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Bà Rịa - Vũng Tàu:

Phấn đấu đạt mục tiêu 90-90-90 
trong phòng chống HIV/AIDS vào năm 2020

Để đạt được mục tiêu 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số 
người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV và 90% số người được điều trị ARV có tải lượng vi rút 
dưới ngưỡng ức chế để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác đến năm 
2020, từ năm 2016, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch hành động cho 3 mục tiêu trên. 

Nhiều hoạt động được tăng 
cường và quyết liệt thực hiện:

Thực hiện mục tiêu 90-90-90, 
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 
là đơn vị tham mưu thực hiện đã 
quyết liệt triển khai nhiều hoạt động, 
trong đó: 

Đẩy mạnh hoạt động tiếp cận 
cộng đồng, tìm ca cũ và ca mới bằng 
nhiều nguồn khác nhau. Trong đó có 
sự kết nối với các tỉnh bạn để tìm 
kiếm những ca có địa chỉ tại BR-VT 
nhưng đang điều trị tại tỉnh bạn và 

ngược lại; rà soát tìm kiếm trên phần 
mềm quản lý HIV Info những ca đã 
chẩn đoán nhiễm HIV nhưng chưa 
điều trị hoặc bỏ trị; thông qua mô 
hình tiếp cận cộng đồng (PNS) được 
thực hiện tại các phòng khám ngoại 
trú, tại các cơ sở y tế xã/phường/
thị trấn, các nhóm đồng đẳng viên, 
nhóm tự lực dựa vào cộng đồng 
(CBO)... để cập nhật được những ca 
mới. Năm 2018 tìm được 86 người 
nhiễm HIV cũ và 179 người mới 
được đưa vào điều trị thuốc ARV. 

Hoạt động tư vấn xét nghiệm 
HIV được đẩy mạnh. Hiện tại trên 
địa bàn tỉnh có 16 cơ sở y tế thực 
hiện tư vấn xét nghiệm HIV, bao 
gồm tư vấn xét nghiệm cố định và 
tư vấn xét nghiệm lưu động tại cộng 
đồng. Ngoài ra, duy trì hoạt động tư 
vấn xét nghiệm HIV tại trại giam 
thông qua 3 nguồn lực (Chương 
trình mục tiêu y tế dân số, Dự án 
Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/
AIDS tỉnh, Tiểu Dự án VAAC-US.
CDC tỉnh). Triển khai tư vấn xét 

Phòng xét nghiệm tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh.
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nghiệm HIV tuyến xã, phường tại 
TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu nhằm 
tăng các kênh tiếp cận dịch vụ cho 
khách hàng dưới sự hỗ trợ của dự 
án VAAC-US.CDC. Đặc biệt có 02 
đơn vị được cấp phép thực hiện xét 
nghiệm khẳng định HIV (Trung tâm 
Y tế dự phòng và Trung tâm phòng, 
chống HIV/AIDS tỉnh), đảm bảo 
đáp ứng nhu cầu khẳng định và trả 
kết quả nhanh cho khách hàng. Năm 
2017, số người thực hiện xét nghiệm 
sàng lọc HIV trên 15 nghìn người 
và 9 tháng đầu năm 2018 là gần 13 
nghìn người...

Công tác quản lý người bệnh 
và duy trì điều trị cho người nhiễm 
HIV bằng thuốc ARV tại 08 cơ sở 
điều trị ngoại trú (Bệnh viện Lê 
Lợi, bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm 
Y tế TP. Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, 
Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo 
và trại giam Xuyên Mộc). Tính đến 
30/9/2018, Bà Rịa - Vũng Tàu có 
2.480 người nhiễm HIV còn sống, 
quản lý được tại các cơ sở chăm sóc, 
điều trị HIV/AIDS, trong đó số được 
điều trị là 1.963 người.

Công tác thông tin, giáo dục, 
truyền thông phòng, chống HIV/
AIDS được ưu tiên chú trọng, cả 
chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là 
có sự tham gia của các ban ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, 
quần chúng nhân dân. Tính đến 
tháng 9/2018 số lượt truyền thông 
trực tiếp, gián tiếp về phòng, chống 
HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh có 
2.058 lần, với 547.618 lượt người 
được truyền thông. Trong đó, truyền 
thông tiếp cận nhiều nhất là nhóm 
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các 
nhóm đối tượng nguy cơ cao (Nhóm 
nghiện chích ma túy, phụ nữ bán 
dâm, nhóm quan hệ đồng giới giới 
nam...). Ngoài việc tuyên truyền, 
hoạt động truyền thông còn giới 
thiệu các dịch vụ dự phòng, chăm 
sóc hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm 
HIV, bệnh nhân AIDS nhằm tạo điều 

kiện cho người bệnh, người có hành 
vi nguy cơ được tiếp cận với các 
dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất.

Ngoài ra, các biện pháp can thiệp 
giảm tác hại dự phòng lây nhiễm 
HIV tiếp tục được đẩy mạnh và có 
nhiều kết quả nổi bật. Các hoạt động 
tiếp cận cộng đồng, tiếp cận đồng 
đẳng, truyền thông thay đổi hành vi, 
cung cấp và hướng dẫn sử dụng bơm 
kim tiêm sạch, cung cấp và hướng 
dẫn sử dụng bao cao su đã phát huy 
tác dụng. Chương trình phân phát 
bao cao su miễn phí được triển khai 
ở 8/8 huyện/TX/TP và Chương trình 
phân phát bơm kim tiêm miễn phí 
triển khai ở 4/8 huyện/TX/TP (Vũng 
Tàu, Bà Rịa, TX Phú Mỹ và Long 
Điền). Theo số liệu báo cáo đến 
30/09/2018, tiếp cận cho 984 NCMT 
(đạt 89,5% kế hoạch), 1.468 PNBD 
(đạt 81,6% kế hoạch), 799 MSM 
(đạt 106,5% kế hoạch ).

Chương trình điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone đã triển khai tại 02 cơ 
sở, tính đến 30/09/2018 số bệnh 
nhân hiện đang điều trị Methadone 

trên địa bàn tỉnh là 528 bệnh nhân, 
trong đó tại cơ sở Vũng Tàu 184 
bệnh nhân và tại cơ sở Long Điền 
324 bệnh nhân. Dự kiến cơ sở điều 
trị Methadone thứ 03 sẽ được mở tại 
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS 
trong thời gian tới. Vào đầu năm 
2019 sẽ triển khai thêm 04 điểm cấp 
phát thuốc Methadone tại các huyện, 
thị xã: Phú Mỹ, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, 
Châu Đức...
Kết quả bước đầu thực hiện nhóm 
mục tiêu 90-90-90

Bằng những giải pháp tích cực, 
tính đến tháng 9/2018, Bà Rịa - 
Vũng Tàu ước tính kết quả ban đầu 
thực hiện mục tiêu 90-90-90 là: đối 
với mục tiêu thứ nhất: 90% số người 
nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của 
họ, ước tính tỉnh đã đạt được 86%; 
đối với mục tiêu thứ hai: 90% số 
người được chẩn đoán nhiễm HIV 
được duy trì điều trị ARV liên tục, 
tỉnh đã đạt được 88,3%; đối với mục 
tiêu thứ ba: 90% số người được điều 
trị ARV có tải lượng vi rút dưới 
ngưỡng ức chế, tỉnh đã đạt được 
97%. Như vậy, Bà Rịa-Vũng Tàu 

Các đại biểu và đông đảo người dân tham gia diễu hành cùng xe loa trên các trục lộ 
chính của TP. Bà Rịa. 
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có khả năng sẽ đạt được mục tiêu 
90-90-90 theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy vậy, bác sĩ Bùi Minh Kha - 
Giám đốc Trung tâm Phòng chống 
HIV/AIDS cho biết: Kết quả trên 
là tính trên số người được phát hiện 
và quản lý, trong thực tế, số người 
nhiễm HIV/AIDS còn lớn hơn 
nhiều. Nếu tính theo kết quả điều 
tra khảo sát của Cục phòng, chống 
HIV/AIDS, địa bàn tỉnh có khoảng 
trên 3.100 người nhiễm HIV, tuy 
nhiên hiện mới có 2.480 người được 
phát hiện và 1.963 người đang điều 
trị tại các cơ sở y tế. Như vậy, vẫn 
còn khoảng 600 người nhiễm HIV 
chưa biết tình trạng nhiễm HIV. Họ 
sẽ là nguồn lây nhiễm HIV cho cộng 
đồng do không được tư vấn và tiếp 
cận các dịch vụ dự phòng, họ cũng 
không được tiếp cận các dịch vụ điều 
trị ARV sớm để bảo vệ sức khỏe cho 
chính bản thân họ và làm giảm lây 
truyền HIV ra cộng đồng. Chính vì 
vậy, nhóm mục tiêu 90-90-90 được 
đánh giá khó nhất là mục tiêu 1. 

Tiếp tục hành động:
Bác sĩ Bùi Minh Kha chia sẻ: 

“...Mặc dù, tốc độ lây nhiễm HIV 
trên địa bàn tỉnh có phần chững lại 
nhưng vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ 
bùng phát vì vẫn còn nhiều người 
nhiễm HIV trong cộng đồng chưa 
được phát hiện; lây truyền HIV trong 
nhóm nam quan hệ tình dục đồng 
giới (MSM) có xu hướng tăng nhanh 
(chiếm tỷ lệ khoảng 16% trong tổng 
số người nhiễm HIV/AIDS); sự gia 
tăng số người sử dụng ma túy tổng 
hợp; sự thay đổi về tổ chức và sự cắt 
giảm các nguồn lực viện trợ quốc 
tế... Đó là những khó khăn ảnh 
hưởng rất lớn đến công tác phòng, 
chống HIV/AIDS, cũng như hướng 
tới mục tiêu 90-90-90.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm 
bệnh nhân nhiễm HIV và giữ liên lạc 
với bệnh nhân khá khó khăn, nguyên 
nhân chủ yếu là tình trạng kỳ thị với 
người nhiễm HIV vẫn còn. Đây là 
rào cản chính làm người có nguy 
cơ và người lây nhiễm HIV không 
muốn tiếp cận dịch vụ điều trị và dự 
phòng lây nhiễm HIV, dẫn tới việc 
xét nghiệm phát hiện và đưa người 
nhiễm HIV vào điều trị ARV gặp 
nhiều khó khăn. 

Để khắc phục những tồn tại trên 
và hoàn thành mục tiêu 90-90-90, 
trong 2 năm tới, Trung tâm phòng 
chống HIV/AIDS sẽ tập trung vào 
các giải pháp cụ thể như: Tăng 
cường phát hiện ca nhiễm HIV mới 
trong cộng đồng, tiếp cận tìm kiếm 
ca bệnh cũ trong cộng đồng quản lý, 
điều trị; tăng cường năng lực cho hệ 
thống phòng, chống HIV/AIDS tại 
các tuyến; Đẩy mạnh truyền thông 
nhằm thay đổi hành vi tới người dân, 
đặc biệt là các nhóm có hành vi nguy 
cơ cao; thực hiện chính sách hỗ trợ 
người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế 
và thực hiện khám chữa bệnh cho 
bệnh nhân HIV thông qua bảo hiểm 
y tế…

Tuy nhiên, để đạt được mục 
tiêu 90-90-90 bên cạnh ngành Y tế 
là lực lượng nòng cốt tham mưu, 
triển khai về mặt chuyên môn, cần 
có hành động mạnh mẽ hơn nữa 
của các cấp lãnh đạo và mỗi người 
dân trong việc phòng, chống HIV/
AIDS. Chương trình phòng, chống 
HIV/AIDS cần phải có những điều 
chỉnh thích hợp với tình hình mới 
để đạt được mục tiêu 90-90-90 vào 
năm 2020. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS”.
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Chăm sóc sức khỏe sinh sản 
vị thành niên, thanh niên là 
một trong những giải pháp 

để nâng cao chất lượng giống nòi, 
góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực trong phát triển và bảo vệ 
đất nước. Chính vì vậy, vấn đề sức 
khỏe sinh sản vị thành niên, thanh 
niên được Bộ Y tế xác định là một 
nội dung ưu tiên trong Chiến lược 
Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam 
giai đoạn 2011-2020. Bộ Y tế cũng 
đã ban hành quyết định số 906/QĐ-
BYT ngày 15/3/2017 phê duyệt Đề 
án Tăng cường tư vấn và cung cấp 
dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình cho vị thành niên, thanh niên 
giai đoạn 2016-2020 với nhiều hoạt 
động, chương trình, mô hình cụ thể 

giúp nâng cao công tác chăm sóc 
sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, 
thanh niên. 

Năm nay, phát động thực hiện 
Tháng hành động quốc gia Dân số 
(tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam 
(26/12/2018), Tổng cục Dân số (Bộ 
Y tế) đã chọn chủ đề “Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản vị thành niên, thanh 
niên nâng cao chất lượng giống nòi” 
nhằm tăng cường công tác truyền 
thông, vận động nâng cao nhận thức 
của toàn dân về vấn đề chăm sóc 
sức khỏe sinh sản cho thế hệ trẻ, 
góp phần nâng cao chất lượng giống 
nòi Việt.

Tuổi vị thành niên là ở sau tuổi 
thiếu nhi và trước tuổi trưởng thành, 
là những em kể cả trai và gái từ 10 

đến 19 tuổi. Đây là giai đoạn chuyển 
tiếp nhưng là một giai đoạn khác biệt 
và quan trọng trong cuộc sống con 
người. Theo quy định của Tổ chức 
Y tế thế giới (WHO), tuổi vị thành 
niên được chia ra 3 giai đoạn: Nhóm 
vị thành niên sớm (10 - 13 tuổi); 
Nhóm vị thành niên giữa (14 - 16 
tuổi); Nhóm vị thành niên muộn (từ 
17 - 19 tuổi). Sự phân chia này chỉ 
mang tính tương đối và dựa theo đặc 
điểm ít nhiều khác nhau về phát triển 
cơ thể và tâm sinh lý của lứa tuổi vị 
thành niên, để việc chăm sóc sức 
khoẻ cho phù hợp với từng nhóm 
đối tượng.

Trong thực tế hiện nay, Vị thành 
niên/thanh niên Việt Nam (nhóm 
dân số từ 10 - 24 tuổi) dù chiều cao 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, 
thanh niên nâng cao chất lượng giống nòi

Một buổi nói chuyện sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, TP. Bà Rịa.
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đã được cải thiện nhưng sức bền 
thì chưa có và vấn đề chăm sóc sức 
khỏe lại càng cần được quan tâm. 
Xã hội phát triển, khoa học công 
nghệ phát triển thì các dịch vụ y tế 
ngày càng nâng cao, nhưng đi kèm 
đó là sự “nở rộ” của các trang mạng 
xã hội, các loại văn hóa phẩm, mối 
quan hệ rộng mở, lối sống phóng 
khoáng, tuổi dậy thì của vị thành 
niên ngày càng được “trẻ hóa” …
Vấn đề sức khỏe sinh sản (SKSS), 
đặc biệt là tình trạng quan hệ tình 
dục sớm, không an toàn dẫn đến 
có thai và phá thai ở tuổi vị thành 
niên/thanh niên đang là vấn đề xã 
hội quan tâm. Tỷ lệ phá thai và cả 
phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh 
niên cao và có chiều hướng gia tăng. 
Khi phá thai sẽ để lại nhiều hậu quả 
nặng nề về sức khỏe cũng như tâm 
lý, dẫn đến tình trạng vô sinh, thậm 
chí có thể dẫn đến tử vong. Nhiều 
biến chứng nguy hiểm có thể gặp 
khi nạo phá thai như: nhiễm trùng, 
băng huyết, sót nhau, sót thai, rong 
kinh, sẹo ở tử cung, thủng tử cung, 
chửa ngoài dạ con, sẩy thai hoặc đẻ 
non, vô sinh, ám ảnh về tâm lý… Do 
vậy, vấn đề phá thai và phá thai tuổi 
vị thành niên không chỉ ảnh hưởng 
đến sức khỏe, cuộc sống, tương lai 
của chính các em mà còn tác động 
lớn đến chất lượng dân số và chất 

lượng giống nòi trong tương lai. 
Theo thống kê mới đây của Hội 

Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, 
nước ta hiện có tỷ lệ nạo phá thai ở 
độ tuổi sinh sản cao nhất Đông Nam 
Á và xếp thứ 5 trên thế giới, trong 
đó mỗi năm có khoảng 300 nghìn 
ca phá thai ở độ tuổi 15-19. 

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính 
từ đầu năm đến nay (30/11/2018), 
toàn tỉnh có 20 ca phá thai ở tuổi vị 
thành niên, chiếm 1,8% trong tổng 
số ca phá thai. Tuy nhiên, con số này 
cũng chưa phản ánh đúng thực trạng 
của vấn đề, vì có những ca phá thai 
vị thành niên không đến cơ sở y tế 
công lập trong tỉnh; mà do tâm lý 
lo sợ, giấu giếm họ tìm đến những 
cơ sở y tế tư nhân trong tỉnh hay 
ngoại tỉnh thì chúng ta cũng không 
thể thống kê được đầy đủ.

Để ngăn ngừa và giảm thiểu tình 
trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành 
niên, những năm qua, các ngành, 
các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu đã đẩy mạnh thực hiện 
chương trình giáo dục giới tính kết 
hợp với tư vấn và cung cấp dịch vụ 
chăm sóc SKSS cho vị thành niên/
thanh niên. Trong suốt thời gian qua, 
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh thực 
hiện mô hình “Tư vấn sức khỏe tiền 
hôn nhân”; hàng năm phối hợp với 

ngành giáo dục, Đoàn thanh niên 
CSHCM các cấp tổ chức hội thi 
tìm hiểu kiến thức về SKSS, buổi 
tư vấn tại cộng đồng và nói chuyện 
chuyên đề về SKSS cho vị thành 
niên, thanh niên; tổ chức các buổi 
sinh hoạt ngoại khóa cung cấp thông 
tin, kiến thức cho học sinh sinh viên 
trong trường học. Tại địa bàn cơ sở, 
đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân 
số đã cung cấp hàng trăm nghìn tài 
liệu tuyên truyền cho thanh niên và 
người dân trong cộng đồng về chăm 
sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; 
sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân là 
nền tảng cho cuộc sống gia đình; 
tuyên truyền trên hệ thống đài phát 
thanh, truyền thanh cơ sở các thông 
tin, kiến thức về chăm sóc SKSS, 
các biện pháp an toàn phòng tránh 
mang thai ngoài ý muốn, phòng 
tránh HIV và bệnh lây truyền qua 
đường tình dục, giúp trẻ vị thành 
niên, thanh niên có thêm kiến thức 
để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho 
bản thân và hạnh phúc gia đình.

Trong năm 2018, Chi cục Dân 
số-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với 
ngành Giáo dục, Đoàn thanh niên 
ở cơ sở tăng cường giáo dục truyền 
thông về dân số, sức khỏe tình dục, 
chăm sóc SKSS cho vị thành niên/
thanh niên trong và ngoài nhà trường 
ở các cấp học: Trung học Phổ thông, 
Cao đẳng và Đại học trên địa bàn 
tỉnh. Nội dung tập trung vào vấn 
đề giới, giới tính và mất cân bằng 
giới tính khi sinh, SKSS vị thành 
niên, cách phòng tránh các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, mang 
thai ngoài ý muốn và phá thai tuổi 
vị thành niên... Thông qua các hình 
thức: nói chuyện chuyên đề, sinh 
hoạt ngoại khóa, tổ chức hội thi tìm 
hiểu kiến thức, chương trình Dân 
số-KHHGĐ cấp tỉnh, huyện đã tổ 
chức được 24 buổi sinh hoạt chuyên 
đề, ngoại khóa cho trên 2.000 em 
học sinh, sinh viên trong trường học 
và đoàn viên, thanh niên tại cộng 
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đồng. Có thể nói, các hoạt động này 
đã góp phần nâng cao nhận thức, 
sự hiểu biết đúng đắn của vị thành 
niên/thanh niên về chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục 
cho bản thân. 

Thực tế cho thấy, dù đã có nhiều 
nỗ lực trong công tác truyền thông 
- giáo dục, song việc chăm sóc sức 
khỏe sinh sản vị thành niên, thanh 
niên còn gặp nhiều khó khăn, thách 
thức. Nhóm tuổi vị thành niên/thanh 
niên hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế 
những kiến thức và kỹ năng sống, 
kỹ năng cơ bản về bảo vệ bản thân, 
chăm sóc sức khỏe sinh sản. Do điều 
kiện kinh phí hạn chế, các hoạt động 
truyền thông nâng cao nhận thức về 
chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành 
niên/thanh niên của chương trình 
Dân số-KHHGĐ đã được triển khai 
thực hiện, nhưng mới chỉ ở một số 
trường Trung học phổ thông, Cao 
đẳng và Đại học trong tỉnh; năm 
nay mới bắt đầu triển khai tại 03 
trường Trung học Cơ sở trên địa bàn 
toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tiếp tục cùng 
với những nỗ lực của chương trình 
Dân số-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu và sự phối hợp chặt chẽ của các 
ban ngành, đoàn thể các cấp từ tỉnh 
đến cơ sở để thực hiện tốt hoạt động 
này thiết nghĩ cần phải: 

Thứ nhất, sự quan tâm sâu sát 
của các cấp Ủy Đảng, chính quyền 
và đầu tư nguồn lực để việc tăng 
cường công tác giáo dục giới tính 
cho lứa tuổi vị thành niên/thanh niên 
góp phần tác động tích cực, giảm 
hậu quả xấu về sức khỏe và tâm lý 
cho các em. 

Thứ hai, Đội ngũ làm công tác 
dân số từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực 
thực hiện tốt các hoạt động truyền 
thông, giáo dục theo chuyên đề, sinh 
hoạt ngoại khóa… cung cấp thông 
tin, kiến thức về chăm sóc SKSSS 
cho vị thành niên/thanh niên trên 
địa bàn.

Thứ ba, Các cơ quan truyền 
thông đại chúng các cấp (Báo, Đài, 
Bản tin, Phát thanh loa đài tại địa 
bàn dân cư…) tích cực phối hợp 
tuyên truyền nâng cao nhận thức 

và vận động nhân dân hưởng ứng 
thực hiện.

Thứ tư, Nhà trường cần cung cấp 
thêm thông tin, kiến thức cho học 
sinh về Kỹ năng sống, cơ bản như: 
kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng ứng phó 
với tình huống khó khăn…, và động 
viên, cổ vũ để mỗi vị thành niên/
thanh niên tích cực học tập, nghiên 
cứu khoa học, phát huy thế mạnh 
của bản thân.

Thứ năm, trong mỗi gia đình 
ông bà, cha mẹ cần quan tâm sâu 
sát, giáo dục và định hướng cho con 
em mình tích cực tham gia các hoạt 
động văn hóa-thể thao, chủ động 
tham gia tư vấn, khám và chăm sóc 
sức khỏe định kỳ…

Nhìn chung, khi có sự phối hợp 
tích cực giữa gia đình, nhà trường 
và xã hội, mỗi thế hệ tuổi vị thành 
niên/thanh niên khỏe mạnh về thể 
chất, trí tuệ là lực lượng lao động rất 
quan trọng đoáng góp vào sự phát 
triển, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bài, ảnh: GIANG HỒNG
(Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh)

Một buổi nói chuyện về sức khỏe sinh sản vị thành niên tại trường THPT Vũng Tàu.
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Cần tăng cường và đổi mới phương pháp 
giáo dục giới tính ở tuổi vị thành niên
Lứa tuổi vị thành niên (VTN) là một giai đoạn quan trọng, khi đó tâm sinh lý của các em đã 
phát triển, cơ thể đã hoàn thiện các chức năng cơ bản, bắt đầu có khả năng sinh sản trong 
khi hiểu biết, vốn sống, nhận thức chưa hoàn toàn trưởng thành. Do đó, việc giáo dục giới 
tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi này rất cần thiết, nhằm đảm bảo sự phát triển 
lành mạnh về thể chất và tinh thần.

Thực trạng nạo phá thai ở tuổi 
VTN:

Theo thống kê của Tổ chức Y 
tế thế giới, Việt Nam là một trong 
những quốc gia có tỷ lệ trẻ VTN phá 
thai cao nhất thế giới. Cứ 1.000 trẻ ở 
nhóm tuổi 15-19 thì có 46 em mang 
thai. Tại tỉnh BR-VT, theo thống kê 
của Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh, 
trong 2 năm (2017 và năm 2018) có 
gần 5.000 người nạo, phá thai; trong 
đó có nhiều trường hợp trẻ VTN. Đây 
là số liệu chưa phản ánh đầy đủ, vì 
phần lớn trẻ VTN thực hiện nạo phá 
thai tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư 
nhân. Ngoài các vụ nạo phá thai, trên 
địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra nhiều vụ 
án xâm hại tình dục trẻ em. Đây là 
một thực trạng đáng báo động.

Tình trạng mang thai và phá thai ở 
trẻ VTN ngày càng gia tăng trước hết 
do các em thiếu sự quan tâm của gia 
đình. Trong khi nhiều bậc phụ huynh 
lại coi trách nhiệm giáo dục giới tính 
là của nhà trường. Một số khác lại 
có quan điểm ngăn cấm trẻ tìm hiểu 
“chuyện giới tính” vì cho rằng như 
thế là “vẽ đường cho hươu chạy”. Sự 
thiếu hiểu biết về giới, sự tò mò ở độ 
tuổi mới lớn dẫn đến những lệch lạc 
trong nhận thức của nhiều trẻ VTN 
và làm gia tăng tỷ lệ nạo phá thai ở 
lứa tuổi này.

Chị Đặng Ngọc Lan - Phường 
Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu cho 
biết: “Mình có 2 cô con gái, một đứa 
học lớp 8, một đứa lớp 6. Trước giờ 
mình luôn nghĩ vấn đề giáo dục giới 
tính đã có nhà trường lo với cả thời 
đại bùng nổ thông tin như hiện nay, 

các cháu có thể tìm hiểu từ nhiều 
nguồn. Thế nhưng mới đây mình 
nghe tin con gái một người bạn cũng 
đang học lớp 8, sau một thời gian học 
nhóm cùng bạn trai đã mang thai. 
Cũng may ba mẹ cháu phát hiện sớm 
nên âm thầm xử lý. Sự việc này khiến 
mình vô cùng hoang mang. Mình 
quyết định phải thường xuyên nói 
chuyện, giáo dục con về giới tính để 
đề phòng hậu họa”.

Không phải phụ huynh nào cũng 
“cảnh giác” như chị Lan. Chị Lê 
Thị Tuyến, ngụ tại thị trấn Xuyên 
Mộc, huyện Xuyên Mộc cũng có 2 
con đang ở lứa tuổi VTN nhưng chị 
kiên quyết bảo lưu phương pháp dạy 
con theo kiểu truyền thống với lý lẽ: 
Thời các cụ mình ngày xưa chẳng 
ai dạy con những chuyện giới tính 
này cả, vì không biết gì nên đầu óc 
rất trong sáng. Thế hệ của mình rất 
ít người dám có thai trước khi cưới, 

đừng nói tới chuyện có thai từ khi còn 
nhỏ. Chẳng qua bây giờ người ta cứ 
tiêm nhiễm vào đầu trẻ con những 
điều này, điều kia về giới tính chúng 
nó mới tò mò, mới xảy ra chuyện này 
chuyện khác…”.

Nhận định về thực trạng nạo phá 
thai ở tuổi VTN, Bác sĩ Tạ Thị Thu 
Hiền -Giám đốc Trung tâm DS-
KHHGĐ TP. Vũng Tàu cho biết: 
“…Sự phát triển về kinh tế, xã hội 
đem lại cho các cháu một đời sống 
vật chất đầy đủ hỗ trợ phát triển thể 
chất. Bên cạnh đó, nhiều thực phẩm 
hiện nay (đặc biệt là thức ăn nhanh) 
có chứa các chất kích thích tăng 
trưởng, nên tuổi dậy thì của trẻ diễn 
ra khá sớm. Nhiều trẻ dậy thì từ khi 
mới 7-8 tuổi, phổ biến từ 10-12 tuổi. 
Trong khi trước đây tuổi dậy thì phổ 
biến từ 13-15 tuổi. Do đó các bậc 
phụ huynh chưa kịp chuẩn bị tâm lý 
rằng con mình đã lớn, các cháu cần 

Bs Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT-GDSK nói chuyện về giới và giới tính  
cho học sinh Trường THPT Châu Thành, TP. Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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phải được giáo dục giới tính ngay 
từ bậc tiểu học. Bên cạnh đó, nhiều 
phụ huynh cảm thấy ngại ngần, né 
tránh nói chuyện với con về vấn đề 
này, đặc biệt là vấn đề tình dục hay 
là các vấn đề về bộ phận sinh dục. 
Hầu hết các cháu đều phải tự tìm hiểu 
thông qua “bác Google”, mà bác này 
thì có rất nhiều câu trả lời, trong khi 
bản thân các cháu chưa biết gạn lọc 
nguồn thông tin chính thống, do đó 
các cháu bị nhiễu thông tin và hiểu 
sai lệch thông tin…”.
Đẩy mạnh giáo dục giới tính 
trong trường học:

Trước thực trạng tỷ lệ học sinh 
ở lứa tuổi VTN yêu sớm và quan hệ 
tình dục sớm ngày càng gia tăng, 
để lại nhiều hậu quả đáng tiếc như: 
học hành sa sút, bỏ học, đánh nhau 
vì ghen, gia đình kiện cáo nhau vì 
chuyện yêu đương của con cái..., từ 
năm học 2017-2018 đến nay, theo 
chỉ đạo của Sở GD-ĐT, nhiều trường 
THCS và THPT trong tỉnh đã tăng 
cường công tác giáo dục giới tính 
cho các em học sinh bằng nhiều hình 
thức như: trong các buổi sinh hoạt 
Đội, những buổi chào cờ đầu tuần, 
sinh hoạt lớp, tư vấn riêng tại phòng 
tư vấn tâm lý học đường đồng thời 
lồng ghép vào các bài học ở các bộ 
môn như GDCD, Sinh học…

Tuy nhiên, theo nhận xét của 
nhiều học sinh thì việc giáo dục giới 
tính trong nhà trường hiện nay vẫn 
còn nhàm chán, mang tính giáo điều, 
chưa thực sự hấp dẫn, lôi cuốn.

Em Trần Duy Th - Học sinh 
THPT huyện Đất Đỏ trải lòng: “…
Chúng em muốn được giáo dục giới 
tính qua những sự việc cụ thể và cả 
những trải nghiệm cụ thể, từ chính 
những người đã 
trải qua nó, chứ 
không phải bằng 
những điều sách 
giáo khoa đã viết 
và giáo viên trình 
bày lại một cách 
máy móc, hay nói 
cho có lệ. Thỉnh 

thoảng bọn em chuyền nhau xem các 
clip giáo dục giới tính trên facebook, 
có nhiều clip rất hay, người truyền 
đạt rất hài hước, ngôn ngữ sống 
động, xem hoài không chán và nhớ 
rất lâu. Em muốn việc giáo dục giới 
tính trong nhà trường cũng diễn ra 
như vậy”.

Hiểu được mong muốn, nhu 
cầu chính đáng của học sinh, nhiều 
trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã 
đổi mới phương pháp giáo dục giới 
tính như trường THPT Nguyễn Huệ, 
trường THCS Duy Tân - TP. Vũng 
tàu, Trường THPT Hắc Dịch, thị xã 
Phú Mỹ… bằng việc mời các bác sĩ 
của Trung tâm Truyền thông - GDSK 
tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, các Trung tâm Dân số- Kế 
hoạch hóa gia đình huyện, thị, thành 
phố trên địa bàn, tổ chức những buổi 
tọa đàm, trao đổi về giáo dục giới tính 
và sức khỏe sinh sản vị thành niên 
cho học sinh.

Em Nguyễn T. T. L - Học sinh 
lớp 11 trường THPT Nguyễn Huệ 
cho biết: “2 năm liên tục, sau khi thi 
học kỳ II xong, chuẩn bị nghỉ hè là 
trường em đều mời bác sĩ của Trung 
tâm Truyền thông - GDSK tỉnh đến 
nói chuyện về giới và giới tính. Bọn 
em được bác sĩ cung cấp kiến thức, 
thông tin liên quan đến tâm sinh lý, 
sức khỏe sinh sản VTN, những biện 
pháp phòng tránh xâm hại tình dục 
và những hậu quả khi học sinh yêu 
và quan hệ tình dục sớm... Bác sĩ nói 
chuyện rất hay và lôi cuốn, có hình 

ảnh minh họa rõ ràng. Sau khi nói 
chuyện, bác sĩ còn gợi mở cho tụi 
em đặt câu hỏi. Những vấn đề mà 
xưa giờ “thắc mắc không biết hỏi 
ai” đều được bác sĩ trả lời rất cụ thể. 
Nói chung ngồi nghe nguyên buổi 
mà bọn em không cảm thấy chán hay 
muốn ra về”.

Có thể nói, việc giáo dục giới tính 
cho trẻ cần thiết phải được quan tâm 
đúng mức. Đối với các trường học, 
việc giáo dục giới tính cần triển khai 
từ bậc tiểu học và ở một mức độ vừa 
phải đủ để các em hiểu được những 
kiến thức cơ bản. Đến giai đoạn tuổi 
vị thành niên khi các em thực sự cần 
hiểu rõ về cơ thể, nhà trường nên có 
những bài học, chuyên đề đi sâu và 
chi tiết hơn. 

Để việc giáo dục giới tính cho học 
sinh hiệu quả hơn, thiết nghĩ bên cạnh 
việc mời giảng viên tuyến tỉnh, Sở 
GD-ĐT cũng cần tăng cường thêm 
các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, 
giáo viên phụ trách các bộ môn liên 
quan, cán bộ đoàn, đội, nhân viên y 
tế trường học… sẵn sàng tư vấn, giải 
đáp các thắc mắc cho học sinh khi 
các em có nhu cầu.

Bên cạnh đó, hơn ai hết các bậc 
phụ huynh phải là người bạn đồng 
hành, lắng nghe chia sẻ, tâm sự của 
con, là “người bạn đặc biệt” cùng 
con vượt qua những năm tháng khó 
khăn của tuổi VTN, giúp con nhận 
thức được những việc nên - không 
nên, biết cách bảo vệ bản thân trước 
những cám dỗ của cuộc đời.

YÊN CHÂU

Nhiều trẻ VTN – TN phải đến cơ sở y tế “xử lý hậu quả” do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Uốn ván (còn gọi là bệnh 
phong đòn gánh) là một 
bệnh nhiễm trùng cấp tính 

do trực khuẩn uốn ván gây nên. Bệnh 
có tỷ lệ tử vong cao do suy hô hấp, rối 
loạn thần kinh thực vật và ngừng tim.
Nguyên nhân gây bệnh uốn ván 
là gì?

Do bị vết thương, vết trầy xước 
da; vi khuẩn uốn ván có trong đất, 
cát bụi, phân trâu, bò, ngựa, gia cầm, 
nước cống rãnh, dụng cụ phẫu thuật 
không tiệt trùng kỹ…, xâm nhập vào 
cơ thể qua các vết thương, vết xây 
xước da, phát triển thành ổ nhiễm 
trùng, gây bệnh uốn ván.
Bệnh uốn ván có biểu hiện như 
thế nào?

- Dấu hiệu đầu tiên của bệnh uốn 
ván là người bệnh thấy tê lưỡi, cứng 
cơ hàm.

- Cứng cổ, khó nuốt, co cứng cơ 
bụng (lưng cong cứng, ưỡn ngược 
ra sau như cái đòn gánh, nên gọi là 
bệnh phong đòn gánh).

- Cơ co thắt, vã mồ hôi, sốt.
- Trẻ sơ sinh bị uốn ván sơ sinh 

vẫn bú và khóc bình thường trong 2 
ngày đầu sau sinh, sau đó không bú 
được, co cứng, co giật, tỷ lệ tử vong 
rất cao.

- Thời gian ủ bệnh thường trong 
khoảng 3 đến 10 ngày nhưng cũng có 
thể tới 3 tuần. Thời gian ủ bệnh càng 
ngắn thì nguy cơ tử vong càng cao.
Bệnh uốn ván nguy hiểm như 
thế nào?

Uốn ván có thể gây ra nhiều biến 
chứng nguy hiểm như: Co thắt và co 
giật các cơ; Rối loạn nhịp tim, hôn 
mê, viêm phổi và các nhiễm trùng 
khác; Khi mắc bệnh uốn ván tỷ lệ tử 
vong rất cao, đặc biệt là uốn ván rốn 
ở trẻ sơ sinh.

Phòng bệnh uốn ván bằng cách 
nào?

Phương pháp hiệu quả nhất 
để phòng bệnh uốn ván ở trẻ sơ sinh, 
phụ nữ có thai, phụ nữ trong tuổi 
sinh đẻ, người trưởng thành… là tiêm 
vacxin uốn ván để phòng bệnh. Đây 
là phương pháp chủ động, chi phí lại 
không tốn kém.

Đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ: cần chủ động 
tiêm vắc xin V.A.T để phòng bệnh 
uốn ván cho mình và phòng uốn ván 
sơ sinh cho con. Lịch tiêm cụ thể 
như sau:

Mũi 1: Tiêm càng sớm càng tốt 
khi có thai lần đầu;

Mũi 2: Ít nhất 1 tháng sau tiêm 
lần 1;

Mũi 3: Ít nhất 6 tháng sau tiêm 
lần 2 hoặc trong thời kỳ có thai lần 
sau;

Mũi 4: Ít nhất 1 năm sau tiêm lần 
3 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau;

Mũi 5: Ít nhất 1 năm sau tiêm lần 
4 hoặc trong thời kỳ có thai lần sau.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi trong 
chương trình tiêm chủng mở rộng: 
Tiêm vắc xin 5 trong 1 ComBE Five 
trong đó có phòng ngừa uốn ván. 
Lịch tiêm cụ thể như sau: 

Mũi 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi;
Mũi 2: khi trẻ đủ 3 tháng tuổi;
Mũi 3: khi trẻ đủ 4 tháng tuổi;
Ngoài ra, mọi người khi bị vết 

thương, trầy xước, đinh đâm, dính 
cát, bụi bẩn, cần xử lý sạch vết 
thương, sau đó đến cơ sở y tế để 
khám và được hướng dẫn tiêm vắc 
xin phòng uốn ván, đồng thời giữ 
vệ sinh, tránh nhiễm trùng đề phòng 
hoại tử. 

Bên cạnh đó, tại các phòng sanh, 
cần thực hành tốt kỹ thuật đẻ vô 
trùng ngay cả khi người mẹ đã được 
tiêm vắc xin uốn ván để phòng uốn 
ván cho cả mẹ và con.

 N.V.L

Chủ động phòng ngừa
BỆNH UỐN VÁN

Tiêm ngừa uốn ván cho phụ nữ có thai tại khoa Sản, BV Lê Lợi.
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Bệnh viện Mắt BR-VT: 

Ứng dụng kỹ thuật Chụp cắt lớp quang học (OCT) - 
Một phương pháp chẩn đoán hình 

ảnh an toàn, giá trị trong nhãn khoa

Nhãn cầu là một bộ phận có 
cấu trúc hết sức tinh vi trong 
cơ thể người. Nó được chia 

làm hai phần là bán phần trước và 
bán phần sau. Võng mạc, một bộ 
phận cực kỳ quan trọng thuộc bán 
phần sau của mắt, được cấu trúc gồm 
10 lớp, trong đó các thành phần quan 
trọng gồm: các tế bào thần kinh cảm 
thụ ánh sáng, các tế bào hạch, các 
bó sợi thân kinh, mạch máu, gai thị 
và nhiều cấu trúc khác. 

Nếu ví con mắt như một chiếc 
máy chụp hình thì võng mạc chính 
là tấm phim để ghi nhận hình ảnh. 
Khi ta nhìn một vật, các tia sáng và 
hình ảnh của vật sẽ đi qua các môi 
trường trong suốt của mắt như giác 
mạc, thủy tinh thể, pha lê thể và hội 
tụ trên võng mạc. Từ đây hình ảnh 
sẽ được dẫn truyền lên não để cho 
ta nhận thức về màu sắc, kích thước, 
hình dáng của vật. Nếu có bất kỳ một 
rối loạn hay tổn thương nào trên hệ 
thống quang học hoặc trên võng mạc 
của mắt đều làm giảm thị lực, nhìn 
vật không rõ nét, thậm chí không 
thể nhìn được. 

Phần lớn các bệnh lý bán phần 
sau đều tập trung tại võng mạc như 
bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh 
thoái hóa hoàng điểm tuổi già , tắc 
động tĩnh mạch võng mạc, Phù 
hoàng điểm dạng nang, bệnh võng 
mạc trung tâm thanh dịch, bong 
võng mạc... đều gây giảm thị lực 
trầm trọng và có nguy cơ dẫn đến 
mù lòa 

Để chẩn đoán các bệnh lý võng 
mạc, trước đây người thầy thuốc 
phải thông qua các phương pháp 
khám truyền thống như: soi đáy mắt 
trực tiếp hoặc thông qua các phương 
pháp gián tiếp như đo thị lực, khám 
phản xạ đồng tử, đo thị trường, đo 
diện võng mạc... Những phương 
pháp này phần lớn chỉ cho biết một 
số tổn thương đã rõ ràng trên bề 
mặt của võng mạc như xuất huyết, 
phù, bong võng mạc, u bướu... Còn 
những tổn thương vi thể, các tổn 
thương sâu trong cấu trúc võng mạc, 
nhất là ở giai đoạn sớm thì khó có 
thể phát hiện được. 
Các kỹ thuật chẩn đoán  
hình ảnh nhãn khoa hiện đại

Cùng với sự tiến bộ của khoa học 
kỹ thuật nhiều phương pháp chẩn 

đoán hình mới và hiện đại trong lĩnh 
vực nhãn khoa đã ra đời, giúp người 
thầy thuốc có thể chẩn đoán nhanh 
chóng, chính xác các tổn thương và 
lựa chọn phương pháp điều trị phù 
hợp cho người bệnh. 

Phương pháp chụp cắt lớp quang 
học võng mạc OCT là tên viết tắt 
tiếng Anh của từ Optical Coherence 
Tomography. Về nguyên lý OCT 
hoạt động tương tự như siêu âm 
nhưng vì các môi trường quang học 
của mắt là trong suốt nên người ta 
dùng ánh sáng thay cho sóng âm. 
Như vậy, nếu như các môi trường 
mắt không bị vẩn đục, OCT sẽ giúp 
quan sát tất cả các cấu trúc của mắt 
trên không gian 3 chiều, giống như 
dùng một con dao cắt thật mịn và 
thật mỏng qua các cấu trúc của nhãn 
cầu với độ phân giải cực cao. OCT 

Hình ảnh phù hoàng điểm do                  bệnh võng mạc đái tháo đường.
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không hề xâm lấn vào tổ chức của 
mắt, không gây đau đớn, không chảy 
máu, không gây khó chịu, không gây 
bất kỳ biến chứng nào nên có thể 
thực hiện nhiều lần trên một người 
bệnh, nó cho ta hình ảnh ở cấp độ 
vi thể chứ không phải là đại thể như 
các thiết bị chẩn đoán hình ảnh nhãn 
khoa khác. 

Hệ thống chụp cắt lớp quang học 
OCT hiện đại sẽ có thêm các ứng 

chụp mạch võng mạc huỳnh quang, 
máy siêu âm mắt A-B, máy Laser 
quang đông võng mạc và đặc biệt 
là hệ thống máy chụp cắt lớp quang 
học võng mạc OCT, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người bệnh. 

Với các thiết bị đã được đầu tư, 
đặc biệt là máy chụp cắt lớp võng 
mạc OCT của hãng HeidelBerg 
(Đức), đây là loại máy tiên tiến nhất 

dụng khác như: OCT bán phần trước 
giúp chụp được hình ảnh cắt lớp giác 
mạc và các cấu trúc góc tiền phòng; 
OCT - A giúp đánh giá hình ảnh 3 
chiều võng mạc, hình ảnh hệ thống 
mạch máu võng mạc... ứng dụng 
trong chẩn đóan và theo dõi điều trị 
nhiều bệnh lý phức tạp của nhãn cầu.
Những ứng dụng của OCT 
tại Bệnh viện mắt BR-VT:

Tại Bệnh viện Mắt BR-VT, với 
sự nỗ lực không ngừng trong việc 
phát triển chuyên môn, nâng cao chất 
lượng khám và điều trị, thời gian 
qua bệnh viện đã triển khai nhiều 
kỹ thuật chẩn đoán và điều trị mới, 
đầu tư nhiều máy móc thiết bị hiện 
đại, tiên tiến, nhất là trong lĩnh vực 
chẩn đoán hình ảnh như máy chụp 
hình màu đáy mắt kỹ thuật số , máy 

có cả chức năng OCT bán phần trước 
và bán phần sau, thời gian qua Bệnh 
viện Mắt đã ứng dụng một cách hiệu 
quả để phục vụ bệnh nhân, đến nay 
các BS, KTV của bệnh viện đã hoàn 
toàn làm chủ kỹ thuật sử dụng máy 
OCT nói riêng và các thiết bị khác 
nói chung, đồng thời bệnh viện cũng 
phối hợp và khai thác đồng bộ  các 
thiết bị khác một cách hiệu quả để 
nâng cao chất lượng khám và điều 
trị cho người bệnh. 

Riêng với máy OCT chỉ sau hơn 
1 năm triển khai đã có hơn 5.000 
lượt bệnh nhân được chụp cắt lớp 
võng mạc. Kết quả OCT là căn cứ để 
các bác sỹ chỉ định và  tiến hành tiêm 
thuốc nội nhãn chống tăng sinh tân 
mạch, chống viêm phù hoàng điểm 
cho hàng ngàn bệnh nhân và hàng 
trăm bệnh nhân được chỉ định điều 

trị Laser quang đông võng mạc, điều 
trị các bệnh phù hoàng điểm do bệnh 
đái tháo đường, tắc tĩnh mạch trung 
tâm võng mạc, bệnh hắc võng mạc 
trung tâm thanh dịch, các bất thường 
mạch máu hắc mạc, tân mạch dưới 
võng mạc, polyp, lỗ hoàng điểm, các 
màng co kéo pha lê thể …mà trước 
đây những bệnh nhân này hoàn toàn 
phải chuyển lên tuyến trên điều trị. 

 Được biết trong năm 2019, với 
tiền đề là các máy móc thiết bị trong 
chẩn đoán hình ảnh, trong đó có vai 
trò quyết định của máy chụp võng 
mạc quang học OCT bệnh viện Mắt 
BR-VT sẽ đầu tư thêm những thiết 
bị hiện đại như kính hiển vi phẫu 
thuật hình đảo, máy cắt dịch kính để 
triển khai các phẫu thuật bán phần 
sau, giúp bệnh nhân BR-VT được 
điều trị ngay tại tỉnh nhà, giảm bớt 
chi phí, khó khăn do phải chuyển 
tuyến. Với những nỗ lực nâng cao 
trình độ chuyển môn, đầu tư trang 
thiết bị và cơ sở vật chất, Bệnh viện 
Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dần 
vươn lên trở thành một trong những 
cơ sở nhãn khoa hàng đầu về chuyên 
khoa mắt trong cả nước.

Bs CK2 NGUYỄN VIẾT GIÁP 
Bs CKI. TRỊNH NGỌC THUỲ AN

BV Mắt Bà Rịa Vũng Tàu

Hình ảnh phù hoàng điểm do                  bệnh võng mạc đái tháo đường.
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Bệnh viện Lê Lợi: 

Hướng tới Môi trường xanh, sạch, đẹp
Với mục tiêu xây dựng môi 

trường cơ sở y tế tế “Xanh, 
sạch, đẹp”, góp phần nâng 

cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, 
hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh, trong những năm qua, Bệnh 
viện Lê Lợi đã tích cực, chủ động 
cải tạo cảnh quan môi trường, vệ sinh 
sạch sẽ buồng bệnh, đường đi trong 
khoa và nhà vệ sinh, đảm bảo các 
tiêu chí về quản lý chất thải bệnh 
viện, thực hiện 5S tại tất cả các khoa, 
phòng. Trong đó, Bệnh viện đã triển 
khai và huy động hiệu quả việc trồng 
và chăm sóc cây xanh. 

Phong trào này đã được phát động 
bằng hình thức đóng góp tự nguyện 
các chậu cây, giỏ hoa từ các khoa, 
phòng và tập thể đội ngũ y, bác sĩ của 
Bệnh viện. Hiện tại trong khuôn viên 
Bệnh viện đã có hơn 500 chậu cây, 
giỏ hoa, được treo và trang trí tại các 
sảnh lớn, hành lang các khoa, phòng 
khám bệnh, tại các khu vực tiếp đón, 
khu vực ngồi chờ bệnh nhân,... Các 
vật dụng y tế tái chế, vỏ chai, hộp 
thuốc… được tận dụng làm chậu để 
trồng cây, nhìn rất sinh động, đẹp 
mắt, lại tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh 
môi trường. 

Những chậu hoa, giỏ cây cảnh 
mini được treo trên tường hành lang 
của các Khoa, phòng, hay được đặt 
ngay trên bàn làm việc, các ô cửa sổ 
của các bác sỹ, phòng họp,… thậm 
chí treo ngay trước cửa và đặt ở góc 
các nhà vệ sinh, điều này đã tạo ra 
một không gian xanh mát cho khắp 
Bệnh viện. Những tiểu cảnh với các 
loại cây trồng phong phú ở khắp mọi 
nơi là điểm nhấn, thư giãn cho bệnh 
nhân, người nhà bệnh nhân trong khi 
chờ khám. Không khí mát mẻ, trong 
lành là cảm nhận đầu tiên của bất cứ 
ai khi bước vào sảnh, hành lang hay 
phòng bệnh của Bệnh viện.

Đi dọc hành lang Khoa nội Tổng 
hợp, gặp chị Trần Thanh Hoa (ngụ ở 
Phường 3, TP Vũng Tàu) đang chăm 

sóc cho người nhà tại phòng bệnh 
nội trú. Chị cho biết, năm ngoái chị 
cũng chăm sóc người thân nằm viện, 
năm nay chị lại đưa mẹ vào viện. Chị 
rất bất ngờ khi thấy khuôn viên của 
Bệnh viện sạch đẹp hơn, nhờ được 
trang trí các chậu cây, hoa cảnh ở 
khắp nơi. Chị nói: “Khi được nhìn 
ngắm, thư giãn cùng với những chậu 
cây được đặt khắp nơi trong Bệnh 
viện, không những bệnh nhân mà 
cả người nhà bệnh nhân cũng cảm 
thấy dễ chịu, tinh thần thoải mái, đỡ 
đi phần nào sự mệt mỏi, lo lắng khi 
phải sống cùng với bệnh tật”.

Đặc biệt, các chậu cây, giỏ hoa 
được trang trí tại Khoa Y học cổ 
truyền là những cây thuốc nam được 
nhân viên của Khoa sưu tầm. Dưới 
mỗi chậu đều có ghi tên các loại cây 
và công dụng chữa bệnh của từng 
loại. Bà Trần Thị Ngát (nhà ở Phường 
Thắng Nhì) cho biết: “Tôi là bệnh 
nhân thường xuyên đến khám tại 
Khoa Y học cổ truyền. Những lúc 
ngồi chờ thứ tự đến lượt khám, tôi 
hay đi dạo quanh Khoa nhìn ngắm, 

quan sát, đọc tên và hướng dẫn công 
dụng của các cây thuốc, nhờ thế nên 
tôi được biết thêm nhiều kiến thức 
chữa bệnh từ các cây thuốc Nam và 
tôi cũng cảm thấy thời gian chờ đợi 
đến lượt khám bệnh đỡ lâu hơn”.

Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, 
Trưởng Khoa Y Dược học cổ truyền 
BV Lê Lợi cho biết: “Cán bộ của 
Khoa đã đi tìm kiếm và sưu tầm các 
loại cây thuốc ở khắp nơi và mang 
về trồng tại Khoa, vừa để tạo cảnh 
quan môi trường, cũng là để bệnh 
nhân biết được những tác dụng của 
các cây thuốc Nam thông thường. Vì 
người bệnh đến bệnh viện ngoài mục 
đích khám chữa bệnh, thì rất cần lấy 
lại sự cân bằng về tinh thần. Từ ngày 
có phong trào trồng hoa lá cây cảnh, 
ai cũng tranh thủ chăm sóc cây xanh 
ở khoa phòng, lấy đó làm nguồn thư 
giãn. Làm việc và điều trị trong điều 
kiện không gian xanh - sạch - đẹp 
như vậy cả bệnh nhân và bác sĩ đều 
cảm thấy thoải mái”. “Tuy nhiên, để 
duy trì cảnh quan môi trường xanh 

(Xem tiếp trang 24)
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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

Sắn dây là loài dây leo, sống lâu 
năm, có thể dài tới 10m. Rễ phát 
triển thành củ dài, to. Lá kép, 

mọc so le gồm 3 lá chét nguyên hoặc 
xẻ thùy. Cụm hoa hình chùm mọc ở kẽ 
lá gồm nhiều loại hoa màu xanh tím, 
thơm. Quả giáp dẹt màu vàng nhạt, có 
lông mềm, thắt lại giữa các hạt.

Bộ phận dùng:
- Rễ củ: được gọi là cát căn. Thông 

thường rễ được thu hoạch vào mùa 
đông, xuân. Rễ đào rửa sạch đất cát, 
bỏ lớp vỏ ngoài, cắt khúc hoặc thái 
lát, xông diêm sinh, sau đó phơi hoặc 
sấy khô.

- Củ sắn dây cũng thường được 
mài lấy bột để sử dụng, gọi là bột sắn 
dây. Củ được sơ chế sạch, xay nhuyễn 
cùng với nước, lọc để tinh bột sắn dây 
lắng xuống sau đó đem phần bột này 
phơi khô, bẻ miếng nhỏ..

Tác dụng chữa bệnh: 
- Sắn dây có thể dùng như một loại 

thuốc chữa cảm sốt, nhức đầu, khát 
nước, mụn nhọt. Củ sắn dây có thể chế 
biến chín để ăn trực tiếp. Bột sắn dây 
thường để pha nước uống, nấu chèv.v.

- Hầu hết các bộ phận của cây sắn 
dây đều đã được sử dụng làm thuốc 
trong Đông y như:

 + Củ (cát căn): Vị ngọt cay, tính 
mát; có tác dụng chữa sốt, làm ra mồ 
hôi, chữa sởi không mọc được, phiền 
táo, khát nước, nhức đầu, kiết lỵ...

+ Bột (cát phấn): Vị ngọt, tính 
rất lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, trừ 
phiền; dùng chữa phiền nhiệt, miệng 
khát, ban nhiệt.

+ Hoa (cát hoa): Vị ngọt hơi đắng, 
tính mát; có tác dụng giải độc rượu, 
chữa sốt, chán ăn, nôn mửa ra chất 
chua, thổ huyết...

Một số bài thuốc chữa bệnh từ 
sắn dây:

1. Chảy máu mũi suốt ngày không 
ngừng, tâm thần phiền muộn: Củ sắn 
dây tươi giã nát, vắt lấy nước cốt, uống 
mỗi lần một chén con.

2. Rắn cắn: Giã lá sắn dây tươi vắt 
lấy nước uống, bã đắp lên nơi rắn cắn.

3. Vết thương chảy nhiều máu: 
Dùng lá sắn dây tươi giã nát, đắp vào 
vết thương.

4. Viêm ruột, đau bụng đi ngoài 
giống kiết lỵ, cồn cào, buồn bực, nôn 
ọe do uống nhầm các thứ thuốc nóng 
hoặc quá mãnh liệt: Dùng bột sắn dây 
quấy đường uống; hoặc dùng cát căn 
30 g, rau má 20 g giã nát, chế thêm 
nước, vắt lấy nước cốt uống trong ngày.

5. Trẻ sơ sinh miệng mím chặt, sùi 
bọt mép, không bú được: Lấy một đoạn 
dây sắn dây đốt thành than, nghiền 
mịn, dùng khoảng 3-5g bột hòa với sữa 
mẹ, nhỏ vào miệng trẻ. Làm như vậy 
vài lần trẻ sẽ mở miệng và bú được.

6. Ngực nóng, thổ huyết không 
ngừng: Củ sắn dây tươi giã nát, vắt 
lấy 500ml uống.

7. Chống ngứa do mồ hôi: Bột sắn 
dây 5g, thiên hoa phấn 5g, hoạt thạch 
20g, trộn đều, rắc lên những nơi ẩm 
ngứa.

8. Cảm mạo, sốt, cổ gáy cứng đơ, 
sợ gió, không mồ hôi: cát căn 8g, ma 
hoàng 5g, quế chi 4 g, đại táo 5g, thược 
dược 4g, sinh khương 5g, cam thảo 4g; 
cho 600ml nước, sắc còn 200ml, chia 
3 lần uống trong ngày.

9. Trẻ nhỏ cảm phong nhiệt, nôn 
mửa, đau đầu, kinh sợ khóc thét: Cát 
căn 30g giã nát, gạo tẻ 50 g. Cát căn 

sắc với 2 bát nước lớn, đun cạn còn 1 
bát, chắt lấy nước nấu cháo với gạo, 
thêm chút gừng sống và mật ong, cho 
trẻ ăn trong ngày.

10. Cảm nắng, sốt nóng, nhức 
đầu, khát nước, có mồ hôi, nóng ruột, 
nôn ọe: Bột sắn dây 12g hòa đường 
uống; hoặc dùng cát căn 20g, đậu ván 
(sao)12g, giã giập, sắc nước uống trong 
ngày.

11. Cảm sốt nóng, nôn ọe, khát 
nước, nhức đầu: Cát căn, sài hồ, chi 
tử, mỗi thứ 15-20g, sắc nước uống 
trong ngày.

12. Vùng ngực bụng nóng cồn cào, 
khát nước: Bột sắn dây 120g, gạo tẻ 
15g. Gạo tẻ ngâm nước một đêm, chắt 
bỏ nước, trộn đều với bột sắn dây, nấu 
cháo ăn trong ngày.

13. Ngộ độc thức ăn, đại tiện ra 
máu do ăn phải đồ nóng, độc: Củ sắn 
dây tươi, ngó sen tươi 2 thứ giã nát, 
vắt lấy 500ml nước cốt mỗi thứ, hòa 
đều, uống dần.

14. Ngộ độc rượu (uống quá nhiều 
rượu khiến tỳ vị thương tổn, khạc hoặc 
nôn ra máu, người phát sốt, tiểu tiện 
đỏ): Hoa sắn dây 30g, hoàng liên 4g, 
hoạt thạch 30g (thủy phi), bột cam 
thảo 15g; tán thành bột mịn, trộn với 
nước, hoàn thành viên, mỗi lần uống 
3g, chiêu thuốc bằng nước mát. Thủy 
phi là thêm nước vào vị thuốc cùng 
tán, hoặc tán xong cho vào nước khuấy 
lên để bột thuốc lắng xuống; thường 
áp dụng khi bào chế hoạt thạch, chu 
sa, thanh đại.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Cây Sắn Dây
(Còn gọi là cát căn, cam cát căn, phấn cát căn, củ sắn dây, bạch cát, bẳn 
mắm kéo (cách gọi của người Thái), và khau cát (cách gọi của người Tày).
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Đoàn cơ sở Sở Y tế: Về nguồn, thăm, tặng quà  Mẹ Việt Nam     Anh hùng và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho  
đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và người     dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Phước, TP. Bà Rịa
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Đoàn cơ sở Sở Y tế: Về nguồn, thăm, tặng quà  Mẹ Việt Nam     Anh hùng và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho  
đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và người     dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Phước, TP. Bà Rịa
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 21 và 22/11, tại Bệnh viện Bà Rịa, Sở Y 
tế phối hợp với Bệnh viện Lão khoa Trung Ương 
tổ chức khóa tập huấn về “Một số bệnh và hội 

chứng thường gặp ở người cao tuổi” cho gần 60 học viên 
là bác sĩ, điều dưỡng các đơn vị y tế trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những 
kiến thức về nâng cao chuyên môn trong chăm sóc và 
điều trị một số bệnh không lây nhiễm, thường gặp ở 
người cao tuổi như: tai biến mạch máu não, hội chứng 
sa sút trí tuệ, hội chứng sảng cấp, dinh dưỡng ở người 
cao tuổi, dinh dưỡng cho bệnh nhân sa sút trí tuệ, suy 
tĩnh mạch ở người cao tuổi, viêm phổi ở người cao tuổi, 
phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau tai biến mạch 
máu não, phòng tránh ngã cho người cao tuổi...

Lớp tập huấn là cơ hội để học viên trao đổi, bồi dưỡng 
kiến thức về bệnh lý Lão khoa và các bệnh không lây 

Ngày 21/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm tỉnh Hà Giang đã làm việc với Chi cục 
An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về 

việc thực hiện kiểm tra chéo theo Quyết định số 967/
QĐ-ATTP ngày 23/10/2018 của Cục An toàn thực phẩm 
Bộ Y tế.

Đoàn kiểm tra chéo Chi cục An toàn thực phẩm 
tỉnh Hà Giang gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Như 
Chưởng - Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm 
tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn.

Tập huấn chăm sóc và điều trị nâng cao các bệnh lý 
thường gặp ở người cao tuổi

nhiễm, qua đó nâng cao năng lực chăm sóc, điều trị của 
nhân viên y tế; hạn chế tàn tật và tử vong đối với người 
bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe 
người cao tuổi. Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Hà Giang thực hiện công tác kiểm tra chéo an toàn thực phẩm 
tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại buổi làm việc, Đoàn nghe báo cáo kết quả thực 
hiện công tác ATTP của Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu năm 2018. Hai bên đã có những trao đổi, 
thảo luận, ghi nhận các ưu điểm đạt được và những khó 
khăn, vướng mắc của mỗi đơn vị, trao đổi những cách 
làm hiệu quả để áp dụng tùy vào tình hình thực tế của 
từng địa phương.

Kết thúc kiểm tra, đoàn Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm Hà Giang đánh giá cao công tác triển khai 
các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn của Chi cục 
ATVSTP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Kết quả 
kiểm tra chéo, Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đạt tổng số điểm là 104,5/105 điểm, xếp loại xuất sắc.

Sau công bố kết quả của đoàn kiểm tra, BS Nguyễn 
Văn Thái - PGĐ Sở Y Tế đã phát biểu cảm ơn đoàn công 
tác tỉnh Hà Giang đã có những nhận xét rất khách quan, 
chi tiết. Qua nội dung kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y Tế 
yêu cầu lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên của Chi cục 
ATVSTP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy những thành 
tích, kết quả đã đạt được và trong thời gian tới khắc phục 
những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã nêu, mong muốn sự 
gắn kết giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt, phát triển, 
đặc biệt là kịp thời chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm 
thực tiễn với nhau, giúp công tác đảm bảo VSATTP tại 
mỗi địa phương ngày một tốt hơn.

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Như Chưởng - Chi cục trưởng ATVSTP  
tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc với Chi cục ATVSTP 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
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Trong 2 ngày 21 và 22/11/2018, 
tại huyện Đất Đỏ, Trung tâm 
TT-GDSK tỉnh - Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo Phòng 
chống tác hại thuốc lá - Sở Y tế 
(BCĐPCTHTL) đã tổ chức 04 lớp 
tập huấn nâng cao năng lực cho 180 
cán bộ thuộc các phòng, ban, đoàn 
thể của xã, của huyện Đất Đỏ. 

Các học viên tham gia lớp tập 
huấn PCTHTL được chia sẻ những 
nội dung cơ bản như: Tác hại của 
thuốc lá; lợi ích của môi trường 
không thuốc lá; tư vấn quyết tâm 
cai thuốc lá; giới thiệu các nội dung 
chính của Luật Phòng, chống tác hại 
thuốc lá và các Nghị định liên quan; 
xây dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện môi trường không khói thuốc 
lá tại cơ quan, đơn vị, trường học, 
cơ sở y tế…

Ngày 27/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị 
triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho 

cán bộ công chức, viên chức phụ trách công tác An toàn 

Tập huấn nâng cao năng lực phòng chống tác hại thuốc lá 
năm 2018 tại huyện Đất Đỏ 

Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
an toàn vệ sinh thực phẩm 

BS. Nguyễn Xuân Tôn – Phó Chánh thanh tra Sở Y tế đã giải đáp 
những thắc mắc tại Hội nghị.

thực phẩm tuyến tỉnh, huyện/thị/thành phố, xã/phường/
thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Tại Hội nghị, BS. Đào Thị Hà - Phó Chi cục trưởng, 
Chi cục ATVSTP triển khai nghị định số 115/2018/
NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về An 
toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và KS. 
Phùng Thị Hà Trang - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi 
cục ATVTP giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật 
về An toàn vệ sinh thực phẩm mới có hiệu lực, đồng 
thời thông qua những văn bản đã hết hiệu lực để cán 
bộ phụ trách công tác An toàn thực phẩm tuyến cơ sở 
cập nhật và thực hiện.

Đến dự Hội nghị, BS. Nguyễn Xuân Tôn - Phó 
Chánh thanh tra Sở Y tế đã giải đáp những thắc mắc 
về nội dung của Nghị định 115/2018/NĐ-CP và một số 
vướng mắc thực tế trong công tác thanh tra, kiểm tra về 
An toàn thực phẩm. Qua đó các chuyên trách đã được 
giải quyết những khó khăn trong công quản lý an toàn 
thực phẩm tại địa phương.

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BRVT

Thông qua lớp tập huấn, giúp 
học viên hiểu hơn về tác hại của 
thuốc lá đối với những người đang 
hút thuốc và những người hút thuốc 
lá thụ động. Từ đó, đưa ra những 
giải pháp, hình thức tuyên truyền 

phù hợp sâu rộng trong cán bộ, công 
chức, viên chức và cộng đồng tiến 
tới xây dựng mô hình cơ quan, đơn 
vị, trường học, các cơ sở y tế không 
khói thuốc.

Tin, ảnh: MỸ DINH
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Chiều 29-11, tại khách sạn 
Palace (số 1 đường Nguyễn 
Trãi, TP. Vũng Tàu) Bệnh 

viện răng hàm mặt (RHM) Trung 
ương Hà Nội, Bệnh viện RHM 
Trung ương TP. Hồ Chí Minh phối 
hợp cùng Sở Y tế tỉnh BR-VT tổ 
chức Hội nghị giao ban ngành RHM 
và tổng kết Nha học đường (NHĐ) 
toàn quốc năm 2018. Hơn 150 đại 
biểu là lãnh đạo bệnh viện đa khoa, 
trưởng khoa RHM, cán bộ phụ trách 
Nha học đường của 43 tỉnh thành đã 
tham dự hội nghị.

Trong thời gian 2 buổi (chiều 
ngày 29 và sáng ngày 30-11), hội 
nghị nghe báo cáo công tác phát triển 
mạng lưới tuyến RHM và chương 
trình NHĐ năm 2018. Theo đó, trong 
năm 2018, về công tác phát triển 
mạng lưới tuyến RHM, Bệnh viện 
RHM Trung ương Hà Nội đã tập 
huấn chuyên môn cho các 31 bác sỹ 
RHM tỉnh thành phía Bắc; Chuyển 
giao 8 gói kỹ thuật cho cho các Bệnh 
viện đa khoa các tỉnh phía Bắc, hỗ 
trợ nâng cấp trang thiết bị cho các 
Bệnh viện với kinh phí hơn 600 triệu 
đồng... Chương trình NHĐ đạt được 
một số kết quả nổi bật như: Hỗ trợ 
300 bộ dụng cụ khám răng, cung ứng 
400kg fluor; Đẩy mạnh hoạt động 
của các chương trình về khảo sát 
thực trạng NHĐ, triển khai các điểm 
NHĐ mới, chăm sóc và dự phòng 
răng miệng cho trẻ mầm non... Tại 
khu vực phía Nam, công tác phát 
triển mạng lưới tuyến RHM đã tạo 
ra mạng lưới điều trị rộng khắp, đảm 
bảo mọi người dân được khám chữa 
bệnh nhanh và thuận lợi nhất; Nỗ 
lực thực hiện mục tiêu: nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh, giảm 

quá tải bệnh viện, đáp ứng sự hài 
lòng của người bệnh, được Bộ Y 
tế đánh giá cao; Ngành RHM phía 
Nam có 350 kỹ thuật đã được phê 
duyệt và đang phát triển thêm 300 
kỹ thuật mới; Chuyển giao một số kỹ 
thuật cao giúp các địa phương nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh như 
chỉnh hình răng mặt, cấy ghép nha 
khoa... Chương trình NHĐ đem lại 
nhiều hiệu quả đáng khích lệ được 
các tỉnh tiếp nhận, góp phần giảm 
tỷ lệ bệnh sâu răng và nha chu, nâng 
cao chất lượng chăm sóc răng miệng 
cho HS và người dân, đặc biệt tại các 
vùng sâu, vùng xa và khó khăn. Tại 
BR-VT, các bệnh vện đa khoa tuyến 
tỉnh, huyện đã khám RHM cho hơn 
60.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội 
trú cho hơn 20.000 lượt bệnh nhân, 
1.067 kỹ thuật theo danh mục phân 
tuyến được phê duyệt, triển khai...

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh 
thành tham gia báo cáo tham luận 
chuyên ngành RHM, chương trình 
NHĐ; Chia sẻ kinh nghiệm, thuận 
lợi và những khó khăn như: Tình 
hình thiếu nhân lực và việc chưa chủ 
động cử cán bộ đi tập huấn chuyên 
môn; Thời gian chuyển giao để hoàn 
thiện kỹ thuật kéo dài; Giáo dục sức 
khỏe răng miệng chưa đưa vào chính 
khóa; Các nội dung giáo dục chăm 
sóc sức khỏe răng miệng còn đơn 
giản, chưa được các trường chú 
trọng, hiệu quả chưa cao... Nhân dịp 
này, Bệnh viện RHM Trung ương Hà 
Nội, Bệnh viện RHM Trung ương 
TP. Hồ Chí Minh tặng Giấy khen 
cho 11 đơn vị vì có thành tích xuất 
sắc trong công tác phát triển mạng 
lưới RHM, triển khai công tác điều 
trị tại địa phương và chương trình 
NHĐ.

Tin, ảnh: THẾ PHI

Hội nghị giao ban ngành Răng-Hàm-Mặt 
và tổng kết Nha học đường toàn quốc năm 2018

GS.TS Trịnh Đình Hải - Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phát biểu  
tại Hội nghị.
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Từ ngày 30/11-2/12, tại TP.
Vũng Tàu diễn ra Hội nghị 
thường niên Câu lạc bộ Giám 

đốc các bệnh viện khu vực phía Nam 
lần thứ XVII với chủ đề “Quản lý 
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
- tăng cường công tác bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 
trong tình hình mới”.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Thứ 
trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến 
- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc 
các bệnh viện Việt Nam; Thứ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Giám 
đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ nhiệm 
Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện 
khu vực phía Nam cùng hơn 500 đại 
biểu là lãnh đạo 150 bệnh viện khu 
vực phía Nam.

Với chủ đề “Quản lý và sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực - tăng 
cường công tác bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân 
trong tình hình mới” các đại biểu đã 
tham luận, thảo luận, chia sẻ sôi nổi, 

thẳng thắn các vấn đề về chính sách 
tự chủ tài chính, kinh nghiệm thực 
hiện tự chủ tài chính, công tác phối 
hợp giữa ngành BHXH với ngành Y 
tế trong thực hiện chính sách tự chủ 
tài chính ở các bệnh viện, công tác 
quản lý trang thiết bị y tế và cơ sở hạ 
tầng ở bệnh viện, giải pháp về quản 
lý chất lượng và kiểm soát nhiễm 
khuẩn, an toàn người bệnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị 
Kim Tiến đánh giá cao vai trò của 
Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện 
khu vực phía Nam trong thời gian 
qua. Bà cho rằng, việc duy trì hoạt 
động của Câu lạc bộ đã có những tác 
động tích cực đến công tác quản lý 
và chất lượng điều trị từ bệnh viện 
tuyến trung ương đến bệnh viện 
tuyến huyện.

Phát biểu của Bộ trưởng cũng đặt 
vấn đề về thực trạng hiện nay các 
bệnh viện luôn trong tình trạng quá 
tải, thiếu trang thiết bị y tế hiện đại, 
thiếu hụt về nhân sự đặc biệt là đội 

ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn 
cao… dẫn đến tình trạng một bộ phận 
người Việt Nam có xu hướng ra nước 
ngoài điều trị. Để Y tế trong nước lấy 
được niềm tin từ người bệnh, giám 
đốc các bệnh viện cần tập trung xây 
dựng nguồn nhân lực lành nghề, quản 
lý tài chính hiệu quả, cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị hiện đại, có phương 
pháp làm việc khoa học; chất lượng 
dịch vụ phải bảo đảm 83 tiêu chí 
ngày càng ở mức cao; giảm quá tải, 
giảm thời gian điều trị, chống nhiễm 
khuẩn và lây chéo, sử dụng thuốc hợp 
lý, an toàn cho người bệnh...

Dịp này, Ban Chủ nhiệm Câu lạc 
bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực 
phía Nam cũng đã tặng 100 triệu 
đồng; Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư 
“Ngày mai tươi sáng” tặng 50 triệu 
đồng cho Hội Nạn nhân chất độc 
da cam, bệnh nhân nghèo và người 
tàn tật tỉnh BR-VT. Bệnh viện Chợ 
Rẫy tặng sách “Phác đồ điều trị năm 
2018” cho các bệnh viện khu vực 
phía Nam.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Hội nghị thường niên câu lạc bộ Giám đốc các 
bệnh viện khu vực phía Nam lần thứ XVII, năm 2018

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị.
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Sáng 01/12/2018, tại Công viên thị trấn Long Điền - 
huyện Long Điển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 
mít tinh diễu hành, tuyên truyền hưởng ứng Ngày 

thế giới phòng chống HIV/AIDS (1-12) và Tháng hành 
động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (từ ngày 10/11 
đến ngày 10/12) năm 2018.

Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS 
năm nay được phát động với chủ đề: “Hãy hành động để 
hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020!” (90% người 
nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 
90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều 
trị bằng thuốc kháng vi rút và 90% người nhiễm HIV đã 
được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được 
số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm 
giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác). Trong 
tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 
2018 và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, Ban chỉ 
đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
kêu gọi mỗi cán bộ lãnh đạo, mỗi người dân cần phải có 
hành động mạnh mẽ hơn trong việc phòng, chống HIV/

Ngày 05/12/2018, Trung tâm Truyền thông - Giáo 
dục sức khỏe (T4G) thành phố Hải Phòng do 
TS.BS Nguyễn Quang Chính - Giám đốc T4G 

Hải Phòng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra chéo tại 
T4G Bà Rịa - Vũng Tàu theo kế hoạch của Trung tâm 
TT-GDSK Trung ương. 

Đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo tóm tắt các hoạt 
động của T4G Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. Theo đó, 
T4G Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu cho Sở Y tế và 
thực hiện tốt các hoạt động truyền thông giáo dục sức 
khỏe (TTGDSK) trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ 

Bà Rịa - Vũng Tàu hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống 
HIV/AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 

AIDS, để đạt được mục tiêu 90 - 90 - 90. 
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Bà Rịa - Vũng 

Tàu có số người nhiễm HIV lũy tích toàn tỉnh là 4.307 
trường hợp, trong đó người nhiễm HIV còn sống tiếp cận 
được là 2.480 trường hợp, tử vong là 1.827. Riêng từ đầu 
năm đến nay, số ca HIV mới phát hiện là 63 người. Tính 
đến nay, số người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc 
kháng vi rút (ARV) là 1.953 đạt tỷ lệ 88,3%.

Tin, ảnh: HOA VIỆT 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thành phố Hải Phòng: 

Kiểm tra công tác Truyền thông Giáo dục sức khỏe 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế. Đẩy mạnh hoạt 
động truyền thông phòng chống dịch, chương trình mục 
tiêu Y tế - Dân số; kế hoạch đổi mới toàn diện, hướng 
tới sự hài lòng người bệnh cũng như các trọng tâm của 
toàn ngành.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn công tác đã tiến hành 
kiểm tra, đánh giá, nhận xét về từng lĩnh vực hoạt động 
của công tác TTGDSK tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ 
sở đó, Đoàn đã tiến hành chấm điểm theo bảng điểm do 

Bs Nguyễn Quang Chính – Giám đốc T4G thành phố Hải Phòng phát biểu, 
đánh giá nội dung kiểm tra tại T4G Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bs Nguyễn Văn Lên – Giám đốc T4G Bà Rịa – Vũng 
Tàu báo cáo tại buổi kiểm tra.
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Ngày 8/12, tại khách sạn 
Palace - TP. Vũng Tàu, 
Bệnh viện Lê Lợi (BV LL) 

tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật 
năm 2018.

Dự Hội nghị có PGS.TS.BS Trần 
Thiện Thuần - Phó Trưởng khoa Y tế 
công cộng TP.HCM; GS.TS Nguyễn 
Đỗ Nguyên - Nguyên Chủ nhiệm bộ 
môn Dịch tễ học Trường Đại học 
Y Dược TP.HCM; BS.CK2 Võ Văn 
Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ 
tịch Hội đồng KHCN ngành Y tế 
tỉnh; cùng các báo cáo viên và hơn 
200 cán bộ, viên chức đến từ các đơn 
vị y tế trong và ngoài tỉnh.

9 đề tài của BV LL được chọn 
báo cáo tại Hội nghị, bao gồm: 
Đánh giá biến chứng đau và chảy 
máu sau phẫu thuật trĩ bằng máy 
khâu nối; Đề tài nghiên cứu phương 
án vận chuyển bệnh nhân theo yêu 
cầu giai đoạn 2018-2020 tại BVLL; 
Đánh giá kết quả điều trị hạn chế 
vận động khớp vai tại Khoa Vật lý 
Trị liệu BVLL năm 2018; Phân tích 
tình hình sử dụng thuốc tại BVLL 
quý III, IV/2017 và quý I,II/2018 
bằng phương pháp phân tích ABC/
VEN; Khảo sát sự hài lòng của người 
bệnh về vệ sinh môi trường bệnh viện 
năm 2018; Nhân một trường hợp 
áp xe lách do BURKHOLDERIA 
CEPACIA được điều trị ở BVLL năm 
2018; Kiến thức chẩn đoán và xử trí 
phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-
BYT của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ 
thuật viên BVLL; Báo cáo trường 
hợp dùng thuốc tiêu sợi huyết lần 2 

ở bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não 
tái phát; Khảo sát sự hài lòng của 
người bệnh, người nhà người bệnh 
điều trị nội trú về đồ vải tại BVLL.

Ngoài ra, Hội nghị còn được 
nghe 4 đề tài nghiên cứu do các bác 
sĩ giàu kinh nghiệm của BV Bà Rịa 
(tỉnh BR-VT); BV đa khoa khu vực 
Long Khánh (tỉnh Đồng Nai); BV 
Nguyễn Trãi và BV Chợ Rẫy (TP. 
HCM) trình bày.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm 
định, các đề tài báo cáo tại Hội nghị 
năm nay cập nhật nhanh các kiến 
thức y khoa tiên tiến trên thế giới, 
trong đó có những đề tài mang tính 
ứng dụng cao, dễ áp dụng trong thực 
tế để nâng cao chất lượng điều trị, 
chăm sóc cho người bệnh.

Hội nghị Khoa học kỹ thuật được 
BV Lê Lợi tổ chức hàng năm, là dịp 
để đội ngũ y, bác sĩ trong đơn vị 
trao đổi và hợp tác nghiên cứu khoa 
học, từ đó trau dồi, nâng cao trình độ 
chuyên môn. Ngoài ra, Hội nghị còn 
là cầu nối giữa cán bộ, nhân viên y 
tế đam mê NCKH của tỉnh nhà với 
các nhà nghiên cứu hàng đầu thuộc 
khu vực phía Nam, từ đó thúc đẩy 
công tác nghiên cứu Khoa học kỹ 
thuật của ngành Y tế tỉnh nói chung 
và của BV Lê Lợi nói riêng.

Tin, ảnh: THẾ PHI

Bệnh viện Lê lợi:

Tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2018

Trung tâm TT-GDSK Trung ương 
ban hành. Kết quả kiểm tra T4G 
Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 97,5/100 
điểm, xếp loại Xuất sắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
TS. BS Nguyễn Quang Chính 
đánh giá cao những kết quả đã 
đạt được của T4G Bà Rịa - Vũng 
Tàu trong việc triển khai thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của 
mình, đặc biệt là công tác phát 
triển mạng lưới, chỉ đạo tuyến, 
triển khai các hình thức truyền 
thông phong phú, tham mưu các 
cấp đầu tư kinh phí và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hoạt động 
truyền thông giáo dục sức khỏe… 

Thay mặt T4G Bà Rịa - Vũng 
Tàu, BS Nguyễn Văn Lên - Giám 
đốc đơn vị cám ơn những đánh 
giá khách quan và những nhận xét 
tốt đẹp của đoàn kiểm tra. Trên cơ 
sở đó, T4G Bà Rịa - Vũng Tàu 
sẽ có những định hướng và kế 
hoạch hoạt động năm 2019 phù 
hợp, thiết thực hơn.

HOA VIỆT

Bs Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc BV Lê Lợi tặng hoa và  
trao giấy chứng nhận cho  những cá nhân đã tham dự báo cáo 
Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2018. 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2018 tại Hội nghị.
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Ngày 12/12/2018, tại Khách 
sạn Công đoàn - TP. Vũng 
Tàu, Tổng Cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình (Tổng cục DS-
KHHGĐ) tổ chức Hội thảo góp ý 
khung Đề án điều chỉnh mức sinh 
giữa các vùng, đối tượng đến năm 
2030 cho các tỉnh/thành khu vực 
phía Nam.

Tham dự hội thảo có bà Nguyễn 
Thị Ngọc Lan - Phó Tổng Cục trưởng 
Tổng Cục DS-KHHGĐ; ông Trần 
Ngọc Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Xã 
hội; ông Nguyễn Kim Xuân Nam - 
Phó Vụ trưởng Vụ quy mô dân số; 
GS.TS Nguyễn Đình Cử - Chủ tịch 
Hội đồng Khoa học Viện Dân số, 
gia đình và trẻ em; PGS.TS Phạm 
Đại Đồng - Trường Đại học kinh tế 
quốc dân.

Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:

Hội thảo góp ý khung Đề án điều chỉnh mức sinh

Khung Đề án điều chỉnh mức sinh 
bao gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (từ 
năm 2020 đến năm 2025): Triển khai 
đồng bộ, toàn diện các hoạt động của 
đề án và tăng cường sự điều phối, 
lồng ghép nội dung điều chỉnh mức 
sinh hợp lý vào các chương trình, đề 
án liên quan; giai đoạn II ( từ năm 
2026 đến năm 2030): Điều chỉnh, 
mở rộng và nâng cao chất lượng các 
hoạt động can thiệp; xây dựng và 
hoàn thiện chính sách điều chỉnh mức 
sinh hợp lý.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập 
trung góp ý, xây dựng những nội 
dung như: thực trạng mức sinh tại 
Việt Nam; thực trạng mức sinh tại 
các tỉnh/thành phố trong năm 2018; 
những khác biệt, xu hướng và yếu 
tố tác động theo kết quả điều tra của 
Tổng Cục thống kê và UNFPA…

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu 
đã thống nhất và đề ra được những 
phương pháp phù hợp để duy trì vững 
chắc mức sinh thay thế nhằm giải 
quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề 
về quy mô dân số, góp phần phát 
triển kinh tế xã hội bền vững; đã cụ 
thể những mục tiêu nhỏ từ đó góp 
phần cho việc hoàn thành mục tiêu 
chung như: điều tiết có hiệu quả mức 
sinh, tiếp tục thực hiện giảm sinh 
ở các vùng, tỉnh, đối tượng có mức 
sinh cao; ổn định mức sinh ở những 
vùng, tỉnh đạt được mức sinh thay 
thế và từng bước tăng mức sinh ở 
vùng, tỉnh có mức sinh thấp nhằm 
duy trì vững chắc mức sinh thay thế 
trên phạm vi cả nước. Phấn đấu quy 
mô dân số ở mức khoảng 104 triệu 
người vào năm 2030.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Quang cảnh buổi Hội thảo.Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục  
DS-KHHGĐ phát biểu, kết luận tại buổi Hội thảo.

mát như vậy, cần phải thường xuyên phát động CBVC 
chăm sóc và sưu tầm thêm các loại cây cảnh khác nhau 
thì mới giúp cho cây cối tươi tốt và phong phú hơn về 
chủng loại”, bác sĩ Sơn cho biết thêm.

Bệnh viện Lê Lợi đã được xây dựng từ lâu, diện tích 
chật hẹp, các khu nhà đã xuống cấp, việc tạo được mảng 
xanh là một điểm nhấn hỗ trợ thêm về tinh thần, cải thiện 
tình hình sức khỏe cho bệnh nhân trong quá tình điều trị 
tại bệnh viện. Khi được nhìn, ngắm các cây cảnh, người 
bệnh sẽ dịu bớt những mệt mỏi của bệnh tật và các y bác 
sĩ cũng đỡ một phần nào áp lực công việc. 

Được biết, từ khi Bệnh viện có mô hình phủ xanh 
cây cảnh trong khuôn viên như vậy, rất nhiều bệnh nhân 
và người nhà bệnh nhân nhiệt tình hưởng ứng, họ đã 
tình nguyện đóng góp thêm những chậu hoa, cây kiểng, 
khiến cho khuôn viên Bệnh viện càng thêm phong phú 
và sinh động.

Từ khi Bệnh viện Lê Lợi triển khai hoạt động hướng 
tới mô hình bệnh viện “Xanh - sạch - đẹp”, cảnh quan 
môi trường bệnh viện ngày càng xanh đẹp, chỉ số hài 
lòng người bệnh tăng cao, ý thức chăm sóc, giữ gìn 
không gian xanh trong Bệnh viện cũng được cán bộ y 
tế quan tâm hơn. Bên cạnh đó, môi trường xanh, sạch, 
đẹp còn tạo ấn tượng tốt, tạo môi trường thân thiện cho 
bệnh nhân mỗi khi đến khám, chữa bệnh.

Bài, ảnh: HÀ VY

Hướng tới...
(Tiếp theo trang 14) 
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Nhằm cung cấp một số địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, ngày 
4/12/2018 Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giới thiệu các đơn vị sản xuất, sơ chế, chế 
biến, kinh doanh thực phẩm thuộc “ Chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh BRVT.

Danh sách các cửa hàng bán sản phẩm thuộc “ chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh BRVT.

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại

1 CSKD thịt gia cầm Phạm Ngọc Mai Sạp 110, Lô F, Chợ Rạch Dừa, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu 0902.370.538

2 Sạp kinh doanh thịt heo Phạm Thị Kim Oanh Sạp C35, Khu cá - thịt, chợ Vũng Tàu, P. Thắng Tam,  
TP. Vũng Tàu

02543.522.641 
-0383.542.503

3 Cơ sở kinh doanh thịt bò Kim Thu 18 Trần Phú, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa 0902.440.777

4 CSKD thịt heo Lê Thị Kiều Oanh Chợ Ngọc Hà, TX Phú Mỹ 0938.005.050

5 Cửa hàng Hương Nguyễn Chợ Mỹ Xuân, P. Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ 0902.303.535

7 Doanh nghiệp tư nhân Rau an toàn Đồng Việt (Sơ chế rau) Tổ 01, thôn Bàu Phượng, xã Châu Pha, TX Phú Mỹ 0792.915.998

8 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thực phẩm Phước Hải 
(Sơ chế rau)

Tổ 8, thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TX Phú Mỹ 02543.820.774 - 
0908.738.063

9 Hộ kinh doanh Trần Thiện Hiệp - Nhà sơ chế rau an toàn 
Phước Hưng

Tổ 15, ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền 0932.656.057

10 Cơ sở chế biến Hải sản Nga Sơn (cá bống,  
cá chỉ vàng)

Tổ 7, ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền 0783.541.999

11 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Nhân - Nhà sơ chế rau an toàn 
Đất Đỏ

Tổ 14, KP. Thanh Bình,Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ 0824.567.979

12 Hộ kinh doanh thịt heo Nguyễn Thị Kim Nguyên Quầy sạp dãy 1M, quầy sạp chợ Thịt cá, chợ Đất Đỏ 0982.183.042

13 Hợp tác xã SXNN TMDV Thực phẩm An toàn  
Tiện Lợi (Sơ chế rau)

Khu phố Phước Lộc, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc 0903.391.050

14 CN Công ty TNHH MM MEGA Market VN tại tỉnh BRVT Khu vực đường 51B, P.11, TP. Vũng Tàu 02543.627.668

15 Hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch - Cửa hàng Lekima 10K2, Trung tâm thương mại Nguyễn Thái Học, P.7, TP. 
Vũng Tàu

19008996 - 
0918.980.806

16 Công ty TNHH TP An toàn BRVT - Cửa hàng Bữa cơm ngon 477 Nguyễn An Ninh, P.9, TP. Vũng Tàu 0932.858.222

17 Cửa hàng thực phẩm tươi sống Kim Lan Chi nhánh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại  
TP. Hồ Chí Minh - Co.op mart Bà Rịa

0989.753.702

18 Kiot 195A Nga Kiot 195A, Chợ Bà Rịa 0983.749.152

19 Cơ sở kinh doanh chả cá Mười Khu phố Hải An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ 0932.607.007

20 Cơ sở chả cá Hai Việt 1Ô3/5, KP Hải Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ 0937.818.178

21 Siêu thị Mini Mart 252 QL55, KP Thạnh Sơn, TT Phước Bửu, H. Xuyên Mộc 0989.218.188

22 Tạp hóa Hoa Trúc Số 01, Trần Phú, KP Thạnh Sơn, TT Phước Bửu, huyện 
Xuyên Mộc

02543.875.354 - 
0988.712.780

23 Sạp thịt heo Thủy Sạp số 19, Chợ Long Điền, huyện Long Điền 0909.168.218
24 Sạp kinh doanh rau Phượng Sạp số 41, Chợ Long Điền, huyện Long Điền 0938.225.448
25 Sạp kinh doanh thịt gà Duyên Sạp số 26, Chợ Long Điền, huyện Long Điền 0938.282.057
26 Sạp kinh doanh rau Kim Bằng Sạp số 36, Chợ Long Điền, huyện Long Điền 0938.581.149

HỘI NGHỊ 
Giới thiệu sản phẩm thuộc “chuỗi thực thẩm an toàn”
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại

27 Sạp kinh doanh thịt bò Thanh Thủy Sạp số 10, Chợ Long Điền, huyện Long Điền 0977.326.756

28 Sạp kinh doanh rau Nguyễn Thị Mùi Sạp số 21, Chợ Long Điền, huyện Long Điền 0797.988.956

29 Sạp kinh doanh thịt bò Dung Chợ Ngãi Giao 02542.214.335

30 Sạp kinh doanh thịt heo Nhung Chợ Ngãi Giao 0901.252.939

31 Sạp kinh doanh thịt bò Võ Thị Huyền Chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ 0907.883.079

32 Sạp kinh doanh thịt gà Nguyễn Ngọc Dung Chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ 033.5577.335

33 Sạp kinh doanh thịt heo Võ Thị Nguyên Thảo Chợ Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ 0902.636.333

34 Sạp kinh doanh thịt bò Bùi Văn Huyền Chợ Phước Hải, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ 0909.704.073

35 Sạp kinh doanh thịt heo Nguyễn Thị Thu Hồng Chợ Phước Hải, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ 038.600.9274

36 Sạp kinh doanh thịt bò Lê Thị Mười Ba Chợ Phước Hải, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ 077.967.6060

37 Sạp kinh doanh thịt bò Nguyễn Thị Hiệp Chợ Long Điền, huyện Long Điền

38 Doanh nghiệp tư nhân Vĩ Khang (kinh doanh thịt bò, thịt 
heo, thủy hải sản)

74/3 Phước Hòa, Phước Bửu, Xuyên Mộc 0983.720.872

39 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Điểm  
(thịt heo, thịt gà, rau)

Số 26B4 Hoàng Hoa Thám, TT Ngãi Giao, huyện Châu 
Đức

0973.937.215

40 Công ty TNHH SX-TM-DV Tâm Nông (kinh doanh các loại 
rau, củ, quả)

100 Hùng Vương, TT Ngãi Giao, huyện Châu Đức 0938.006.008

41 Cửa hàng thực phẩm an toàn Bà Rịa - Vũng Tàu  
(rau, thịt bò, thịt heo, thủy hải sản)

Trung tâm thương mại TP. Bà Rịa 0918.697.172

42 Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Sao Mai - CN Vũng 
Tàu (rau)

287 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu 0901.238.089

43 Công ty TNHH Nông sản Bốn mùa (kinh doanh các loại rau, 
củ, quả)

196 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam,  
TP. Vũng Tàu

0915.625.527

44 Sạp kinh doanh thịt bò Nguyễn Thị Xuyến Sạp 43E, chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu 035.827.9938
45 Sạp kinh doanh thịt bò Vũ Thị Rằm Sạp 26F, chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu 0933.234.957
46 Sạp kinh doanh thịt bò Vũ Thị Kim Dung Sạp 25F, chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu 0906.372.210

KS.NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP tỉnh BR-VT

Ngày 14/12 Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban 
khối tuyến các chương trình y tế quý IV năm 
2018. Bs. Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở 

Y tế chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị và thư ký chương 

trình đã báo cáo tiến độ thực hiện đồng thời trao đổi, bàn 
luận giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc 
thực hiện các chương trình y tế năm 2018.

Bs. Nguyễn Văn Thái yêu cầu các đơn vị, các chương 
trình rà soát mọi mặt hoạt động, nếu phát hiện những 
khó khăn vượt quá thẩm quyền phải báo cáo ngay với 
Sở Y tế để có biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh 
đó, cần tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh mùa 
đông xuân; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp 
Tết Nguyên đán… Trung tâm Y tế Dự Phòng và các 
trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố tiếp tục chuẩn bị 
kỹ kế hoạch tiêm vắc xin ComBE Five đợt 2 cho trẻ, 

không để xảy ra trường hợp sốc do tiêm vắc xin. Ngoài 
ra, các TTYT cần nhanh chóng sắp xếp, ổn định nhân 
sự về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình cho phù hợp để 
hoạt động hiệu quả…

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Giao ban khối tuyến các chương trình y tế, quý IV năm 2018
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Ngày 13/12/2018, tại Trung tâm Văn hóa - Thể 
thao thị xã Phú Mỹ, Sở Y tế phối hợp với UBND 
thị xã Phú Mỹ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số 
Việt Nam 26/12/2018.

BS. Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế đã 
phát động Tháng hành động với chủ đề “Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống 
nòi “. Trong đó tập trung vào các giải pháp:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền 
thông giáo dục ở các cấp; lồng ghép nội dung truyền 

Ngày 14/12/2018, tại UBND huyện Châu Đức, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc huyện phối hợp Phòng Y tế huyện tổ chức lễ mít 
tinh phát động không hút thuốc lá trên địa bàn huyện Châu 

Đức với chủ đề “Thuốc lá và bệnh tim mạch”.
Tại lễ mít tinh, ông Nguyễn Bá Sung - Chủ tịch UBMTTQ huyện 

Châu Đức đọc lời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và mọi tầng 
lớp nhân dân trên địa bàn huyện vì sức khỏe của chính mình, của gia 
đình và cộng đồng hãy từ bỏ thuốc lá, quyết tâm xây dựng một môi 
trường trong sạch không khói thuốc.

Sau lễ mít tinh, gần 400 cán bộ, viên chức, đoàn viên, thanh niên 
của huyện đã tham gia diễu hành cổ động trên các tuyến đường chính 
của thị trấn Ngãi Giao, sau đó 16 xe loa phân về 16 xã/thị trấn cổ động, 
tuyên truyền tại địa bàn với những thông điệp truyền tải: “Thuốc lá là 
nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch”; “Mọi người đều có quyền 
được sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc lá”; “Vì 
một môi trường xanh, không khói thuốc”... tới cộng đồng.

TRẦN NGỌC

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số 
và ngày Dân số Việt Nam

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

thông về dân số - kế hoạch hoá gia đình cho vị thành 
niên, thanh niên vào các hoạt động thường xuyên của các 
ban, ngành, đoàn thể; Đẩy mạnh mô hình truyền thông 
chuyên biệt, ưu tiên các nội dung về sức khỏe sinh sản 
cho vị thành niên, thanh niên như: Kỹ năng sống lành 
mạnh; tình dục an toàn; phòng tránh mang thai ngoài ý 
muốn và tác hại của phá thai không an toàn; các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục; chủ động tham gia tư vấn lợi 
ích khám sức khỏe trước hôn nhân; tảo hôn, hôn nhân 
cận huyết; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật 
trước sinh và sơ sinh; Phối hợp truyền thông giáo dục 
giữa ngành DS-KHHGĐ với nhà trường, thực hiện việc 
lồng ghép giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, bình 
đẳng giới vào các chương trình trong hệ thống giáo dục; 
Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện cho vị thành 
niên, thanh niên; Kêu gọi gia đình, cộng đồng và toàn 
xã hội hãy quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho vị thành 
niên, thanh niên.

Sau lễ phát động, gần 200 cán bộ, cộng tác viên 
dân số và đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn thị xã 
Phú Mỹ đã tiến hành diễu hành, cổ động tại một số trục 
đường chính của thị xã để lan tỏa những thông điệp về 
chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên 
sâu rộng đến cộng đồng.

Tin, ảnh: QUỲNH HOA

Mít tinh phát động không hút thuốc lá 
trên địa bàn huyện Châu Đức

Hình ảnh tại Lễ mít tinh phát động không hút 
thuốc lá trên địa bàn huyện Châu Đức.  
Ảnh: VŨ HÙNG CƯỜNG 
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Hẹn gặp bác sĩ Nguyễn 
Trường Sơn tại khoa Y 
Dược cổ truyền (YDCT) 

Bệnh viện Lê Lợi vào một ngày cuối 
năm se lạnh, được cảm nhận không 
gian thanh bình của khoa và hương 
thơm ngào ngạt của mùi thuốc Nam, 
thuốc Bắc, khiến tôi cảm thấy ấm 
áp, nhẹ nhàng, thoải mái. Đây cũng 
là cảm giác thân thiện khi lần đầu 
tiên tôi được tiếp xúc với bác sĩ CKI 
Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Khoa 
YDCT.

Được sinh ra và lớn lên trong 
một gia đình mà cả bố, mẹ, anh 
trai đều làm trong ngành Y học cổ 
truyền đã là một thuận lợi, lại có tình 
yêu, đam mê với Đông y thì không 
có lý do gì mà bác sĩ Trường Sơn 
lại không chọn con đường say mê 
nghiên cứu, đi sâu, tìm hiểu và gắn 
bó với công tác khám, chữa bệnh Y 
học cổ truyền.

Được biết, sau khi tốt nghiệp 
Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Trường 
Sơn đã từng có thời gian công tác 
tại Viện châm cứu Trung ương Hà 
Nội. Nhưng vì lý do hoàn cảnh gia 
đình, anh xin chuyển vào Vũng Tàu 
sinh sống và đã từng trải qua nhiều 
vị trí công tác khác nhau, các vị trí 
ấy đều gắn với công tác khám, chữa 
bệnh Đông y. Năm 1999 anh chuyển 
về công tác tại Khoa YDCT Bệnh 
viện Lê Lợi cho đến nay. Trải qua 
19 năm gắn bó với khoa YDCT, anh 

đã cống hiến rất nhiều cho sự phát 
triển chuyên khoa y học cổ truyền 
của Bệnh viện. 

Khi mới về công tác tại bệnh 
viện, điều kiện khám, chữa bệnh tại 
khoa thời điểm đó rất khó khăn, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực 
bác sỹ YHCT thiếu thốn. Được sự 
quan tâm của ban lãnh đạo bệnh viện 
cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết của 
bác sĩ Sơn và đội ngũ nhân viên y tế, 
khoa có điều kiện triển khai nhiều 
phương pháp điều trị kết hợp giữa 
Đông y và Tây y đạt kết quả cao, 
được nhiều bệnh nhân tin tưởng. Từ 
lúc phòng điều trị nội trú chỉ có 5 
giường bệnh, đến nay đã tăng lên 
30 giường bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ 
của khoa cũng tăng lên 25 người, 
trong đó có 6 bác sĩ. Bên cạnh đó, 
nhiều thiết bị hiện đại như: giường 
kéo cột sống, máy chiếu lazer, máy 
siêu âm… cũng được trang bị đầy 
đủ. Hiện nay, trung bình mỗi ngày 
khoa tiếp nhận, khám và điều trị cho 
hơn 400 lượt bệnh nhân, trong đó tỷ 
lệ bệnh nhân điều trị nội trú thường 
xuyên đạt 80% công suất giường 
bệnh. Công việc lúc nào cũng bận 
rộn, nhưng với thái độ điềm tĩnh, nhẹ 
nhàng, từ tốn anh luôn được bệnh 
nhân và đồng nghiệp yêu mến.

Giữ trọn niềm đam mê với Y học 
cổ truyền, bác sĩ Sơn luôn trăn trở 
làm cho mọi người hiểu đúng về 
Đông y, về các phương pháp chăm 

sóc và điều trị của Đông y để giữ 
cho tinh, khí, thần, huyết dịch trong 
cơ thể ổn định, quân bình ngay cả 
lúc thường lẫn lúc có bệnh. Anh 
luôn tâm niệm, lĩnh vực Y học cổ 
truyền bây giờ cần phải được đầu 
tư, phải cập nhật kiến thức, nâng 
cao tay nghề, có giỏi nghề thì mới 
trị hết bệnh và bản thân người bác 
sĩ phải trau dồi y đức, nâng cao tinh 
thần, thái độ phục vụ để người bệnh 
được hài lòng. Bởi vì, hơn ai hết, khi 
người bệnh tìm đến phương pháp y 
học cổ truyền, phần lớn đã mang 
trong mình căn bệnh mãn tính, phải 
chịu sự đau đớn kéo dài cả về thể 
xác và tinh thần.

Khi hỏi về những kỷ niệm đáng 
nhớ trong thời gian công tác, bác sĩ 
Sơn không thể nhớ hết bao nhiêu 
lần chứng kiến cảnh người bệnh đau 
đớn để rồi mỗi một lần điều trị thành 
công, giúp người bệnh thoát khỏi 
bệnh tật, qua cơn đau đớn có thể 
tự sinh hoạt một cách bình thường, 
được nhìn thấy những nụ cười vui vẻ 
trở lại trên gương mặt người bệnh, là 
bản thân anh lại thấy mỗi ngày trôi 
qua thật trọn vẹn, ý nghĩa.

Với phương châm phải đặt bản 
thân vào vị trí của người bệnh để 
thấu hiểu được tâm tư bệnh nhân, 
anh luôn dành thời gian ưu tiên đến 
với phòng bệnh, để động viên lắng 
nghe ý kiến phản hồi từ người bệnh, 
trực tiếp khám, chữa cho các bệnh 

“BÁC SĨ SƠN 
 ĐÔNG Y” 
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nhân nặng; giúp đỡ, kêu gọi ủng hộ 
cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn. Chính từ những việc làm trách 
nhiệm, ân cần, bác sĩ Trường Sơn 
đã nhận được nhiều tình cảm yêu 
mến, kính trọng từ đồng nghiệp và 
bệnh nhân. 

Cùng với việc khám, điều trị cho 
người bệnh hàng ngày, anh còn tích 
cực nghiên cứu khoa học, gia giảm 
những bài thuốc. Mô hình “kết hợp 
Y học cổ truyền với Y học hiện đại” 
trong khám, điều trị bệnh của bác 
sĩ Sơn đã nâng cao tỷ lệ khỏi bệnh, 

giảm biến chứng, tai biến cho bệnh 
nhân, khiến lượng bệnh nhân đến 
với khoa ngày một đông hơn. Đối 
với anh, trị bệnh cứu người có trăm 
phương ngàn lối, nhưng những bài 
thuốc Y học cổ truyền của người 
Việt vẫn luôn có một sức mạnh diệu 
kỳ. Theo anh tâm sự, trong quá trình 
làm việc, anh nhận thấy rằng thuốc 
Tây y cũng có mặt tích cực, thuận 
lợi trong sử dụng và hiệu quả cho 
bệnh nhân, nhưng cũng có những 
hạn chế và tác dụng phụ. Trong khi 
đó Đông y lại có rất nhiều phương 
thuốc điều trị có hiệu quả mà lại hạn 

chế tác dụng phụ. Chính điều này đã 
thôi thúc anh nghiên cứu, đi sâu tìm 
hiểu, đánh giá tác dụng của một số 
bài thuốc Y học cổ truyền để điều 
trị một số bệnh như: xương khớp, 
thoái hóa cột sống, suy nhược thần 
kinh, rối loạn tiêu hóa…

Ngoài việc không ngừng nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh, 
anh rất chú trọng nhắc nhở nhân viên 
về thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử 
với bệnh nhân, tạo niềm tin, sự thân 
thiện để họ yên tâm điều trị. Bằng sự 
tận tâm, nhiệt tình của các y, bác sĩ 
và toàn thể cán bộ, nhân viên, khoa 
YDCT ngày càng được nhiều bệnh 
nhân tin tưởng, lựa chọn điều trị. Và 
rất nhiều người được chữa khỏi bệnh 
đã viết thư động viên, khen ngợi đội 
ngũ y, bác sĩ của khoa, trong đó có 
bác sĩ Nguyễn Trường Sơn.

Với những cố gắng, nỗ lực, luôn 
đi đầu, gương mẫu trong công việc, 
cùng với đội ngũ y, bác sỹ của khoa 
vượt qua nhiều khó khăn về nhân 
lực, kinh phí, cơ sở vật chất và luôn 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2002 
anh được Ban giám đốc bệnh viện 
tin tưởng giao nhiệm vụ Trưởng 
khoa YDCT. Cùng với công tác 
chuyên môn, trong công tác quản 
lý anh luôn sắp xếp công việc có kế 
hoạch và khoa học, phối hợp với các 
đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. 

Chị Dương Thị Hà (Lương y 
Khoa YDCT), người đã từng có 
nhiều năm công tác gắn bó với khoa, 
nhận xét về bác sĩ Nguyễn Trường 
Sơn với thái độ yêu mến và trân 
trọng: “Bác sĩ Sơn là người rất có 
tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm 
với công việc, đặc biệt bác sĩ còn là 
trung tâm đoàn kết gắn bó mọi người 
trong khoa, cùng quan tâm, giúp đỡ 
nhau như trong một gia đình. Về 
chuyên môn, bác sĩ trưởng khoa luôn 
là người đi đầu cập nhật kiến thức, 
ứng dụng kỹ thuật mới trong khám 

HOA ĐẸP NGÀNH Y

Bác sĩ CKI Nguyễn Trường Sơn thăm khám cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Khoa Y 
Dược Cổ truyền – BV Lê Lợi. 
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THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:

Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận
Ngày cấp/

Số lô
Lý do

Biện pháp 
xử lý

Sữa rửa mặt sáng da 
ngừa mụn, nám Ever 
today - 50ml.

Công ty TNHH MTV SX-TM Mỹ phẩm Đăng Dương. 002602/14/CBMP-HCM 
01.DD21.18
02/01/2018

Mẫu sản phẩm mỹ phẩm không 
đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh 
vật trong mỹ phẩm.

Thu hồi

Kem và bột tắm trắng 
Ngọc trai (TT Ngọc 
Trai) - 150g.

Công ty TNHH SX TM Nghĩa Phong. 002151/13/CBMPHCM 0012018
Mẫu sản phẩm mỹ phẩm không 
đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ 
đồng đều khối lượng.

Hoàn cứng Khu phong 
Thanh can hoàn, 
lọ 25g

Cơ sở Y Dược học cổ truyền DT Nguyễn Minh Trí. V127-H12-18
150118
01.01.2018

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
về chỉ tiêu độ nhiễm khuẩn.

Niêm phong

Xịt chống muỗi α Sat 
Perfumes.

Công ty CP SANTEK sản xuất (địa chỉ: Thôn An Cơ Bắc, 
xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và 
Công ty CP Dược Anpha chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị thường (địa chỉ: Cụm 12, xã Tân Lập, 
huyện Đan Phương, thành phố Hà Nội).

49/16/CBMP - TB 30/11/2016
Công ty CP Dược Anpha tự nguyện 
thu hồi do không có nhu cầu kinh 
doanh sản phẩm nêu trên.

Thu hồiDung dịch vệ sinh 
mũi nước biển sâu 4 
SEASONS.

26/18/CBMP - TB 01/2/2018

Xịt chống muỗi Anti 
Mossofth.

Công ty CP SANTEK sản xuất (địa chỉ: Thôn An Cơ Bắc, 
xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và 
Công ty THNN phát triển tổng hợp Đại Dương chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị thường (địa chỉ: 21, 
Ngách 87/33 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội).

26/16/CBMP - TB 13/6/2016

Công ty THNN phát triển tổng hợp 
Đại Dương tự nguyện thu hồi do 
không có nhu cầu kinh doanh sản 
phẩm nêu trên.

Thu hồi

MD (TH) 

chữa bệnh. Về quản lý bác sĩ Sơn 
luôn điều hành công việc rất khoa 
học, hợp tình, hợp lý, hiệu quả…”.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh 
Phước, Giám đốc bệnh viện Lê 
Lợi: “Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn 
là người rất tâm huyết với nghề, 
vững vàng về chuyên môn, tận tụy 
với công việc, giản dị trong cuộc 
sống, gần gũi với đồng nghiệp, hết 
lòng với người bệnh, là người quản 
lý lãnh đạo có năng lực. Trong suốt 
quá trình công tác tại bệnh viện, anh 
luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến 
thức nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, có nhiều cống hiến cho sự 
nghiệp phát triển của Khoa YDCT”.

Trong suốt những năm gắn bó 
với nghề YHCT, bác sỹ Sơn đã 
nghiên cứu nhiều đề tài khoa học, 

trong đó có nhiều đề tài đã được ứng 
dụng vào thực tế, ví như: Đánh giá 
hiệu quả phương pháp điện châm 
xuyên huyệt điều trị giảm đau trong: 
thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa cột 
sống thắt lưng, liệt dây thần kinh số 
VII ngoại biên do lạnh…

Với những thành tích xuất sắc, 
bác sĩ Nguyễn Trường Sơn đã nhận 
được Bằng khen của Bộ Y tế vì có 
thành tích xuất sắc trong việc thực 
hiện chính sách quốc gia về công 
tác YDCT (2003-2010); Bằng khen 
của UBND tỉnh năm 2009 và rất 
nhiều giấy khen của Hội đông y Việt 
Nam và Hội đông y tỉnh BR-VT… 
Và mới đây nhất là Bằng khen của 
Bộ Y tế đối với khoa YDCT BV 
Lê Lợi - Là 1 trong 4 khoa YDCT 
thuộc 4 bệnh viện trên cả nước đã 

“có thành tích xuất sắc trong công 
tác phát triển nền Đông y Việt Nam 
và Hội Đông y Việt Nam trong tình 
hình mới”, trong đó có một phần 
công sức đóng góp tích cực của bác 
sĩ Nguyễn Trường Sơn.

Tất cả các danh hiệu trên rất 
xứng đáng với công sức, tâm huyết 
cũng như lòng say mê yêu nghề của 
anh. Thế nhưng, chưa bao giờ anh 
nhận đó là thành công của riêng 
mình, mà anh cho rằng đó chính là 
thành quả của cả một tập thể khoa 
cùng chung tay góp sức. Qua trò 
chuyện, tôi biết, hạnh phúc lớn nhất 
của những người thầy thuốc như anh 
chính là sự tin yêu của bệnh nhân 
và nhận thấy được sự chuyển biến 
tích cực sau quá trình điều trị của 
người bệnh.

Bài, ảnh: MỸ DINH

HOA ĐẸP NGÀNH Y
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Bệnh viện Y học Cổ truyền.

 Trạm Y tế Phường Long Hương, TP. Bà Rịa.Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa.

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.Bệnh viện Mắt.

Bệnh viện Bà Rịa.

NGÀNH Y TẾ BR-VT:
Xây dựng cơ sở Y tế Xanh-Sạch-Đẹp và không khói thuốc lá



MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Ảnh: THĂNG THÀNH

Hội thi an toàn giao thông và sơ cấp cứu tai nạn giao thông năm 2018.

Hội nghị giao ban ngành Răng-Hàm-Mặt và tổng kết Nha học đường toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường niên CLB giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam lần thứ XVII  
được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


