đang sinh sống trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Trung tâm TTGDSK tỉnh đã cung 
cấp những thông tin, hình ảnh sinh động về thực trạng hút thuốc lá 
hiện nay ở ở Việt Nam nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng, đặc biệt là 

BS. Lê Đình Minh Đức đang chia sẻ thông tin về tác hại của thuốc lá 
đối với sức khỏe. 

đồng, qua đó sẽ giúp cho Hội viên thay đổi thói quen 
và hành vi cũng như chung tay tuyên truyền sâu rộng 
trong cộng đồng nhằm hướng tới một môi trường không 
khói thuốc lá.

Tin, ảnh: CN. PHẠM NGỌC QUỲNH ANH
TTYT TP. Bà Rịa

Phổ biến tác hại thuốc lá và luật phòng chống tác hại thuốc 
lá cho gần 100 cá nhân uy tín trong cộng đồng các dân tộc 
thiểu số

ở giới trẻ cũng như chỉ rõ những tác hại khôn 
lường của thuốc lá đối với sức khỏe. 

Hiện Việt Nam là một trong số 15 nước 
có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất trên thế giới. 
Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành 
là 47,4%. Trong giới trẻ, tuổi 15-24, tỷ lệ hút 
thuốc tương ứng là 26,1% ở nam và 0,3% ở 
nữ. Tỷ lệ học sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi 
là 17%... Việc hút thuốc lá gây ra nhiều chứng 
bệnh nguy hiểm, trong đó nhiều nhất là ung thư 
phổi, tim mạch... 

Ông Võ Văn Hạnh, Phó Trưởng Ban Dân 
tộc UBND tỉnh cho biết: “Mục đích của lớp 
tập huấn nhằm thông qua những cá nhân có 
uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số sẽ 
góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp 
hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số 
đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, đồng thời 
đưa những nội dung tuyên truyền về tác hại 
của thuốc lá và luật PCTHTL sâu rộng vào đời 
sống, xây dựng môi trường trong sạch, không 
khói thuốc, góp phần vào thành công của phong 
trào toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn 
hóa ở khu dân cư.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Báo cáo viên của Trung tâm TT GDSK tỉnh trình bày tại Hội nghị.
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Sở Y Tế TỉNH BR-VT:

Triển khai quy trình Báo động đỏ
Trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ 

triển khai Quy trình Báo động đỏ tại các cơ sở y tế trên 
địa bàn. Đây là quy trình phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp 

giữa các êkip, các chuyên khoa trong bệnh viện, hoặc giữa 
các êkip, các chuyên khoa của bệnh viện này với bệnh viện 
khác, nhằm cấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch cần 
sự phối hợp can thiệp của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm 
thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau qua đó giúp tăng cơ hội 
sống cho người bệnh trong cơn nguy kịch.

Quy trình báo động đỏ này sẽ có ba hình thức triển khai:
Một là, Báo động đỏ nội viện là sự phối hợp nhiều ekip, 

nhiều chuyên khoa trong cùng một cơ sở khám chữa bệnh 
tuyến tỉnh, tuyến huyện công lập; 

Hai là, Báo động đỏ liên viện là sự phối hợp nhiều ekip, 
nhiều chuyên khoa giữa một cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh 
với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện công lập; hoặc 
giữa một cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh với các cơ sở y tế 
ngành; hoặc giữa một cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh với 
các cơ sở y tế tư nhân; 

Ba là, Báo động đỏ liên tỉnh là sự phối hợp nhiều ekip, nhiều 
chuyên khoa giữa một hoặc nhiều bệnh viện ở Thành phố Hồ 
Chí Minh với bệnh viện tuyến tỉnh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự kiến trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 Sở Y 
tế sẽ từng bước đưa các hình thức Báo động đỏ vào áp dụng 
tại các cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế ngành và y tế tư nhân 
trên địa bàn.

PHƯƠNG THỦY

Nói chuyện sức khỏe phòng 
chống dịch bệnh cho hội 
viên Hội Phụ nữ và Hội Nông 
dân phường Long Tâm

Chiều 7/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa 
học tập cộng đồng phường Long Tâm,TTYT 
TP. Bà Rịa phối hợp với Hội phụ nữ và Hội 

nông dân của phường tổ chức buổi nói chuyện sức khỏe 
về chuyên đề phòng chống lao, phòng chống bệnh sốt 
xuất huyết và bệnh do virus Zika cho hội viên Hội phụ 
nữ và Hội nông dân của phường Long Tâm.

Tại buổi nói chuyện, BS. Trần Văn Chiều đã hướng 
dẫn các hội viên cách phát hiện bệnh lao, uống thuốc 
đúng cách và phòng tránh bệnh lao kháng thuốc; các 
triệu chứng bệnh sốt xuất huyết, bệnh do virus ZiKa 
và các biện pháp phòng chống dịch bệnh;hướng dẫn 
cách dọn dẹp vệ sinh môi trường và cách xử lý lăng 
quăng ở các vật chứa nước trong nhà và xung quanh 
nhà để muỗi vằn không có nơi sinh sản.

Qua buổi nói chuyện, các hội viên được nâng cao 
kiến thức phòng bệnh cho bản thân và gia đình, phát 
hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh Lao cũng như biết 
giữ vệ sinh môi trường thông thoáng, sạch sẽ để phòng 
ngừa các dịch bệnh do muỗi đốt.

CN. PHẠM NGỌC QUỲNH ANH
TTYT TP. Bà Rịa

Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và ý thức chấp 
hành pháp luật về ATVSLĐ và thực thi hiệu quả 
Luật ATVSLĐ trong cán bộ, viên chức và người 

lao động; đẩy mạnh công tác huấn luyện về ALVSLĐ, cải 
thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; 
chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn 
lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) cho người 
lao động, đồng thời đáp ứng với yêu cầu Chủ đề của tháng 
ATVSLĐ năm 2017 là: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an 
toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động 
và bệnh nghề nghiệp”, ngày 21/4, Công đoàn TTYT TP. 
Vũng Tàu tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức An toàn vệ 
sinh lao động trong cơ sở y tế cho CBVCLĐ. 

Tại lớp tập huấn, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Trịnh 
Hồng Lân, Trưởng khoa sức khỏe Lao động - Bệnh nghề 
nghiệp của Viện Y tế Công cộng TP HCM, CBVCLĐ 
-TTYT TP. Vũng Tàu đã hiểu rõ hơn nghĩa vụ và quyền 
lợi của cán bộ công tác trong ngành Y tế; nắm được các 
Luật, Nghị định và Thông tư quy định về công tác an toàn 
lao động liên quan đến ngành y tế; biết đầy đủ được quyền 
lợi được bảo vệ an toàn lao động cho cán bộ y tế, các chế 
độ phụ cấp được hưởng khi làm trong môi trường độc hại, 
nặng nhọc, nguy hiểm. 

 Lớp tập huấn cũng là dịp để cán bộ CCVCLĐ TTYT 
có cơ hội chia sẻ những vấn đề tồn tại, những vướng mắc 
trong công tác An toàn Lao động - Bệnh nghề nghiệp với 
Giảng viên và Ban Giám đốc đơn vị; đồng thời thảo luận 
tìm ra hướng khắc phục, nâng cao nhận thức, chuyển đổi 
hành vi có lợi và bền vững về ATVSLĐ cho CCVCLĐ, 
xây dựng và phát triển văn hóa an toàn lao động tại TTYT 
TP. Vũng Tàu.  Tin, ảnh: Bs. PHẠM THỊ THU HIỀN 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTYT TP.Vũng Tàu

TRUNG TâM Y Tế TP. VŨNG TÀU: 

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ y tế 

Quang cảnh lớp tập huấn.
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Chiều 14/4, tại bệnh viện 
Lê Lợi, đoàn giám sát của 
Viện Pasteur Tp.HCM do 

Bs Diệp Thanh Hải làm trưởng đoàn 
đã có buổi làm việc với lãnh đạo và 
các trưởng khoa, phòng bệnh viện 
Lê Lợi về công tác phòng chống 
sốt xuất huyết.

Báo cáo của BV Lê Lợi cho biết, 
từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã 
tiếp nhận điều trị 334 cas mắc sốt 
xuất huyết. Trong đó, bệnh nhân 
sốt xuất huyết nội trú là 188 cas. 
Hiện tại, chỉ còn 6 bệnh nhân đang 

điều trị SXH, tại khoa Nhi (4 cas) 
và Khoa nội (2 cas) với tình trạng 
sức khỏe đã ổn định. 

Tại buổi làm việc, đoàn của Viện 
Pasteur Tp.HCM đánh giá cao hiệu 
quả điều trị SXH của bệnh viện Lê 
Lợi. Tuy nhiên cũng lưu ý bệnh viện 
cần quan tâm hơn nữa đến công tác 
lấy mẫu xét nghiệm, khai thác thông 
tin bệnh nhân đầy đủ, chính xác, 
rõ ràng để công tác dự phòng được 
triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Sáng 12/4, tại TP. Lào Cai, Thủ 
tướng Chính phủNguyễn Xuân 
đã chủ trì Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về phát triển nguồn dược 
liệu Việt Nam. Ông Đặng Minh Thông 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại 
điểm cầu BR-VT. Tham dự Hội nghị 
còn có lãnh đạo các sở, ngành, tổ 
chức, doanh nghiệp... địa phương có 
liên quan.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh: nước ta có trên 5.000 cây thuốc 
quý cùng với 5.000 loại dược liệu và 
các sinh vật biển có thể bào chế thuốc. 
Đây chính là cơ sở để xác định đường 
lối phát triển y tế là kết hợp giữa y học 
hiện đại và y học cổ truyền.

Báo cáo về công tác phát triển dược 
liệu Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim 
Tiến cho biết: Nhu cầu sử dụng nguồn 
dược liệu trong nước là rất lớn, khoảng 
60-80 nghìn tấn/năm, nhưng do thiếu 
quy hoạch và định hướng từ đầu cũng 
như công nghệ thu hái, chế biến còn 
lạc hậu, giá thành cao đã ảnh hưởng 
rất lớn tới năng suất cũng như chất 
lượng nguồn dược liệu và giảm khả 
năng cạnh tranh.

Báo cáo của Hiệp hội Dược liệu 
Việt Nam cũng chỉ ra rằng:Tiềm năng 
dược liệu của Việt Nam rất lớn, nhưng 
có tới 80% dược liệu trong nước là 
nhập khẩu. Nguyên nhân do giá thành 
dược liệu của Việt nam còn cao, khả 

năng tiếp cận thị trường thấp.Song 
song với đó là tình trạng dược liệu 
nhập lậu với chất lượng kém nhưng 
giá thành rẻ hơn hẳn, khiến nguồn 
dược liệu trong nước bị o ép và khó 
phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh:...“phải nhìn nhận lại vai trò của 
dược liệu để từ đó tập trung phát triển 
gắn với xuất khẩu. Trong chính sách 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 
cần lưu ý đến phát triển dược liệu. Đầu 
tư khoa học công nghệ, sản xuất theo 
chuỗi giá trị, phát triển đồng bộ các 
doanh nghiệp, từ doanh nghiệp tiêu 
thụ đến doanh nghiệp chế biến, xuất 
khẩu... Có hình thức quảng bá để giới 
thiệu dược liệu Việt Nam ra quốc tế, 
coi đó như một sản phẩm đặc thù của 
quốc gia. Có quy hoạch cụ thể về chiến 
lược kinh tế gắn liền với đặc thù của 
từng địa phương.Ví dụ như Hà Giang, 
Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái… 
thì tập trung phát triển nguồn dược 
liệu: tam thất, đẳng sâm, ba kích, sâm 
Ngọc Linh... Đầu tư phát triển dược 
liệu sẽ góp phần xoá đói giảm nghèo, 
nâng cao mức sống cho người dân. Bên 
cạnh đó, cần chú trọng bảo tồn nguồn 
gen dược liệu quý hiếm và ngăn chặn 
buôn bán dược liệu trái phép dưới mọi 
hình thức”.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Viện Pasteur giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết  
tại bệnh viện Lê Lợi

Một bệnh nhi đang điều trị SXH tại BV Lê Lợi.

Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam

Hội nghị toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam.
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Trong 02 ngày (31/3 và 7/4/2017) tại Hội trường Bệnh 
viện Mắt, BS Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc BV Mắt 
trực tiếp hướng dẫn về các phương pháp, kỹ năng 

truyền thông cũng như cách tư vấn những bệnh lý chuyên 
khoa Mắt cho tất cả điều dưỡng và kỹ thuật viên của đơn vị.

Thông qua hình thức thảo luận nhóm và thực hành cho 
người bệnh theo các chủ đề của giảng viên đưa ra, các học 
viên hăng say đóng góp ý kiến từ những trải nghiệm thực tế 
trong công việc hàng ngày, nhằm xây dựng một hình thức 
truyền thông phù hợp nhất, một kỹ năng tư vấn các bệnh 
lý chuyên khoa dễ tiếp thu, dễ hiểu nhất cho người bệnh, 
giúp họ thực hành đúng theo hướng dẫn và từng bước thay 
đổi những hành vi có hại thành những hành vi có lợi cho 
sức khỏe.

Sau lớp học, các học viên đã có thể tự tin, sử dụng hiệu 
quả các kỹ năng truyền thông cũng như biết cách tư vấn 
hiệu quả những bệnh lý chuyên khoa cho người bệnh. Được 

Sáng 26/4, tại Hội trường Sở Y 
tế đã diễn ra Hội nghị tổng kết 
hoạt động tiêm chủng mở rộng 

(TCMR) năm 2016 và đề ra phương 
hướng hoạt động cho năm 2017. Bs. 
Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế chủ 
trì Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết của chương 
trình TCMR, trong năm 2016, Chương 
trình đã tăng cường các hoạt động tập 
huấn, giám sát cho tuyến dưới; cung 
cấp đầy đủ vaccin, vật tư tiêm chủng 
và dây chuyền lạnh đảm bảo an toàn 
và chất lượng; 100% trường hợp phản 
ứng sau tiêm được điều tra và báo cáo 
theo đúng quy định; tiếp tục duy trì 
thành quả thanh toán bại liệt và loại 
trừ uốn ván sơ sinh (UVSS), giảm tý lệ 
mắc bệnh sởi trên phạm vi toàn tỉnh...

Bên cạnh những thành quả đạt 
được vẫn còn tồn tại một số khó khăn 
cần khắc phục như: Đội ngũ cán bộ 
làm công tác TCMR không ổn định, 
thường xuyên thay đổi ở một số địa 
phương; kinh phí cho công tác truyền 
thông còn hạn chế, đặc biệt là kinh phí 
truyền thông khủng hoảng trong tiêm 
chủng; lo sợ phản ứng sau tiêm, một 
số TTYT không tiêm đồng thời vaccin 

DTC4 và MR cho trẻ 18 tháng, ngoài 
ra có đơn vị không tổ chức tiêm VGBss 
vào ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật, đã 
ảnh hưởng đến hiệu quả chung của 
hoạt động tiêm chủng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bs 
Nguyễn Văn Thái đã đánh giá cao hiệu 
quả công tác TCMR trong năm qua. 
Đồng thời ông cũng chỉ đạo một số nội 
dung trọng tâm mà chương trình cần 
triển khai trong năm 2017 và các năm 
tiếp theo như sau: “...Các đơn vị phải 
có kế hoạch chuẩn bị nhân sự và bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công 
tác TCMR; Trung tâm Y tế dự phòng 
tỉnh và các bệnh viện tuyến tỉnh cần 
phải hỗ trợ nhiều hơn nữa cho tuyến 
cơ sở về nhân lực và vật lực trong các 
chiến dịch tiêm chủng; phải khắc phục 
ngay tình trạng không tổ chức tiêm 
VGBss vào ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ 
nhật cho trẻ sơ sinh, không được để vì 
bất cứ lý do nào làm bê trễ và gây ảnh 
hưởng đến hiệu quả của TCMR đối 
với các cháu trong độ tuổi tiêm chủng.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Tổng kết hoạt động tiêm chủng mở rộng 2016

Các học viên đang thảo luận nhóm.

biết, đây là một trong những hoạt động thường xuyên của 
bệnh viện Mắt nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, phục vụ 
của nhân viên y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Tin, ảnh: KIM ÁNH

Toàn cảnh Hội nghị.

BệNH VIệN MắT TỉNH BR-VT:

Tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông và kỹ năng 
tư vấn cho điều dưỡng, Kỹ thuật viên”
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Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành 
mạnh cho CB-CC-VC-LĐ 
trong toàn ngành cũng như 

phát hiện, chọn lựa những vận động 
viên (VĐV) tiềm năng chuẩn bị tham 
dự Hội thao ngành Y tế khu vực Đông 
Nam bộ, từ ngày 25 - 29/4/2017,Công 
đoàn ngành Y tế BR-VT tổ chức Hội 
thao truyền thống năm 2017. 

Tham dự hội thao có 23 đơn vị với 
hơn 400VĐV tranh tài ở 5 bộ môn là: 
Bóng đá nam; Bóng bàn; Cầu lông; 
Chạy Việt Dã và Tennis. Sau những 
trận tranh tài quyết liệt trên tinh thần 
thể thao cao thượng, hết mình và cống 

hiến cho khán giả những trận cầu đẹp 
mắt, kết quả chung cuộc như sau:

Ở bộ môn Bóng đá nam: Giải 
Nhất thuộc vềTTYT Châu Đức; giải 
Nhì là BV Bà Rịa; giải Ba là TTYT 
huyện Xuyên Mộc và giải Khuyến 
khích thuộc về TTYT TP.Vũng Tàu.

Môn Cầu lông: Nội dung đơn 
nam: Giải Nhất thuộc về Cao Văn 
Kiên - BV Bà Rịa, giải Nhì thuộc về 
Nguyễn Văn Trung - BV Mắt, giải Ba 
thuộc về Nguyễn Đức Hoàng- TTYT 
Đất Đỏ; Nội dung đơn nữ: Giải Nhất 
là Huỳnh Thị Kim Nguyệt - TTYT 
Châu Đức, giải Nhì là Tạ Thị Thiết 

- Trung tâm TT GDSK, 
giải Ba là Ngô Thị Lý 
- BV Lê Lợi; Nội dung 
đôi nam: Giải Nhất 
thuộc về cặp đôi Lê Văn 
Tấn, Lê Đình Hưởng - 
TTYT Long Điền, giải 

Nhì là cặp đôi Nguyễn Đức Trung, 
Lê Hoàng Trường - TTYT Châu Đức, 
giải Ba là cặp đôi Nguyễn Văn Trung, 
Chu Tường Linh - BV Mắt; Nội dung 
đôi nữ: Giải Nhất thuộc về cặp đôi 
Nguyễn Thị Điểm, Đoàn Thị Phương 
Mai - TTYT Châu Đức, giải Nhì thuộc 
về Bùi Thị Bình, Lê Thị Duyên - Chi 
cục KHHGĐ, giải Ba là cặp đôi Hồ 
Thị Tịnh, Lê Thị Thanh Bình - TTYT 
Châu Đức; Nội dung đôi nam nữ: Giải 
Nhất thuộc về cặp VĐV Nguyễn Đức 
Trung, Hồ Thị Tịnh - TTYT Châu 
Đức, giải Nhì là cặp VĐV Cao Văn 
Kiên, Trần Kim Chung Thủy - BV Bà 
Rịa và giải Ba là cặp VĐV Nguyễn 
Thanh Phước, Phạm Nguyễn Liên 
Chi - Sở Y Tế.

Môn bóng bàn: Nội dung đơn 
nam: Giải Nhất thuộc về Danh Minh 
Chánh - Trường TCYT, giải Nhì là 
Lê Thanh Thản - trường TCYT và 

(Xem tiếp trang 28)

Ông Từ Phúc Hải - PCT Công đoàn ngành Y tế phát biểu khai 
mạc Hội thao. 

Sôi nổi hội thao 
ngành y tế Bà Rịa 
Vũng Tàu năm 2017

Dốc sức trên đường đua.

So kè từng điểm số môn bóng bàn.

Tranh tài quyết liệt trên sân cỏ.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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Kỷ niệm 127 năm ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và nâng cao hiệu quả của việc 

học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh trong cán 
bộ, đảng viên, tối ngày 18/4, tại Trung 
tâm văn hóa tỉnh BR-VT, Ban Tuyên 
giáo Trung ương phối hợp với Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT tổ chức 
giao lưu gương điển hình tiêu biểu 
trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
năm 2017.

Tham dự buổi giao lưu có ông 
Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực 
Ban Tuyên giáo Trung ương; Ông 
Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo 
Ban Tuyên giáo các tỉnh thành phía 
Nam, hơn 400 cán bộ công chức, viên 
chức trực thuộc các sở, ban, ngành; 
lực lượng vũ trang, đoàn viên và sinh 
viên tỉnh BR-VT. Đặc biệt là sự có 
mặt của các cá nhân tiêu biểu học tập 
và làm theo tấm gương Bác Hồ trong 
thời gian qua.

Phát biểu khai mạc, ông Mai Văn 
Ninh nhấn mạnh: “...Tư tưởng, tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh là sự kết tinh những giá trị 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 
là tinh hoa văn hóa của nhân loại, là 
tài sản tinh thần vô giá của mỗi người 
dân Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi cán 
bộ, công chức, viên chức phải luôn nỗ 
lực phấn đấu không ngừng rèn luyện, 
học tập theo Bác. Trước hết học để 
làm người tốt, sau mới học để làm cán 
bộ, làm công bộc của dân, để dân quý 
dân tin và dân đồng tình, ủng hộ”. Bên 
cạnh đó ông cũng đề nghị: “...các cấp, 
ban, ngành, cơ quan, đơn vị… cần đẩy 
mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh bằng những 
việc làm thiết thực, thông qua những 
tấm gương cụ thể để nhân rộng điển 
hình tiên tiến, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh BR-VT, bà 
Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường 
trực Tỉnh ủy cho biết: “...Trong những 
năm qua, tỉnh BRVT luôn đẩy mạnh 
việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-
CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TW với 
nhiều hình thức và xem đây là nhiệm 
vụ thường xuyên, quan trọng của từng 
tổ chức, đơn vị và của mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức đang 
sinh sống, làm việc và học tập tại tỉnh 
BR-VT. Thông qua việc học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
của Bác giúp đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong 
một bộ phận đảng viên; góp phần xây 
dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, 
vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI 
và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 
đề ra”.

Tại buổi giao lưu, 05 cá nhân tiêu 
biểu đến từ các tỉnh, thành khu vực 

phía Nam, đại diện cho các lĩnh vực 
công tác, ngành nghề đã trao đổi, chia 
sẻ những câu chuyện thực tế, cảm 
động về những việc làm của bản thân 
theo gương Bác Hồ kính yêu. Mỗi cá 
nhân có cách học tập, làm theo gương 
Bác khác nhau nhưng đều mang lại 
hiệu quả lớn, có sức lan tỏa sâu rộng 
trong cộng đồng và được xã hội ghi 
nhận, tôn vinh. 

Buổi giao lưu là dịp để khẳng định 
giá trị thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua 
những tấm gương tiêu biểu sẽ giúp 
cho mỗi cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức và nhân dân BR-VT 
tự xác định, đề ra mục tiêu học tập 
Bác phù hợp. Qua đó, đưa cuộc vận 
động học tập làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào 
chiều sâu, lan tỏa rộng rãi trong cả hệ 
thống chính trị và trong mọi tầng lớp 
nhân dân.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Tặng hoa cho các tấm gương tiêu biểu trong buổi giao lưu.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

“Học Bác, trước hết 
học để làm người tốt”
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TIN VĂN BẢN
 ● Ngày 15/3/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 705/
SYT-VP triển khai Quyết định số 784/QĐ-BYT 
ngày 08/3/2017 về công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ 
tại TTLT số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 
30/6/2016 về hướng dẫn khám giám định bệnh, 
tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với 
chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng 
chiến và con đẻ của họ; 

 ● Ngày 17/3/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 768/
SYT-NVY triển khai văn bản số 917/ATTP-NĐ 
ngày 13/3/2017 của Cục An toàn thực phẩm về 
tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, 
phòng chống ngộ độc rượu;

 ● Ngày 26/4/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
1287/SYT-NVY triển khai Quyết định số 1482/
QĐ-BYT ngày 18/4/2017 về việc hướng dẫn giám 
sát và phòng chống bệnh cúm A/H7N9;

 ● Ngày 26/4/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 137/PC-VP triển khai văn bản số 366/SNV-
VP ngày 29/3/2017 của Sở Nội vụ về việc triển 
khai, thực hiện Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 
05/01/2017 về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

 ● Ngày 26/4/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 139/PC-VP triển khai Quyết định số 675/QĐ-

UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu 
chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

 ● Ngày 08/5/2017, Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển 
y tế biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đã ra văn 
bản số 61/BC-BCĐ về Báo cáo kết quả thực hiện 
Đề án Phát triển y tế biển, đảo từ năm 2013 đến 
năm 2017;

 ● Ngày 12/5/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
63 /BC-SYT về tình hình kết quả thực hiện kiểm 
soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 
của Sở Y tế;

 ● Ngày 16/5/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 1499/SYT-NVY triển khai văn bản số 3187/
UBND-VP ngày 19/4/2017 về tăng cường công 
tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, 
chống xâm hại, bạo lực trẻ em;

 ● Ngày 19/5/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 1566/SYT-NVD triển khai công văn số 5748/
QLD-ĐK ngày 27/4/2017 của Cục Quản lý Dược 
về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc 
chứa kháng sinh nhóm fluoroqionolon; công văn 
số 5749/QLD-ĐK ngày 27/4/2017 về việc cập 
nhật hướng dẫn sử dụng thuốc kháng viêm không 
steroid (NSAIDs) và không phải aspirin; và công 
văn số 5750/QLD-ĐK ngày 27/4/2017 về việc 
cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa hoạt 
chất hydroxyzin.

 ● Cùng ngày 19/5/2017, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 1568/SYT-NVD triển khai công văn số 
5751/QLD-ĐK ngày 27/4/2017 của Cục Quản lý 
Dược về việc cập nhật thông tin dược lý đối với 
thuốc chứa warfarin.

 ● Ngày 09/5/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 1397/SYT-VP triển khai Quyết định số 1273/
QĐ-BYT ngày 4/4/2017 về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại 
Nghị định số 103/2016NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 01 kiểm tra cơ 
sở nấu rượu của ông La Văn Thọ (tổ 2, ấp Đông, xã Hòa Long, 
TP. Bà Rịa). 
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giải Ba là Mạnh Trọng Minh - BV Mắt; Nội dung đơn 
nữ: Giải Nhất là Châu Ngọc Hương - BV Lê Lợi, giải 
Nhì là Lê Thị Khánh -Trung tâm TT GDSK và giải Ba là 
Phan Thị Phượng - TTYT Châu Đức; Nội dung đôi nam: 
Giải Nhất thuộc về cặp đôi Danh Minh Chánh, Lê Thanh 
Thản - Trường TCYT, giải Nhì là cặp đôiVũ Văn Trinh, 
Nguyễn Trí - Trường TCYT và giải Ba thuộc về cặp đôi 
Trần Thanh Bình, Đỗ Hồng Nam - TTYT Dự Phòng tỉnh; 
Nội dung đôi nữ: Giải Nhất thuộc về cặp đôi Nguyễn Long 
Phương Trang, Phan Thị Phượng - TTYT Châu Đức, giải 
Nhì thuộc về cặp đôi Nguyễn Kim Ánh, Lê Thị Tuyết 
Sương - BV Mắt và giải Ba thuộc về cặp đôi Huỳnh Thị 
Hồng Ân, Nguyễn Thị Tâm - Trường TCYT; Nội dung 
đôi nam nữ: Giải Nhất thuộc về cặp VĐV Châu Ngọc 
Hương, Võ Thành Sơn - BV Lê Lợi, giải Nhì là cặp VĐV 
Nguyễn Long Phương Trang, Lê Hoàng Trường - TTYT 
Châu Đức và giải Ba thuộc về cặp VĐVLê Thị Khánh, 
Bùi Minh Thanh - Trung tâm TT GDSK.

Môn Tennis: Giải Nhất là cặp VĐV Lê Văn Tấn, Đào 
Khắc Hiếu - TTYT Long Điền; giải Nhì là cặp VĐV Lê 

Cao Thái, Đào Ngọc Thiện - BV Bà Rịa; và giải Ba là cặp 
VĐV Phạm Châu Thanh, Lê Văn Huấn - TTYT Châu Đức.

Môn Việt dã:Việt dã nam:Giải Nhất thuộc về Nguyễn 
Văn Trung - BV Mắt, giải Nhì là Lục Ánh Túy - BV Lê 
Lợi, giải Ba là Trần Văn Hưng - BV Bà Rịa và các giải 
khuyến khích thuộc về: Lê Xuân Quang - TTYT Tân 
Thành, Đinh Quốc Dũng- BV Tâm Thần, Nguyễn Giang 
Nam - BV Phổi Phạm Hữu Chí, Cao Văn Kiên - BV Bà 
Rịa, Nguyễn Văn Hưng - BV Lê Lợi; Việt dã nữ: Giải Nhất 
thuộc về Trần Thị Hồng Nữ - BV Mắt, giải Nhì là Nguyễn 
Thị Liên - BV Phổi Phạm Hữu Chí, giải Ba là Nguyễn Thị 
Thanh Thủy - BV Mắt và các giải khuyến khích thuộc về: 
Hoàng Thị Huế - TTYT Châu Đức, Lê Thị Xuân - Trung 
tâm TT GDSK, Tạ Thị Bích - TTYT Dự Phòng tỉnh, Bùi 
Thị Bình - Chi cục Dân số KHHGĐ, Nguyễn Thị Xuân 
Thu - BV Bà Rịa.

Sau khi tính tổng điểm của 5 môn thi đấu, BTC đã trao 
giải Nhất toàn đoàn cho TTYT Châu Đức; giải Nhì cho BV 
Mắt; giải Ba cho BV Bà Rịa và 4 giải khuyến khích cho 
các đoàn: Trường TCYT, BV Lê Lợi, TTYT Long Điền, 
Trung tâm TT GDSK.

TRẦN HIÊN
Ảnh: THĂNG THÀNH

năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an 
toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và Nghị định 
số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

 ● Ngày 22/5/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
66 /BC-SYT về Báo cáo công tác cải cách hành 
chính 6 tháng đầu năm 2017; 

 ● Từ ngày 01/06/2017, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu 
Chí chính thức khám, chữa bệnh. Ngày 29/5/2017, 
Sở Y tế đã phát hành văn bản số 1643/SYT-NVY 
về việc nhận được văn bản số 18/BVPPHC-KHTH 
ngày 24/5/2017 của bệnh viện Phổi Phạm Hữu 
Chí, về kế hoạch triển khai công tác khám và điều 
trị tại bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí năm 2017; 

Theo đó, từ 7g sáng thứ Năm 01/6/2017, bệnh 
viện Phổi Phạm Hữu Chí sẽ đồng loạt loạt triển khai 
các hoạt động khám chữa bệnh, gồm có: Tiếp nhận 
cấp cứu 24/24; Khám bệnh nội khoa hô hấp, bệnh 
lao (lao phổi AFB (+), lao phổi AFB (-), lao ngoài 
phổi); Điều trị ngoại trú theo phác đồ chương trình 
y tế đối với bệnh lao, bệnh hen phế quản, bệnh phổi 

tắc nghẽn mãn tính; Điều trị nội trú bệnh nhân lao 
kháng thuốc.

Khi các bệnh viện chuyên khoa/đa khoa tuyến 
tỉnh, các Trung tâm y tế tiếp nhận khám chữa bệnh 
những bệnh kể trên, quá khả năng điều trị hoặc không 
quá khả năng điều trị nhưng không thuộc phân cấp 
điều trị, không có thuốc, trang thiết bị để điều trị, 
thì lập hồ sơ chuyển tuyến bệnh nhân về bệnh viện 
Phổi Phạm Hữu Chí theo quy định hiện hành của 
Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và quy 
định của các chương trình y tế.

Riêng đối với các bệnh nội khoa hô hấp nặng, cần 
điều trị chuyên sâu, cần điều trị dài ngày hoặc cần sự 
hỗ trợ máy giúp thở, các máy móc khác…, trước mắt 
trong năm 2017, các đơn vị lập hồ sơ chuyển tuyến 
cấp cứu bệnh nhân về bệnh viện Bà Rịa (hoặc bệnh 
viện Lê Lợi đối với địa bàn TP.Vũng Tàu).

Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, 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 (TH)

Sôi nổi Hội thao...
(Tiếp theo trang 25)
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/
Số lô Lý do Biện pháp 

xử lý

Thuốc Viên nén bao 
tan trong ruột Esalep 
(Esomeprazole 40mg).

Công ty Reman Drug Laboratories Ltd. 
(Bangladesh) sản xuất, Công ty cổ phần 
Xuất nhập khẩu thương mại Dược phẩm 
Phú Long nhập khẩu.

VNK-12168-11 0416 Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc giả Vastarel 20 
mg.

Mạo danh nhà sản xuất là Công ty Les 
Laboratoires Servier- France. 
Một số đặc điểm nhân biết giữa thuốc 
giả và thuốc thật, với nội dung sau: thuốc 
giả, nhãn chữ in mờ, nhòe, NSX ghi: “Les 
Laboratories Servier- 
France”; thuốc thật, nhãn chữ in rõ nét, 
dễ đọc, NSX ghi: “ Les Laboratoires 
Servier-France”.

VN-16510-13 929852
Thuốc giả. 

Thu hồi

Dược liệu “Thần khúc”. Nhà thuốc gia truyền Thọ Thế Đường 
sản xuất

Tất cả các lô 
dược liệu có 
tên là “Thần 
khúc”.

Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nén bao phim 
Arcoxia 30mg

Nhà sản xuất Frosst Iberica S.A; cơ 
sở đóng gói: Merck Sharp và Dohme 
(Australia) Pty. Ltd.

VN-16833-13

Cơ sở đăng ký thuốc tự 
nguyện rút số đăng ký lưu 
hành thuốc.

Thu hồi

Thuốc viên nén bao phim 
Fortzaar 100/25

Nhà sản xuất và đóng gói: Merck Sharp 
và Dohme (Australia) Pty. Ltd. VN-16837-13

Thuốc viên nén bao phim 
Kastrazol

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược 
phẩn BV Pharma QLĐB-495-15

Thuốc bột pha tiêm 
Imetoxim   -UL 1g Nhà sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ 

phần dược phẩm Imexpharm tại Bình 
Dương.

VD-22159-15

Thuốc bột pha tiêm 
Imezidim-UL 1g VA-22160-15

Thuốc dung dịch tiêm 
truyền Nhà sản xuất: Dai Han Pharm.Co.,Ltd. VN-20067-16

Thuốc viên nang cứng 
Xenical Nhà sản xuất: Roche S.p.A. VN-18892-15

Thuốc bột đông khô pha 
tiêm Cubicin Nhà sản xuất: Hospira,Inc. VN-17837-14

Thuốc Esalep

Công ty Reman Drug Laboratories Ltd 
sản xuất, Công ty Aum Impec (PVT) Ltd 
đứng tên đăng ký ra khỏi Danh mục các 
thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại 
Việt Nam. 

VN-12168-11

Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng theo quy 
định về quản lý chất lượng 
thuốc của Bộ Y tế; Thuốc 
được sản xuất không đúng 
với hồ sơ đăng ký thuốc đã 
được Bộ Y tế xét duyệt.

Thu hồi

Mỹ phẩm Veracare DB

Công ty TNHH y tế Gia Việt, địa chỉ: 
12B/42 ngõ 132, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội

793/15/CBMP-
HN 5/2/2015 Công ty có công văn tự thu 

hồi công bố. Thu hồi

Mỹ Phẩm Veracare DS 794/15/CBMP-
HN 5/2/2015

NGỌC TRẦN(TH)

THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:
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Năm 1985, chị tốt nghiệp 
Trường Trung học Kỹ thuật 
Y tế TW3 – Tp. HCM và được 

phân về công tác tại khoa Sản của Bệnh 
viện Lê Lợi. Đến nay, chị đã có hơn 
30 năm gắn bó với nghề. Ngần ấy thời 
gian, chị Lang không thể nhớ hết mình 
đã giúp cho bao nhiêu đứa trẻ chào đời 
an toàn và khỏe mạnh. 

Để có thể hiểu và cảm nhận phần 
nào về công việc của chị tại khoa Sản, 
chúng tôi đã đến thăm phòng sanh nơi 
chị đang thực hiện nhiệm vụ. Lúc đó 
phòng sanh có tất cả 04 sản phụ, đều 
đang trong tình trạng trở dạ, người thì 
“la hét” liên hồi, người thì gào, khóc, 
chửi bới, người thì “ghì, cấu” cán bộ y 
tế,… phòng sanh chật hẹp với đủ thứ 
âm thanh hỗn tạp, vậy mà chị Lang 
cùng đồng nghiệp vẫn tập trung thực 
hiện nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng 
lại đến bên sản phụ nhẹ nhàng động 
viên, dặn dò họ dành sức cho cuộc sinh 
nở sắp tới. Và khi một cuộc sinh nở 
diễn ra, chị lại sát cánh cùng các bác sĩ 
trực, thoăn thoắt thực hiện các y lệnh, 
bằng kinh nghiệm nhiều năm đỡ sanh, 
các thao tác của chị nhanh nhẹn, khéo 
léo và vô cùng chuẩn xác. Khi đứa trẻ 
chào đời an toàn, khỏe mạnh   chị lại 
tiếp tục với công đoạn chăm sóc mẹ 
và bé sau sanh... cứ như vậy công việc 
cuốn chị theo như một guồng máy.

Rời phòng sanh, theo chân chị 
đến phòng hậu sản chăm sóc cho sản 
phụ. Rất bất ngờ, tại đây chị gặp lại bà 
Phạm Thúy Oanh, 56 tuổi – phường 
6– Tp. Vũng Tàu. Bà Oanh xúc động 
cho biết: “Năm xưa chính y tá Lang 
giúp tôi hạ sanh bé Mai. Nay đến lượt 
bé Mai sanh, cũng lại nhờ y tá Lang đỡ 
sanh an toàn. Mẹ con tôi ơn y tá Lang 
nhiều lắm!”. 

Với dáng người mảnh mai, gương 
mặt phúc hậu, chị như một người mẹ, 
người bà chăm sóc cho chính những 
đứa con, đứa cháu trong gia đình của 
mình. Suốt hơn 30 năm công tác và 

gắn bó tại bệnh viện, chia sẻ với chúng 
tôi về công việc, chị nói rằng chị được 
nhiều hơn mất. Niềm vui của chị chính 
là ánh mắt, miệng cười của mỗi sản 
phụ khi qua đi những cơn đau, niềm 
vui của chị chính là những tiếng khóc 
chào đời của biết bao đứa trẻ, là sự an 
toàn cho chính người mẹ và những đứa 
trẻ không may có bệnh lý được phát 
hiện trong quá trình sinh nở. Có trăm 
ngàn niềm vui để bù lại cho chị những 
đêm không ngủ, những phút giây căng 
thẳng khi phải cấp cứu những trường 
hợp tai biến sản khoa, bù lại những tổn 
thương về mặt tinh thần khi có nhiều 
sản phụ hay người nhà trái tính, trái nết. 
Dù ở hoàn cảnh nào, chị cũng lấy niềm 
vui, tự động viên mình vượt lên những 
khó khăn, trở ngại trong nghề nghiệp.

Làm việc trong một môi trường với 
số đông là phụ nữ, chị như một người 
chị cả giữ lửa, tạo nên sự gắn kết đối 
với mọi thành viên trong ngôi nhà đông 
con. Khó khăn, vui – buồn đều chia 
sẻ, động viên, khích lệ nhau, tạo nên 
một môi trường làm việc giảm tối đa 
những áp lực, xây dựng bầu không khí 
chan hòa, nhẹ nhàng, không ảnh hưởng 
đến cảm xúc của những sản phụ cùng 
những người thân khi đến khoa.

Một nhân viên trong khoa vui vẻ 
cho biết: “Chị Lang không chỉ là Điều 
dưỡng trưởng Khoa, chị còn là người 
chị cả của chúng em. Trong mỗi hoàn 
cảnh, sự việc dù vui hay buồn thì chị là 
người đầu tiên đứng ra động viên khích 
lệ nhân viên, giúp chúng em giảm bớt 
những áp lực… Đặc biệt, chị thường 
nhắc nhở chúng em là phải chuyên tâm 
trong công việc, không ngừng nâng 
cao trình độ chuyên môn và giữ gìn sự 
trong sáng của nghề, không để xảy ra 
bất kỳ điều tiếng nào làm ảnh hưởng 
đến uy tín của khoa và uy tín của người 
thầy thuốc”.

Nhận xét về NHS Nguyễn Thị 
Lang, Bác sĩ Hoàng Phước Ba – Phó 
Khoa sản – Bệnh vện Lê Lợi cho biết: 
“Chị Lang là một thành viên lớn tuổi 
trong khoa rất tích cực, tham gia nhiều 
hoạt động của khoa, dành nhiều công 
sức, tâm huyết cho phát triển chuyên 
môn cũng như các chương trình. Đặc 
biệt như dự án Life Gap – phòng chống 
HIV/AIDS, chị Lang rất tích cực đóng 
góp công sức, góp phần giảm tỷ lệ lây 
truyền HIV từ mẹ sang con. Chị là 
tấm gương cho các bạn nữ hộ sinh trẻ 
học tập”.

HOA VIỆT

Vững vàng về chuyên môn, nhẹ nhàng trong giao tiếp... đó là những nhận xét mà đồng nghiệp dành 
cho NHS. Nguyễn Thị Lang - Điều dưỡng trưởng khoa sản Bệnh viện Lê Lợi.

NHS Nguyễn Thị Lang tận tình hướng dẫn sản phụ cho con bú đúng cách. Ảnh: THẾ PHI

Tấm gương điều dưỡng hết lòng với nghề
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HOA ĐẸP NGÀNH Y



 Ảnh: THĂNG THÀNH

Sinh hoạt chuyên môn điều dưỡng quý I năm 2017.Bộ Y Tế tổ chức tập huấn khủng hoảng truyền thông cho 
ngành y tế tỉnh BR-VT.

Tập huấn kiến thức và pháp luật về phòng chống tác hại thuốc 
lá cho các cá nhân có uy tín trong cộng đồng người dân tộc. 

Bs. Phạm Minh An, GĐ Sở Y tế  chỉ đạo quyết liệt thực hiện đảm bảo ATVSTP trên địa bàn.

Bs. Nguyễn Văn Thái, PGĐ Sở Y tế chỉ đạo triển khai chương 
trình DS/SKSS năm 2017.

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật



 Ảnh: THĂNG THÀNH

Tăng cường công tác thanh kiểm tra  
An toàn thực phẩm

Bs. Nguyễn Văn Thái, PGĐ SYT họp đánh giá ngay sau đợt  kiểm 
tra VSATTP tại TP. Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc.

Kiểm tra cơ sở sản xuất rượu tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.

Test nhanh thực phẩm  tại chợ Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.

Kiểm tra 
nhãn mác 
thực phẩm 
đóng gói.


