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Biết không an toàn 
nhưng vẫn bán

Thức ăn vỉa hè, đường phố “nở 
rộ” khắp mọi nơi, từ những con phố 
lớn đến các ngõ ngách nhưng nhiều 
nhất là ở các khu vực đông dân cư 
như: Khu công nghiệp, trường học, 
các điểm du lịch... các cửa hàng chen 
nhau mọc lên với đủ loại thức ăn 
phong phú, đa dạng như: chè, bún, 
cá viên chiên…Tuy nhiên mức độ 
vệ sinh, an toàn của các loại thực 
phẩm này đến người bán cũng còn 
e ngại. Anh Nguyễn Văn Linh – 
làm nghề bán hủ tiếu gần khu công 
nghiệp Đông Xuyên – Tp. Vũng Tàu 
thú thực: “Vì là hàng bán lề đường 
nên bán cả buổi trời, mấy chục cái 
tô, mấy chục cái đĩa chỉ có một thau 
nước rửa. Bán hủ tiếu không lời là 
bao nên làm sao có tiền mà mua thịt 
tươi ngon được. Tôi phải chờ tới trưa 

để mua thịt ế, giá chỉ bằng phân nửa 
so với thịt tươi. Có hôm tôi mua trúng 
miếng thịt không biết họ ướp cái gì 
mà khi nấu, thịt nổi lều bều, miếng 
thịt rã ra… Ðắn đo mãi, cuối cùng 
tôi quyết định đổ bỏ, bởi lỡ ăn vào 
có người chết thì to chuyện”. 

Chị Nguyễn Thị Mai là một người 
đã từng bán hàng rong trên đường 
phố ở TP Bà Rịa, kể lại công việc 
cũ:“Những năm 90 tôi làm nghề bán 
trái cây lẻ các loại trái cây cóc, ổi, 
xoài, chẻ ra chấm kèm với mắm ruốc. 
Nước ngâm trái cây toàn đường hóa 
học, mắm ruốc thì chẳng biết sản xuất 
ở đâu vì không có bao bì, nhãn mác rõ 
ràng”. Chị phân trần:“Biết là không 
an toàn nhưng vì miếng cơm manh áo 
nên phải bán”. Sau mấy lần bị phạt vì 
tội lấn chiếm lòng lề đường nên hết 
vốn, chị nghỉ một thời gian rồi xoay 
sang bán hủ tiếu, bánh cuốn.

Trước cổng trường THPT Nguyễn 
Huệ - Tp. Vũng Tàu, cách đó chừng 
10m, các xe hàng rong tập kết ngay 
trước cổng trường và sát lòng đường. 
Những người bán hàng cho biết, vì 
không thấy biển báo “cấm bán hàng 
rong” nên chúng tôi vẫn bán ở đây. 
Chủ yếu các quán hàng rong này 
thường bán những món ăn phù hợp 
với khẩu vị, sở thích của học sinh như 
thạch dừa, kem, trà sữa trân châu, chè, 
bánh tráng nướng… các mặt hàng 
để lẫn lộn với nhau, không che đậy, 
người bán thường không đeo găng 
tay, họ dùng tay để bốc thức ăn trực 
tiếp. Khi được hỏi, người bán hàng 
liền phân trần: “...học sinh giờ tan 
trường mua hàng đông, đeo găng tay 
bất tiện lắm, với lại chỗ ngồi cố định 
chẳng có, vừa bán hàng vừa lo chạy 
công an thì trang bị tủ kính để bày 
biện, che chắn làm gì?”.

Thức ăn “chui” đường phố -

Bao giờ mới an Toàn? 
Hiện nay, an toàn thực phẩm 

đang gióng lên hồi chuông 
báo động, các dịch vụ ăn uống 

ngày càng nở rộ, đặc biệt là 
loại hình kinh doanh thức ăn 
đường phố mang tính tự phát, 

không ổn định, không đảm 
bảo các điều kiện vệ sinh cần 
thiết trong chế biến cũng như 

môi trường kinh doanh, nên 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra 

ngộ độc thực phẩm.

Một điểm bán thức ăn đường phố che chắn sơ sài ngay trên vỉa hè tại phường 11,  
TP. Vũng Tàu. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Theo thống kê của Chi cục 
ATVSTP, toàn tỉnh hiện có 732 cơ 
sở TAĐP là hàng rong. Ngoài ra, việc 
kiểm soát nguyên liệu đầu vào của 
TAĐP rất khó khăn, khi 60% thực 
phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều cơ 
sở kinh doanh TAĐP mua hàng trôi 
nổi, giá rẻ để chế biến, chưa có thói 
quen truy rõ nguồn gốc nguyên liệu. 
Các tiêu chí về người bán hàng phải 
được khám sức khỏe thường xuyên 
cũng đạt ở mức thấp so với các tiêu 
chí khác. 
Biết dơ nhưng vẫn ăn 

Biết là dơ, là mất vệ sinh và ẩn 
chứa nhiều hiểm họa khôn lường, 
nhưng trước sự tiện dụng, hấp dẫn, bắt 
mắt và đặc biệt là giá cả phải chăng 
của các loại hàng rong nhiều người 
vẫn có thói quen mua để dùng. Là 
một tín đồ của thức ăn vỉa hè, anh 
Nguyễn Thạc Linh – nhân viên văn 
phòng chia sẻ: “mình nghe nhiều về 
sự mất an toàn vệ sinh thực phẩm của 
thức ăn đường phố và bản thân mình 
cũng đã có lần bị ngộ độc vì ăn phải 
thực phẩm bẩn nhưng vì tính chất 
công việc bận rộn lại sống độc thân, 
thời gian nghỉ ngơi rất ít nên sau giờ 

làm mình ăn đại cho xong rồi về nghỉ. 
Nhiều lúc nghĩ cũng lo cho sức khỏe 
nhưng rồi lại chặc lưỡi: kệ, tới đâu 
hay tới đó””.

Cũng vì giá cả hợp với túi tiền 
sinh viên nên thức ăn đường phố trở 
thành sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ, 
bạn Nguyễn Thị Hóa – Sinh viên 
trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu cho 
biết: “em thấy thức ăn đường phố có 
nhiều món ngon và cũng hợp với túi 
tiền eo hẹp của sinh viên chúng em, 
để không bị ngộ độc thực phẩm tụi em 
thường chọn ăn ở những quán quen 
cho an tâm hơn”.

Hiểu rõ về tác hại của không ít 
thực phẩm đường phố đối với sức 
khỏe, nhưng lại không có sự lựa chọn 
nào khác là trường hợp của chị Lê Thị 
Hường, công nhân khu công nghiệp 
Đông Xuyên – Tp. Vũng Tàu. Chị 
chia sẻ: “công nhân như tụi mình làm 
gì có nhiều tiền, chưa kể nhà mình có 
2 bé học cấp 1, buổi sáng các con đến 
trường sớm mà nhà lại xa nên mình 
thường mua đại xôi hay bánh mì bán 
dọc đường để ba mẹ con cùng ăn. Ăn 
xong đưa con đến trường, mẹ cũng 
vừa kịp giờ vào ca”.

Không thể phủ nhận được những 
tiện dụng mà thức ăn đường phố đem 
lại, tuy nhiên nếu không được quản 
lý chặt chẽ về nguồn gốc thực phẩm, 
người kinh doanh thiếu kiến thức về 
vệ sinh an toàn thực phẩm... thì thức 
ăn đường phố sẽ trở thành mối hiểm 
họa khôn lường. Thực tế, thời gian 
qua các Bệnh viện như Lê Lợi, Bà Rịa 
cũng thường xuyên tiếp nhận những 
trường hợp bệnh nhân bị tiêu chảy, 
ngộ độc cấp.. mà nguyên nhân chủ 
yếu do thức ăn đường phố không đảm 
bảo an toàn gây ra.
Nhiều biện pháp quản lý thức 
ăn đường phố được triển khai

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, 
trong công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm thức ăn đường phố năm 2016, 
các ban ngành, đơn vị đã tập trung 
thực hiện các hoạt động như: tăng 
cường truyên truyền và giáo dục đảm 
bảo ATTP đối với kinh doanh thức ăn 
đường phố; tập huấn ATTP, khám sức 
khỏe cho người kinh doanh thức ăn 
đường phố; triển khai giám sát mô 
hình khu phố ẩm thực đảm bảo ATTP; 
kiểm tra, tổng kết đánh giá công tác 

Xe loa tuyên truyền trong lễ phát động “Tháng hàng động vì chất lượng  
ATVSTP tỉnh BR-VT năm 2016”. Ảnh: THĂNG THÀNH4



Theo số liệu thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: toàn tỉnh có khoảng 3.060 

cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố. Các điều kiện để 
bảo đảm vệ sinh trong khâu chế biến của thức ăn đường phố, như 
sử dụng nước sạch, xử lý rác, côn trùng trung gian chưa thật sự 
bảo đảm, thiếu trang bị chế biến và bảo quản; gần 40% cơ sở bán 
thức ăn đường phố bị phát hiện có sai phạm với các lỗi chủ yếu 
bao gồm: người chế biến thức ăn không mang đầy đủ trang phục; 
chưa khám sức khỏe và tập huấn kiến thức ATTP. Như vậy cần 
phải tiếp tục tăng cường quản lý kinh doanh thức ăn đường phố 
nếu không nguy cơ gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm hay bệnh về 
đường tiêu hóa cho người tiêu dùng là khó tránh khỏi.

đảm bảo ATTP đối với kinh doanh 
thức ăn đường phố, nhằm đảm bảo 
an toàn VSTP, góp phần bảo vệ sức 
khỏe người tiêu dùng. 

Ông Tiêu Văn Linh – Chi cục 
trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực 
phẩm tỉnh cho biết:“đơn vị thường 
xuyên thông tin rộng rãi cho cả người 
sản xuất và người tiêu dùng biết 
những vấn đề liên quan đến VSATTP. 
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo VSATTP 
tỉnh cũng đưa ra những biện pháp 
buộc người sản xuất, người bán hàng 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
định về chất lượng sản phẩm; kiểm 
soát chặt chẽ các loại hóa chất phụ 
gia thực phẩm đang được bày bán 
trên thị trường, tránh tình trạng người 
mua lẫn người bán đều không hiểu 
bản chất và đặc trưng của hoá chất sử 
dụng; tổ chức các lớp đào tạo nguồn 
nhân lực quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt 
đẩy mạnh việc kiểm tra và xử phạt các 
trường hợp cố ý vi phạm, đưa thức 
ăn đường phố vào hoạt động quy củ, 

nề nếp hơn”.
Không chỉ là các ban ngành hữu 

quan mà chính quyền địa phương trên 
phạm vi toàn tỉnh cũng rất chú trọng 
và quan tâm đến công tác đảm bảo 
ATTP. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng – 
PCT. UBND phường Rạch Dừa cho 
biết: “Sự tồn tại các quán hàng rong 
tập trung tại các khu vực gần cổng 
trường học, khu công nghiệp… không 
chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất ATVSTP mà 
còn gây cản trở giao thông, mất mỹ 
quan… Thế nhưng để dẹp bỏ tình 
trạng này thì không hề đơn giản, công 
an, dân phòng địa phương thường 
xuyên tổ chức các đợt ra quân dẹp bỏ 
tình trạng bán hàng rong trên địa bàn 
phường, song hiệu quả mang lại chưa 
cao. Gọi là quán hàng rong nhưng 
thực chất đây là những chiếc xe bán 
hàng di dộng nên việc di chuyển của 
họ khá dễ dàng, nếu công an, dân 
phòng kiểm tra không cho họ bán hôm 
nay thì ngày mai họ lại quay lại bán 
tiếp, hoặc di chuyển tới bán ở các 
chỗ khác”.

Song song với các biện pháp thanh 
kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục...tỉnh 
BRVT cũng xây dựng, triển khai 
nhiều đề án, mô hình..., trong đó đề 
án “cải thiện điều kiện đảm bảo thức 
ăn đường phố” tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu giai đoạn 2013- 2015 tại 4 tuyến 
đường (VT, BR, Long Điền) đã đem 
lại nhiều kết quả khả quan. Trong 3 
năm, tại những địa điểm triển khai đề 
án không ghi nhận một trường hợp 
nào bị ngộ độc thực phẩm. Mô hình 
này dự kiến sẽ tiếp tục được nhân 
rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Bằng việc triển khai đồng loạt 
nhiều biện pháp, huy động sự tham 
gia tích cực của các cấp, ngành và 
chính quyền địa phương, hy vọng 
loại hình kinh doanh thức ăn đường 
phố sẽ được quản lý tốt, đem lại thu 
nhập cho một bộ phận người dân lao 
động và đảm bảo sức khỏe cho người 
tiêu dùng.

TRẦN HIÊN

Các quán ăn vỉa hè mọc lên như nấm tại các khu công nghiệp. Ảnh: THẾ PHI

5



Vậy tại sao người ta hút thuốc?
Câu hỏi trên được đặt ra từ rất 

nhiều năm. Nhiều tổ chức y tế cho 
rằng người ta hút thuốc do bị “nghiện” 
Nicotine (nicôtin). Nicôtin trong thuốc 
lá khi hít vào sẽ thấm qua mạch máu 
phổi vào máu tuần hoàn, 7 giây sau sẽ 
lên đến trung tâm “thưởng” ở não. Tại 
đây nicôtin gắn vào thụ thể nicôtin gây 
phóng thích các chất trung gian dẫn 
truyền thần kinh chủ yếu là dopamin 
và noradrenaline gây ra các hiệu quả 
như tăng cường sự chuẩn xác, độ tập 
trung, khả năng hoạt động trí óc; gây 
cảm giác sảng khoái, yêu đời, hưng 
phấn; giảm lo âu, tăng chuyển hoá 
cơ bản nên giảm cân nặng. Khi nồng 
độ nicotin giảm xuống, người hút sẽ 
xuất hiện các triệu chứng rất khó chịu 
như thèm thuốc, mất ngủ, buồn bã 
hay hưng phấn quá mức, thèm ăn, 
ăn nhiều, tăng cân. Lúc này, người ta 
thường chọn giải pháp là hút thuốc, 
do quá lệ thuộc vào nicôtin. 

Tuy nhiên, dường như nguyên 
nhân dẫn đến việc hút thuốc không 

chỉ có nicôtin. Hút thuốc là một chuỗi 
nghi thức liên quan đến nhiều giác 
quan. Người hút thuốc thường có cảm 
giác thích thú với điếu thuốc trên tay, 
với mùi vị, giác quan và hương vị của 
khói thuốc. Đặc điểm nhân cách, trình 
độ học thức, văn hóa cũng là những 
yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi hút 
thuốc lá và như vậy ảnh hưởng đến 
nghiện thuốc lá. Trong các mối quan 
hệ xã hội, việc hút thuốc thể hiện sự 
“chia sẻ” với những người hút thuốc 
khác. Thanh niên mới lớn, hút thuốc 
lá do bắt chước người lớn và như một 
cách khẳng định mình không còn ở độ 
tuổi trẻ con nữa. Sống, học tập và làm 
việc với một nhóm bạn bè nghiện hút 
thuốc lá, không sớm thì muộn chúng 
ta cũng sẽ bị nghiện hút theo họ. Trong 
gia đình nếu cha mẹ nghiện hút thuốc 
lá thì con cũng dễ bị nghiện. Đặc thù 
của từng nền kinh tế - văn hóa - xã 
hội qui định đặc điểm hút thuốc lá 
của dân số sống trong xã hội đó. Ví 
dụ Việt Nam nữ hút ít, nam hút nhiều. 
Tây Âu, nam nữ hút gần bằng nhau. 

Cuối cùng vấn đề quảng cáo của các 
hãng sản xuất thuốc lá cũng góp phần 
tác động rất mạnh đến vấn đề nghiện 
hút thuốc lá của nhiều thế hệ. Thông 
tin tuyên truyền, qui định pháp luật 
về ngăn cấm hút thuốc lá ở nơi công 
cộng cũng ảnh hưởng nhiều đến hành 
vi hút thuốc lá.

Tóm lại, lệ thuộc thuốc lá là quá 
trình tương tác giữa 3 thành tố: 

+ Nicôtin có trong thuốc lá - là 
một chất hướng tâm thần.

+ Khả năng dễ bị lệ thuộc hay 
không của bản thân người hút thuốc.

+ Yếu tố đặc thù của từng nền văn 
hóa, kinh tế, xã hội.

Các biện pháp cai thuốc lá:
Biện pháp hỗ trợ cai thuốc lá được 

chứng minh có hiệu quả là điều trị 
nhận thức - chuyển đổi hành vi và điều 
trị bằng thuốc như nicotin thay thế; 
bupropion hydrochloride, varenicline.

Trong đó, biện pháp điều trị nhận 
thức - thay đổi hành vi là biện pháp 

“Hãy nói Không với thuốc lá”.

Cai nghiện thuốc lá
        bằng cách nào?

Vai trò gây bệnh của hút thuốc đã 
được chứng minh qua nhiều nghiên 
cứu trên thế giới cũng như ở nước ta. 

Hút 01 điếu thuốc tức là đã tự mình 
làm mất đi 5,5 phút cuộc sống. Tuổi 
thọ trung bình của người hút thuốc 

ngắn hơn so với người không hút 
thuốc từ 5-8 năm. Hút thuốc làm 

tăng tỷ lệ tử vong từ 30 đến 80%, chủ 
yếu là do các bệnh ung thư (ung thư 

phổi), bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 
các bệnh tim mạch….
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căn bản, xuyên suốt toàn bộ quá trình 
cai thuốc lá. Trái với các biện pháp 
điều trị bằng thuốc vốn chỉ có chỉ định 
trên người hút thuốc lá có ý muốn cai 
thuốc, biện pháp điều trị nhận thức - 
chuyển đổi hành vi có chỉ định cho 
người hút thuốc lá ở mọi giai đoạn. 
Cơ chế tác dụng của biện pháp điều 
trị nhận thức - thay đổi hành vi là can 
thiệp vào các thành phần cấu thành 
nên hành vi hút thuốc lá để giúp người 
nghiện nhận biết và tìm cách chuyển 
đổi hành vi có hại cho sức khỏe là hút 
thuốc lá thành một hành vi khác có lợi 
cho sức khỏe. Cách thức tác động là tư 
vấn cá nhân, tư vấn theo nhóm, tư vấn 
trên phương tiện thông tin đại chúng.

Những trường hợp lệ thuộc nicôtin 
nặng, có thể bác sĩ sẽ khuyên dùng 
nicôtin thay thế dưới nhiều dạng 
khác nhau như: băng dán (Nicorette, 
Nicopatch, Nicoderm), viên thuốc 
nhai (Nicopass), viên thuốc ngậm dưới 
lưỡi (Nicorette microtab, Niquitin), 
nicôtin dạng hít (Nicorette). Trong 
4 loại này, nicôtin dán thường được 
dùng nhất.

Nicôtin sinh ra do hút thuốc sẽ 
thấm qua phổi vào máu rất nhanh, 
đạt nồng độ cao đột ngột;. Còn nicôtin 
trong chế phẩm thay thế thấm vào 
máu chậm, làm cho nồng độ nicôtin 
trong máu tăng, giúp cơ thể không quá 
thiếu nicôtine nên không xuất hiện hội 
chứng cai thuốc; Nhưng cũng không 
tăng cao đạt đỉnh nên không đem đến 
cho người bệnh sự sảng khoái khi 
hút thuốc và như vậy sẽ không gây 
nghiện. Nhờ vậy, nicotine thay thế 
giúp giảm thiểu được các triệu chứng 
vật vã trong những ngày đầu cai thuốc. 
Khi cơ thể đã quen dần, bác sĩ sẽ giảm 
dần liều thuốc nicotine thay thế sao 
cho các triệu chứng cai thuốc không 
xuất hiện. Tùy theo từng cá nhân, đặc 
biệt là mức độ lệ thuộc nicotine, thời 
gian dùng nicotine thay thế kéo dài từ 
2-4 tháng, cá biệt có thể kéo dài đến 
6, thậm chí là 12 tháng. Điều trị bằng 

nicotine thay thế được chỉ định cho 
người hút thuốc lá muốn cai thuốc, 
người hút thuốc lá bị lệ thuộc thực thể 
từ trung bình đến nặng vào nicotin. 
Không có chống chỉ định cho cả bệnh 
nhân tim mạch và phụ nữ có thai. 

Điều trị bằng bupropion 
hydrochloride, kéo dài 7-9 tuần, 
dùng cho những trường hợp lệ thuộc 
nicotine nặng. Cơ chế tác dụng của 
Bupropion hydrochloride (Zyban, 
Wellbutrin) là ức chế một phần sự 
bắt giữ dopamin, làm tăng nồng độ 
dopamin tại trung tâm thưởng ở não; 
ức chế mạnh sự bắt giữ noradreanaline, 
làm giảm triệu chứng của hội chứng 
cai nghiện và tăng cường khả năng 
tập trung; ức chế cạnh tranh với thụ 
thể nicotin với chất nicotin. Với cơ 
chế tác động như vậy, bupropion 
hydrochloride ban đầu được xem là 
giải pháp rốt ráo cho việc cai thuốc, 
nhưng đáng tiếc là có đến 30% số 
người cai thuốc lại không đáp ứng 
với bupropion. Hơn nữa, bupropion 
hydrochloride là một thuốc hướng tâm 
thần, có một số tác dụng phụ cũng như 
chống chỉ định tuyệt đối, nên phải 
được kê toa bởi bác sĩ. Điều trị bằng 
bupropion hydrochloride được chỉ 
định cho người nghiện thuốc lá có ý 
muốn cai thuốc lá, người nghiện thuốc 
lá bị lệ thuộc về mặt thực thể trung 
bình đến nặng vào nicotin. Chống 
chỉ định điều trị bằng bupropion 

hydrochloride với những người bị 
dị ứng với các thành phần của thuốc 
bupropion, động kinh hoặc có tiền 
căn động kinh, u não, đang điều trị cai 
nghiện rượu hoặc thuốc ngủ, rối loạn 
tâm thần ăn nhiều, uống nhiều, rối 
loạn tâm thần hưng - trầm cảm, đang 
dùng thuốc hướng thần nhóm IMAO, 
suy chức năng gan nặng. Liều điều trị 
bằng bupropion hydrochloride là 150 
mg/ngày trong 7 ngày đầu; 300 mg/
ngày trong các ngày sau chia làm hai 
lần cách nhau 8 giờ. Thời gian điều 
trị: từ 7 đến 9 tuần. Trong 7 ngày đầu 
nếu không nhịn nổi có thể hút thuốc 
lá, từ ngày thứ 8 trở đi cai thuốc lá 
hoàn toàn. Tác dụng ngoại ý thường 
gặp là khô miệng, mất ngủ, nhức đầu, 
phản ứng dị ứng.

Trên thị trường Việt Nam, hiện chỉ 
có lưu hành thương mại Varenicline. 
Cơ chế tác dụng của varenicline 
(Champix, Chantix) là liên kết với ái 
lực cao và chọn lọc tại các thụ thể thần 
kinh acetylcholine – nicotinic α4β2, 
nơi mà nó hoạt động như một chất 
chủ vận từng phần, một chất mà có 
cả hoạt tính chủ vận với hiệu lực nội 
tại thấp hơn nicotine và hoạt tính đối 
kháng khi có mặt nicotine

Liều khuyến cáo của varenicline 
là 1 mg x 2 lần/ngày sau 1 tuần được 
chuẩn liều như sau: ngày thứ 1 đến 
ngày thứ 3 uống 0.5 mg x 1 lần/ngày; 
ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 uống 0.5 
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mg x 2 lần/ngày; ngày thứ thứ 8 
đến cuối đợt điều trị uống 1 mg x 
2 lần/ngày. Bệnh nhân nên định 
trước ngày ngừng hút thuốc. Nên 
bắt đầu dùng Varenicline trước 
ngày đó 1 tuần. Bệnh nhân không 
thể dung nạp được những tác dụng 
không mong muốn của varenicline 
có thể dùng tạm thời hoặc lâu dài 
liều thấp hơn. Nên nuốt nguyên cả 
viên Varenicline với nước. Có thể 
uống Varenicline cùng hoặc không 
cùng với thức ăn. Bệnh nhân nên 
điều trị bằng varenicline trong 12 
tuần. Với những bệnh nhân đã 
thành công trong việc ngừng hút 
thuốc vào cuối tuần thứ 12, khuyến 
cáo nên dùng thêm 1 đợt điều trị 
12 tuần nữa với varenicline liều 1 
mg x 2 lần/ngày. Bệnh nhân không 
thành công trong việc ngừng hút 
thuốc trong suốt 12 tuần của liệu 
trình ban đầu hoặc người tái hút 
sau khi điều trị nên được khuyến 
khích thử thêm lần nữa một khi đã 
xác định và giải quyết được những 
yếu tố khiến cho nỗ lực cai thuốc 

trước đó thất bại. Bệnh nhân sử 
dụng Varenicline báo cáo rằng họ 
chẳng nhận được gì từ thuốc lá của 
họ. Đó là loại giống như hút thuốc 
lá dạng thanh, nghĩa là khi uống 
Varenicline, họ cảm thấy điếu thuốc 
lá họ đang hút không phải là điếu 
thuốc lá họ vẫn thường thèm muốn. 
Tác dụng phụ thường gặp khi uống 
Varenicline là buồn nôn (đã được 
báo cáo trong khoảng 30% bệnh 
nhân). Nó được mô tả là nhẹ và đã 
được ngăn ngừa bằng cách uống 
Varenicline sau bữa ăn với một ly 
nước đầy. Tình trạng này sẽ tốt hơn 
sau một tuần. Một tỷ lệ nhỏ (3%) 
bệnh nhân đã phải ngừng sử dụng 
Varenicline. Tác dụng phụ khác của 
Varenicline (với tần suất ít gặp hơn) 
bao gồm đau bụng, đầy hơi, táo bón, 
mất ngủ và mộng du. Cho đến nay, 
các nghiên cứu chưa tìm thấy có 
sự tương tác giữa Varenicline với 
các loại thuốc khác. Điều chỉnh liều 
lượng Varenicline cần được thực 
hiện ở những bệnh nhân có vấn đề 
về thận nặng. Varenicline không 
được nghiên cứu để sử dụng trong 
thai kỳ hoặc mẹ đang cho con bú.

Varenicline là thuốc giúp cai 
nghiện thuốc lá thành công nhất. 
Trong số những người sử dụng 
Varenicline để cai nghiện thuốc lá 
tỷ lệ phần trăm thành công là 67%, 
so với chỉ 55% khi dùng bupropion, 
và 50% khi dùng nicotine thay thế.

XUÂN LÊ 
tổng hợp

THA là một bệnh rất nguy hiểm, 
bởi vì nếu không điều trị hoặc điều trị 
không đúng, không đầy đủ sẽ có rất 
nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí 
có thể gây tử vong hoặc để lại các di 
chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, sức 
lao động của người bệnh và trở thành 
gánh nặng cho gia đình và xã hội. Một 
số biến chứng của THA như: Các biến 
chứng về tim: Cơn đau thắt ngực, nhồi 
máu cơ tim, suy tim; Các biến chứng 
về não: Xuất huyết não, nhũn não, các 
bệnh não do THA; Các biến chứng 
về thận: Đái Protein, phù, suy thận; 
Các biến chứng về mắt: Mờ mắt, xuất 
huyết, xuất tiết và phù gai thị; Các 
biến chứng về mạch máu: Phình hoặc 
phình tách thành động mạch, các bệnh 
động mạch ngoại vi…

Vì vậy, việc phát hiện sớm bệnh 
THA để có kế hoạch điều trị kịp thời 
là vô cùng quan trọng. Cách đơn giản 

Hiện nay trên thế giới có 
khoảng 1 tỉ người bị tăng huyết 

áp (THA). THA thường diễn tiến 
khá âm thầm và ít khi được 

phát hiện sớm. Thậm chí, THA 
đôi khi chỉ được phát hiện khi 

người bệnh đến bệnh viện vì 
một biến chứng nào đó của nó. 

Vì thế, THA được mệnh danh là 
“kẻ giết người thầm lặng”. Hiện 
nay VN có khoảng gần 10 triệu 

người hoặc là không biết bị 
THA; hoặc là THA nhưng không 
được điều trị; hoặc là có điều trị 

nhưng chưa đưa được HA về chỉ 
số bình thường.

Chủ động phòng    chống bệnh tăng huyết áp
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nhất, dễ làm nhất để phát hiện bệnh 
THA nhằm điều trị kịp thời là đo kiểm 
tra HA . Để đo huyết áp, người được 
đo cần nằm, ngồi nghỉ khoảng 5 phút 
trước khi đo; không uống cà phê trước 
1 giờ, không hút thuốc lá trước 15 
phút; không dùng thuốc cường giao 
cảm (như thuốc nhỏ mũi)... Đặc biệt 
khi thấy xuất hiện các triệu chứng sau 
thì nên đo huyết áp, đó là: nhức đầu 
(thường là sau gáy); xây xẩm; hồi hộp; 
dễ mệt; bất lực (ở nam giới); mờ mắt; 
dễ toát mồ hôi; yếu nửa người hay một 
chi; đau ngực; khó thở; tiểu nhiều; 
chảy máu cam tái phát nhiều lần; dễ 
xúc động; tăng cân… Với người lớn, 
dù trong người thấy bình thường, 
nhưng cũng cần đo huyết áp kiểm tra 
định kỳ. 

Thay đổi lối sống là bước quan 
trọng trong dự phòng và điều trị THA. 
Bệnh nhân bị THA có thể áp dụng các 
biện pháp thay đổi lối sống dưới đây 
để làm giảm huyết áp cao:

- Giảm cân khi có thừa cân hoặc 
béo phì: Một người được gọi thừa cân 
khi có Chỉ số khối cơ thể (BMI) nằm 
trong khoảng 25 – 29,9, và được gọi 

là béo phì khi có chỉ số BMI lớn hơn 
hoặc bằng 30. BMI được hiểu nôm na 
là so sánh cân nặng với chiều cao của 
một người, công thức tính BMI là tỷ 
số giữa cân nặng (tính bằng kilogram) 
và bình phương chiều cao (tính bằng 
mét). Chẳng hạn, một người cao 1,60 
mét và nặng 64 kg thì BMI = 64/(1,6 
x 1,6) = 25, nghĩa là bắt đầu thừa cân. 
Cố gắng đưa chỉ số khối cơ thể nằm 
trong khoảng 18,5 – 24,9. Khi giảm 
trọng lượng cơ thể 10 kg sẽ làm giảm 
huyết áp 5-20mmHg.

- Bỏ hẳn thuốc lá: Thuốc lá được 
xem là có liên quan với rất nhiều bệnh. 
Với bệnh tim mạch, thuốc lá là “kẻ 
thù” của thành mạch. Cho đến nay, 
bỏ thuốc lá có nhiều phương thức hỗ 
trợ, nhưng quan trọng nhất là ý chí 
của người hút thuốc và ý thức chấp 
hành pháp luật về phòng chống tác 
hại của thuốc lá.

- Chế độ ăn hợp lý: Ăn nhiều 
rau quả, giảm mỡ động vật, chất béo 
bão hòa và chất béo toàn phần; rèn 
thói quen ăn lạt, mỗi ngày chỉ nên 
dùng tối đa 2,4 gam natri (khoảng một 
muỗng cà phê muối ăn). Ăn mặn sẽ 
có nguy cơ gây THA. Cần hạn chế 
uống rượu, bia.

- Tập thể dục thường xuyên: Nên 
tập thể dục đều đặn bằng nhiều cách. 
Đơn giản nhất là đi bộ hàng ngày, mỗi 
ngày 30 – 60 phút. Tập thể dục thường 
xuyên không chỉ giúp phòng ngừa 
THA mà còn phòng ngừa rất nhiều 
bệnh tật khác, nâng cao sức khỏe cho 
mỗi cá nhân.

Ngoài ra, mọi người nên sắp xếp 
công việc, nghỉ ngơi hợp lý, có lối 
sống lành mạnh, giảm căng thẳng sẽ có 
tác dụng tốt trong phòng ngừa THA.

T.T.V

Đo huyết áp cho bệnh nhân. Ảnh: THĂNG THÀNH

Chủ động phòng    chống bệnh tăng huyết áp
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Vài nét về Khoa Nội TTYT Xuyên Mộc
Khoa Nội tổng hợp TTYT Xuyên Mộc là tổng hợp mô 

hình 03 khoa: Nội – Nhi – Nhiễm, do đó áp lực công việc 
rất nặng nề, tuy nhiên khoa chỉ có 30 nhân sự, gồm 7 bác 
sĩ, 20 điều dưỡng và 3 hộ lý. Được biết năm 2016 Khoa 
được giao chỉ tiêu 75 giường bệnh, trong đó có 5 giường 
hồi sức tích cực nhưng số giường thực kê có lúc lên tới 
hơn 100 giường, công suất sử dụng giường bệnh luôn ở 
mức 120/100%. Cơ sở vật chất của Khoa ngày càng chật 
chội và xuống cấp; nhân sự thiếu trầm trọng, chỉ có khoảng 
4 điều dưỡng trong một phiên trực, thậm chí có lúc phải 
trực tua đôi nhưng không vì thế mà anh em để ảnh hưởng 
tới chất lượng phục vụ người bệnh. Bằng tinh thần đoàn 
kết, vượt khó, phấn đấu vươn lên, Khoa đã triển khai được 
hầu hết các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến KCB do 
Bộ Y tế ban hành, trong đó có những kỹ thuật không phải 
TTYT tuyến huyện nào cũng có thể thực hiện được như: 
Thở máy, Thở Bipap, truyền máu, đo áp lực tĩnh mạch 
Trung ương (CVP)... điều trị hiệu quả các bệnh thường 
gặp như: viêm phổi, suy tim, SXH, viêm dạ dày, COPD, 

rối loạn tiêu hóa, nhiễm siêu vi, Tay-Chân-Miệng, tiêu 
chảy, viêm ruột, THA, ĐTĐ...

Những tín hiệu vui
Đang lúc rảnh rỗi trong thời gian chăm người nhà bệnh, 

chị Trần Thị Lanh, vợ bệnh nhân Nguyễn Công Điệp, ngụ 
tại Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc vui vẻ tiếp 
chuyện chúng tôi, chị cho biết: “...năm hết Tết đến rồi mà 
còn gặp hạn, chồng tui tự dưng đổ bệnh, sốt cao liên tục 
không rõ nguyên nhân. Tui phải đưa ổng vô đây điều trị. 
Bác sĩ cho làm các xét nghiệm chẩn đoán, kết luận là bị 
sốt xuất huyết. Không hiểu sao đợt này bệnh nhân vào điều 
trị đông quá, giường bệnh chật kín luôn. Các bác sỹ, điều 
dưỡng điều trị rất là vất vả, luôn tay, luôn chân nhưng lúc 
nào cũng ân cần, nhẹ nhàng. Nay thì ông xã tui đã khỏe 
rồi, chắc sắp được xuất viện, tui thấy trong lòng biết ơn 
dữ lắm mà không biết phải nói sao cho hết”.

Chung suy nghĩ với chị Lanh là vợ chồng anh Trần Thế 
Tôn, ngụ tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, con gái của 
vợ chồng anh là bé Nguyễn Lê Thanh Trúc vừa bị viêm 

Những tín hiệu của

Khi tờ lịch treo tường chỉ còn vài 
trang nữa là đến Tết dương lịch, 
chúng tôi có dịp đến công tác tại 

Khoa Nội tổng hợp Trung tâm Y tế 
huyện Xuyên Mộc. Trái với thời tiết 

lành lạnh, ảm đạm do ảnh hưởng 
của áp thấp nhiệt đới và khối khí 

lạnh từ phía Bắc tràn vào, không khí 
của Khoa vẫn khẩn trương, tấp nập. 

Trong khu vực phòng khám chật hẹp, 
đã bắt đầu xuống cấp, những bước 
chân vội vã kéo băng ca di chuyển 
bệnh nhân, tiếng lách cách của các 
dụng cụ y tế va vào nhau, tiếng bác 

sĩ ra y lệnh, tiếng người nhà trao đổi, 
nói chuyện dọc theo khu vực hành 
lang...Cảm giác như khái niệm thời 

gian không tồn tại ở nơi này.

mùa Xuân

Khám nội nhi tại TTYT huyện Xuyên Mộc.
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phổi cấp phải vào điều trị tại đây. Ban đầu vợ chồng anh 
cũng do dự lắm khi nhiều người thân khuyên nên chuyển 
cháu lên thẳng bệnh viện tỉnh điều trị cho chắc, nhưng rồi 
nhớ lại trường hợp một người quen cũng có con bị bệnh 
tương tự, đã được Khoa Nội TTYT Xuyên Mộc điều trị 
thành công, nên vợ chồng anh quyết định: “cứ cho cháu 
điều trị gần nhà đã, nếu có chuyển biến xấu thì chuyển 
tuyến sau”. Vậy mà chỉ trong vài ngày, bệnh tình cháu 
đã ổn định. “Nhìn con hồi phục từng ngày, da dẻ bắt đầu 
hồng hào vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Nhớ lại cảnh 
bác sĩ, điều dưỡng ngày đêm túc trực, theo dõi từng nhịp 
thở của cháu mà chúng tôi cảm kích vô cùng”, anh Tôn 
kể lại, giọng rưng rưng xúc động.

Những trường hợp được điều trị thành công như anh 
Điệp, con gái vợ chồng anh Tôn là hết sức bình thường tại 
khoa Nội TTYT Xuyên Mộc. Trong năm qua đã có những 
trường hợp tưởng rằng khó qua khỏi, mà khoa Nội Tổng 
hợp TTYT Xuyên Mộc vẫn tiếp nhận và điều trị ổn định, 
chẳng hạn như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Tư, 49 
tuổi, ngụ tại xã Hòa Hiệp. Ngày 28/8/2016 bệnh nhân bị 
choáng, mất nước do ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. 
Sau khi thực hiện các biện pháp bù nước truyền dịch cho 
bệnh nhân, đo CVP (áp lực tĩnh mạnh Trung ương) thấy 
các chỉ số đều ở ngưỡng an toàn, tưởng rằng tình trạng 
bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên sau đó bệnh nhân không thể 
đi tiểu được. Các bác sĩ của Khoa Nội tiếp tục khám, làm 
các xét nghiệm cần thiết và phát hiện bệnh nhân bị suy 
thận cấp. Tiến hành điều trị tích cực cùng lúc tất cả các 
biểu hiện của bệnh, đến ngày 31/8/2016, bệnh nhân đã 
hoàn toàn khỏe mạnh và xuất viện về nhà.

Hay như trường hợp bệnh nhân Lý Tô, 82 tuổi, ngụ tại 
xã Phước Tân, nhập viện ngày 31/10/2016 trong tình trạng 
suy tim độ 4, thiếu máu cục bộ, cao huyết áp, suy kiệt do 
tuổi già. Trước đó bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện 
Bà Rịa nhưng người nhà xin về vì tiên liệu tình trạng xấu. 
Sau đó người nhà lại xin cho nhập viện điều trị tại khoa 
Nội TTYT Xuyên Mộc vì không nỡ nhìn người thân đau 
đớn ra đi. Với quyết tâm “còn nước còn tát”, các y, bác sĩ 
Khoa Nội đã kiên trì điều trị trong suốt 22 ngày, đến ngày 
21/11/2016 thì bệnh nhân đã ổn định và được cho xuất viện.

03 lần liên tục đạt giải nhất đồng đội trong Hội thi tay 
nghề điều dưỡng do đơn vị tổ chức và 2 năm liên tục đạt 
danh hiệu tập thể lao động tiên tiến là những thành tích 
đáng tự hào mà Khoa Nội tổng hợp có được trong những 
năm gần đây, nhưng trên tất cả là những lời ngợi khen, 
tình cảm yêu mến từ phía người bệnh và thân nhân. Mới 
đây nhất là lá thư của bác Ba Hiện, một cán bộ hưu trí 
trong thời gian điều trị tại Khoa Nội đã tận mắt chứng 
kiến một điều dưỡng của Khoa tên Nguyễn Thị Diệu, sau 
khi chăm sóc tận tình một bệnh nhân đã được người nhà 
bồi dưỡng bằng hiện vật nhưng chị kiên quyết từ chối và 
giải thích tận tình, thấu đáo để người nhà bệnh nhân hiểu 

và thấu cảm với trách nhiệm của người điều dưỡng. Cảm 
kích trước hành động kể trên, ngay khi xuất viện, bác đã 
viết thư kể lại trường hợp này cho lãnh đạo bệnh viện biết 
để biểu dương tinh thần người điều dưỡng và bác cũng đề 
đạt nguyện vọng tài trợ cho tất cả các phòng của Khoa Nội 
TTYT huyện Xuyên Mộc mỗi phòng 1 chiếc ti vi khoảng 
20-21 inch, giúp CBNV của Khoa giải trí sau những giờ 
làm việc căng thẳng. Tấm chân tình của bác có thể cũng sẽ 
bị từ chối giống như nhiều người khác nhưng tình cảm và 
sự quý trọng ấy sẽ là nguồn động lực, khích lệ to lớn, để 
mỗi CB VCLĐ của Khoa ngày càng yêu nghề, phấn đấu, 
trau dồi chuyên môn, phục vụ tốt hơn nữa cho người bệnh.

Chia tay các đồng nghiệp Khoa Nội TTYT Xuyên Mộc 
cảm giác bỗng nhiên phấn khởi. Thảng như đâu đó trong 
tiết trời âm u, se lạnh của những ngày cuối đông những 
tia nắng ấm áp đã bắt đầu xuất hiện và tôi thầm nghĩ có lẽ 
đó là những tín hiệu vui – tín hiệu của mùa Xuân đã về.

Bài, ảnh: 
MINH HIỀN – KHÁNH CHI

Trích đoạn thư cảm ơn của bác Ba Hiện gửi tập thể Khoa Nội tổng hợp 
và lãnh đạo TTYT huyện Xuyên Mộc.
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•  Ngộ độc thuốc YHCT thường 
gây ra những bệnh cảnh nặng 
nề với hậu quả rất nghiêm 
trọng: 

Tại Khoa sản Bệnh viện Lê Lợi lúc 
16 giờ ngày 20/10/2016 có tiếp nhận 
bệnh nhân Bạch Thị Kim Kiều địa 
chỉ: 52/7 trần xuân Độ - F6 TP.VT vì 
ra máu âm đạo nhiều trên bệnh nhân 
hậu phẫu mổ lấy thai ngày thứ 9. Khai 
thác bệnh nhân buổi sáng có uồng 
thuốc nam người nhà gửi vào từ Miền 
Trung sau đó bệnh nhân thấy người 
mệt choáng ra máu âm đạo nhiều, 
vào viện trong tình trạng choáng mất 
máu da xanh niêm mạc nhợt. Các xét 
nghiệm yếu tố đông máu của bệnh 
nhân bị rối loạn: TQ, TCK kéo dài. 
Fibrinogen không xác định, chảy máu 
loãng không đông. Chẩn đoán của 
khoa sản: Rối loạn đông máu chưa 
rõ nguyên nhân trên bệnh nhân mổ 
đẻ ngày thứ 9 - có yếu tố dùng thuốc 
nam. Xử trí của Khoa sản bệnh viện 
Lê Lợi: truyền dịch, thuốc gò tử cung, 
tiêm vitamin k1, truyền máu. Sau khi 
Bệnh nhân tạm ổn Khoa sản bệnh viện 

Lê Lợi đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh 
viện Từ Dũ TP.HCM. Hiện tại bệnh 
nhân đang điều trị ở bệnh viện Từ Dũ 
trong tình trạng mất máu nặng tiếp 
tục phải truyền các yếu tố đông máu, 
huyết tương tươi đông lạnh, máu...Qua 
xem xét vị thuốc đông y bệnh nhân sử 
dụng Khoa YDCT Bệnh viện Lê lợi 
nhận thấy bệnh nhân đã dùng thân cây 
tô mộc làm vị thuốc sắc lấy nước uống. 
Cây tô mộc còn có tên là cây gỗ vang, 
cây vang nhuộm, cây tô phượng có 
tên khoa học là Lignum Caesalpiniae 
sappan. Bộ phận dùng làm thuốc là 
gỗ thân cây tô mộc. Tính vị của Tô 
mộc theo đông y là vị ngọt, tính bình, 
không độc vào 03 kinh tâm, can, tỳ. 
Tác dụng của tô mộc là hoạt huyết, 
thông lạc, khử ứ, chỉ thống (giảm đau), 
tán phong hòa huyết điều trị các trường 
hợp phụ nữ sau đẻ ứ trệ, kinh nguyệt 
bế, tiêu viêm giảm đau các trường 
hợp sang chấn. Riêng phụ nữ sau đẻ 
không ứ trệ cấm dùng. Trường hợp 
Bệnh nhân trên sau mổ đẻ mất máu 
khí huyết hư không được sử dụng tô 
mộc làm rối loạn đông máu dẫn tới 
tình trạng mất máu nặng. 

Phần lớn các trường hợp bệnh nhân 
bị tai biến khi sử dụng thuốc đông 
y là do sử dụng thuốc YHCT không 
đúng. Khi đến bệnh viện tình trạng 
của bệnh nhân thường rất nặng: rối 
loạn đông máu, tổn thương gan, viêm 
gan do nhiễm độc, suy thận vô niệu,... 
Tại Khoa hồi sức cấp cứu chống độc 
bệnh viện Lê Lợi đã phải tiếp nhận 
cấp cứu nhiều bệnh nhân bị tai biến 
do sử dụng thuốc YHCT không đúng 
cách dẫn tới choáng sốc, suy gan thận 
phải lọc máu chạy thận nhân tạo. Đã 
có những trường hợp tử vong, nhiều 
trường hợp để lại những di chứng hết 
sức nặng nề.

Việc chẩn đoán và điều trị cho các 
trường hợp này rất khó khăn, thường 
không xét nghiệm ra độc tố. Mỗi 
trường hợp ngộ độc thuốc YHCT là 
do mỗi bài thuốc khác nhau, mỗi bài 
thuốc lại gồm nhiều vị khác nhau. Với 
suy nghĩ, có bệnh thì vái tứ phương 
nên rất nhiều người đã tìm đến lang 
băm theo lời giới thiệu, đồn thổi mà 
không cần tìm hiểu xem mức độ tin 
cậy của nơi mình trao gửi tính mạng. 

Một số người dân vẫn nghĩ rằng dùng 
“thuốc tây” thì nóng và độc, còn “thuốc 
ta” thì mát và bổ, không bổ cái này thì 
bổ cái kia, nên dẫn đến tình trạng sử 
dụng thuốc y học cổ truyền (YHCT) 
một cách bừa bãi. Đó là quan niệm 
hoàn toàn sai lầm bởi thuốc YHCT 
cũng có những tác dụng phụ gây nguy 
hiểm tính mạng nếu không được các 
thầy thuốc thăm khám bệnh và kê 
đơn, hướng dẫn sử dụng thuốc một 
cách an toàn. 

Cảnh báo tình trạng  
ngộ độc thuốc đông y

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Cấp cứu nạn nhân bị Ngộ độc Mã tiền tại Bv. Lê Lợi vào ngày 31/3/2016.  
Ảnh: THĂNG THÀNH
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Thuốc YHCT vốn có rất nhiều ưu 
điểm, có thể chữa được một số bệnh 
mạn tính mà Tây y gặp khó khăn. Kết 
hợp Đông Tây y là một trong những 
phương châm chiến lược chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe của Đảng, Nhà 
nước và ngành y tế Việt Nam. Nhưng 
khi sử dụng thuốc YHCT phải hết sức 
thận trọng nếu không sẽ tự đánh mất 
cơ hội chữa bệnh. Nếu muốn uống 
thuốc YHCT, lời khuyên của các bác 
sỹ là hãy đến các bệnh viện YHCT, 
các khoa YHCT trong hệ thống y tế 
công hoặc các cơ sở YHCT tin cậy, có 
giấy phép hành nghề của các cơ quan 
có thẩm quyền. Và thang thuốc YHCT 
cũng phải có đơn thuốc kèm theo.

Vì sao ngộ độc thuốc YHCT?
Cũng như tân dược (thuốc tây), 

thuốc YHCT (thuốc ta) cũng có những 
tác dụng không mong muốn khi sử 
dụng, thậm chí có thể gây chết người. 
Thuốc YHCT có thể dẫn tới ngộ độc 
vì một số lý do sau đây:

Bệnh nhân bị dị ứng một hoặc 
nhiều chất có trong thành phần của 
thuốc do yếu tố cơ địa. Điều này xảy 
ra tương tự như đối với tân dược. Tuy 
nhiên vì thuốc YHCT thường là một 
hỗn hợp gồm rất nhiều chất khác nhau 
nên rất khó xác định dị nguyên cụ thể.

Bệnh nhân dùng quá liều (do tự 
ý hoặc do thầy thuốc chỉ định) loại 

thuốc YHCT mà trong thành phần có 
một hoặc nhiều vị có độc như bán hạ, 
phụ tử, mã tiền, hoàng nàn...

Do trình độ hoặc do khám xét 
không kỹ, thầy thuốc đã kê đơn cho 
bệnh nhân dùng loại thuốc YHCT mà 
lẽ ra là phải chỉ định đối với người 
bệnh.

Do chất lượng thuốc không bảo 
đảm vì trồng trọt chăm bón quá nhiều 
hóa chất có hại, bảo quản không tốt 
(dùng quá nhiều lưu huỳnh...), bào chế 
sai quy cách hoặc vì bị nhiễm vi sinh 
vật có hại, đặc biệt là các loại nấm 
mốc dễ gây dị ứng.

Do nhầm lẫn dược liệu khi thu hái, 
mua bán và sử dụng. Điều này có thể 
do người bệnh tự dùng, do nhân viên 
y tế cân thuốc cẩu thả hoặc do gian 
thương cố tình đánh tráo để trục lợi 
(ví như dùng thương lục để làm giả 
nhân sâm).

Do bệnh nhân không tuân thủ đúng 
hướng dẫn của thầy thuốc về cách sắc, 
cách uống, liều lượng và quy trình 
điều trị.

Do người bệnh được dùng phối 
hợp quá nhiều loại thuốc, trong đó có 
cả tân dược và thuốc YHCT, nên dẫn 
đến sự tương tác và sản sinh những 
chất có hại cho cơ thể. Đây là một vấn 
đề rất phức tạp mà người thầy thuốc 
dễ bỏ qua và người bệnh cũng dễ tự ý 

dùng thêm với mong muốn bệnh tình 
nhanh thuyên giảm...

Để ngăn ngừa những tai biến do 
dùng thuốc YHCT, người bệnh cần 
phải tuân thủ triệt để hướng dẫn của 
thầy thuốc, không tùy tiện sử dụng 
thuốc YHCT khi không có chỉ định, 
không tự ý nâng liều và kéo dài ngày 
dùng. Một số vị thuốc và bài thuốc đơn 
giản theo kinh nghiệm dân gian có thể 
tự dùng, nhưng tốt nhất vẫn nên có sự 
tư vấn đầy đủ của thầy thuốc chuyên 
khoa. Khi sử dụng, nếu thấy bất kỳ dấu 
hiệu bất thường nào thì phải ngừng 
thuốc ngay và báo lại cho thầy thuốc 
biết để xử trí kịp thời.

Nâng cao nhận thức để tránh 
những hậu quả đau lòng!

Những kết quả điều trị của YHCT 
trong một số bệnh rất có hiệu quả. Việc 
sử dụng thuốc tây hay thuốc ta để chữa 
bệnh đều phải hết sức thận trọng và 
tuân thủ chặt chẽ chỉ định của thầy 
thuốc chuyên môn. Việc điều trị bằng 
Đông y hay Tây y hoặc điều trị Đông 
- Tây y kết hợp cần phải có sự theo 
dõi chặt chẽ của các thầy thuốc. Rất 
mong người dân hãy nâng cao nhận 
thức của mình về việc dùng thuốc để 
tránh những hậu quả đau lòng xảy ra.

Bs. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 
Trưởng khoa Đông y bệnh viện Lê Lợi

Sắc thuốc đông y điều trị cho bệnh nhân tại khoa Đông y bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THẾ PHI

13



Y HỌC CỔ TRUYỀN

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

Cây Khổ sâm.

Cây khổ sâm nhỏ cao khoảng 0,7 
– 1,0m, lá mọc cách hoặc hơi so le, 
cả hai mặt lá đều có nhiều lông hình 
khiên óng ánh, khi phơi khô mặt dưới 
lá có màu trắng bạc, mặt trên có màu 
nâu đen. Cụm hoa mọc ở kẽ lá hay 
đầu cành.

Bộ phận dùng: Lá cây.
Thu hái và chế biến: thu hái khi 

cây đang có hoa, phơi khô. Dễ mốc, 
mọt nên cần để nơi khô ráo, kín.

Tính vị, tác dụng: Vị đắng, tính 
hàn, không độc

Công dụng, chỉ định và phối 
hợp: cây khổ sâm trị ung nhọt, kiết 
lỵ, viêm loét dạ dày hành tá tràng, 
chốc đầu.

Mỗi lần uống 12 – 20g dưới dạng 
thuốc sắc.

Nếu bị chốc đầu thì dùng nước sắc 
để rửa hoặc giã lá tươi để đắp.

Ðơn thuốc:
- Chữa lỵ, đau bụng đi ngoài: Lá 

Khổ sâm, lá Phèn đen mỗi thứ một 

nắm, sắc uống. Hoặc lá Khổ sâm, rau 
Sam, cỏ Sữa. Nhọ nồi, lá Mơ lông, 
mỗi vị 10 g sắc uống ngày 1 thang.

- Chữa đau bụng không rõ nguyên 
nhân: Hái mấy lá Khổ sâm, nhai với 
mấy hạt muối; nếu có nôn hay sôi 
bụng thì nhai với một miếng gừng 
sống.

- Chữa đau bụng lâm râm, hay sau 
khi ăn đau bụng, khó tiêu: Lá Khổ 
sâm, dây Ngấy hương, đều phơi khô, 

mỗi thứ một nắm (30-40g), thêm 3 lát 
gừng, sắc uống. Hoặc thường dùng 
sắc 2 thứ lá trên uống thay trà.

- Chữa khắp mình nổi mẩn ngứa, 
muốn gãi luôn: Dùng lá Khổ sâm, 
Kinh giới, lá Đắng cay, lá Trầu không, 
nấu nước xông và tắm rửa.

- Chữa vẩy nến: Khổ sâm 15g, 
Huyền sâm 15g, Kim ngân 15g, 
Sinh địa 15g, quả Ké 10g, tán bột 
làm thành viên, ngày uống 20-25g.

Kiêng kỵ: Cơ thể bị suy nhược, 
táo bón không dùng được, dùng 
liều cao gây buồn nôn, nhức đầu, 
khi ngừng thuốc sẽ tự hết các triệu 
chứng trên.

 Ths. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Cây Khổ Sâm cho lá
(Khổ sâm Bắc bộ, cây cù đèn, cây co chạy đón)
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Biệt đội phòng, chống sốt xuất huyết 
tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Tập huấn cách chăm sóc  
bệnh nhân tâm thần phân liệt tại nhà

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhằm giúp cộng đồng tìm hiểu đầy đủ các thông 
tin về bệnh và các biện pháp bảo vệ cá nhân, gia 
đình phòng chống bệnh Sốt xuất huyết (SXH), 

trong 3 ngày (29/9, 01 và 02/10), Viện Pasteur Tp.HCM 
phối hợp cùng công ty Sanofi Pasteur thực hiện chương 
trình “Biệt Đội phòng chống SXH” tại nhà Văn hóa Thanh 
niên và siêu thị Lotte thành phố Vũng Tàu.

Để tham gia chương trình, tất cả mọi người sẽ truy cập 
cổng thông tin điện tử: http://www.denguemissionbuzz.org/
vn/ trả lời 9 câu hỏi trắc nghiệm về bệnh Sốt xuất huyết 
để đạt danh hiệu “Ngôi Sao Ngăn Ngừa SXH”, sau khi 
hoàn thành bộ câu hỏi, mỗi cá nhân sẽ được bốc thăm để 
nhận những phần quà như: quạt cầm tay, bình nước, sổ 
tay, túi xách...

Sự kiện truyền thông đã thu hút hơn 1.000 người tham 
gia, bao gồm nhiều thành phần dân cư. Ngoài việc cung 
cấp kiến thức, các biện pháp phòng chống bệnh SXH , 
chương trình còn là sân chơi bổ ích tạo hiệu ứng lan tỏa 

với thông điệp: “Cộng đồng chung tay hành động phòng 
chống SXH”.

Trong thời gian sắp tới, Biệt đội Phòng chống SXH 
tiếp tục triển khai tại các tỉnh như: Cần Thơ, Đồng Nai, 
Bình Dương.

Tin, ảnh: XUÂN LÊ

Trong 02 ngày (5 và 6 tháng 10 năm 
2016), Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã phối 
hợp với Trung tâm y tế Thành phố Vũng 

Tàu, tổ chức lớp tập huấn: “Chăm sóc bệnh 
nhận tâm thần phân liệt tại nhà” cho hơn 160 
đối tượng là thân nhân của bệnh nhân. 

Tại buổi tập huấn, thân nhân người bệnh 
được trang bị những kiến thức cơ bản về cách 
chăm sóc bệnh nhân tâm thần phân liệt tại nhà 
như: cách chăm sóc khi người bệnh có những 
triệu chứng tái phát bệnh, huấn luyện các kỹ 
năng an toàn cần thiết trong quá trình chăm sóc 
người bệnh, cách quản lý thuốc, cách cho bệnh 
nhân uống thuốc,… ngoài ra, đây cũng là dịp 
để thân nhân bệnh nhân cùng trao đổi những 
kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc bệnh 
nhân tại nhà và chia sẻ, động viên cùng nhau cố 
gắng, làm chỗ dựa vững chắc cho người bệnh. 

Mục đích cuối cùng của buổi tập huấn là 
phát huy vai trò của người thân, gia đình bệnh 
nhân vào công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần 

tại cộng đồng, giúp người bệnh ổn định tình trạng sức khỏe, hòa nhập 
được vào các hoạt động, sinh hoạt hàng ngày để ổn định tâm lý, giảm 
tỷ lệ tái nhập viện đến mức thấp nhất. 

Tin, ảnh: TRẦN THỊ THẢO
BV. Tâm Thần tỉnh BR-VT

Khách hàng tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm về bệnh SXH  
tại siêu thị Lotte Vũng Tàu.

Đông đảo thân nhân bệnh nhân tham dự buổi tập huấn.
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Ảnh: TRẦN HIÊN

Ban CHỈ ĐẠo LiÊn ngànH aTVSTP TỈnH,  
TRiỂn KHai CÁC ĐiỂm TEST nHanH TRong ĐỢT KiỂm TRa 

THỰC PHẨm TẠi CÁC CHỢ TRÊn ĐỊa Bàn TỈnH

Test nhanh và xử lý vi phạm một hộ kinh doanh tại chợ Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Test nhanh và tiêu hủy thực phẩm nhiễm hàn the tại chợ Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.

Lấy mẫu thực phẩm và test nhanh tại chợ Lam Sơn, huyện Tân Thành.
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Ảnh: TRẦN HIÊN

TRƯờng TRUng CẤP Y TẾ TỔng KẾT Và TRao BẰng 
 TỐT ngHiỆP niÊn KHÓa 2014 - 2016

Văn nghệ chào mừng.

Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh niên khóa 2014-2016

Quang cảnh buổi lễ.

Em Nguyễn Thị Kim Ngân đại diện học sinh phát biểu tại lễ  
tốt nghiệp.

Bs Võ Văn Hùng PGĐ-Sở Y tế phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.
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Sáng 07/10, Bệnh viện mắt phối hợp với Viện thị giác 
Brien Holden (đơn vị tài trợ chương trình chăm sóc 
mắt tại Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức lễ mít tinh hưởng 

ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2016 với chủ đề “Stronger 
Together - Hợp tác để mạnh mẽ hơn, bền vững hơn”. 

Tới dự lễ mít tinh có ông Lê Hồng Ngọc – PCT 
UBMTTQVN tỉnh; ông Võ Văn Hùng – PGĐ Sở Y tế 
tỉnh; PGS. TS. Trần Anh Tuấn – GĐ Bệnh viện Mắt Tp. 
HCM; Ông Hà Thanh Phương – Đại diện Viện thị giác 
Brien Holden; đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức 
xã hội của tỉnh, lãnh đạo các đơn vị y tế, cùng đông đảo 
CBCNVC Bệnh viện Mắt và học sinh các trường THCS 
trên địa bàn TP. Bà Rịa cùng tham gia. 

Theo báo cáo của Bs. Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc 
Bệnh viện Mắt tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, bằng 
những nỗ lực vượt bậc, Bệnh viện Mắt đã vượt qua những 
khó khăn, tranh thủ được sự ủng hộ của các cấp chính 
quyền, sự chỉ đạo sâu sát về mặt chuyên môn của Sở Y tế, 
sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, đồng thời 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành, triển khai 
hiệu quả nhiều hoạt động phòng chống mù lòa, mang lại 
ánh sáng và sức khỏe cho hàng ngàn bệnh nhân trên địa 
bàn tỉnh, nhất là những bệnh nhân thuộc diện chính sách, 
diện bảo trợ xã hội, bệnh nhân nghèo, vùng sâu, vùng xa, 
hải đảo, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm 
nghèo, an sinh xã hội của tỉnh...

Phát biểu tại Lễ mit tinh, BS Võ Văn Hùng – PGĐ Sở 
Y tế đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của tập thể Bệnh 

viện Mắt trong việc triển khai hiệu quả và bền vững các 
hoạt động chăm sóc mắt tại Bệnh viện và cộng đồng, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Mắt 
phối hợp với đơn vị tài trợ tặng quà cho hơn 50 bệnh nhân 
đang điều trị tại Bệnh viện và tặng kính cùng quà cho 63 
em học sinh trường THCS Trần Đại Nghĩa - TP. Bà Rịa.

Được biết, trong thời gian này, Bệnh viện Mắt BR-VT 
còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thị giác thế 
giới như: khám, sàng lọc và phẫu thuật mắt cho bệnh nhân 
nghèo huyện Xuyên Mộc và Tân Thành; triển khai dự án 
chăm sóc mắt cho trẻ em do BHVI tài trợ; khám sàng lọc 
tật khúc xạ và tặng kính cho học sinh nghèo; tổ chức nói 
chuyện trên đài PTTH về cách bảo vệ chăm sóc mắt…

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Từ 17/10 đến 20/10/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh BR-
VT phối hợp với Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 
tổ chức tập huấn tuyên truyền về phòng chống lao 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

BỆNH VIỆN MẮT BÀ RỊA VŨNG TÀU:

Mít tinh hưởng ứng ngày thị giác thế giới

Toàn cảnh Lễ Mittinh Ngày Thị giác thế giới. 

Tập huấn phòng chống lao cho 350 cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ
cho 350 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập 
đỏ của các huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các hội viên đã được Ths, Bs Nguyễn 
Trường Giang – Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 
Phổi Phạm Hữu Chí cung cấp thông tin về tình hình bệnh 
lao tại Việt Nam nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng; các 
dấu hiệu nhận biết bệnh lao; xử lý khi phát hiện người bị 
nghi mắc lao; các phác đồ điều trị lao; chăm sóc bệnh nhân 
lao,…đồng thời giải đáp mọi thắc mắc của cán bộ, hội viên 
Hội Chữ thập đỏ liên quan đến bệnh lao.

Được biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và BV Phổi Phạm Hữu 
Chí thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn lao, 
nhằm giúp trang bị và củng cố kiến thức cho cán bộ, hội 
viên Hội CTĐ tỉnh BR-VT làm tốt công tác tuyên truyền, 
vận động những trường hợp nghi mắc lao tại cộng đồng 
đến các cơ sở Y tế, để được phát hiện sớm, theo dõi và 
điều trị hiệu quả.

Tin, ảnh: NGUYỄN OANH
Hội Chữ Thập đỏ tỉnh BR-VT

Ths, Bs Nguyễn Trường Giang – Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh 
viện Phổi Phạm Hữu Chí trình bày tại lớp tập huấn.
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Triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2016

Thực hiện chỉ đạo của BYT, hướng dẫn về chuyên 
môn của Viện Dinh dưỡng, sáng ngày 04/10/2016, 
TTYT Dự Phòng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 

Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển (DD&PT) năm 2016 

(diễn ra từ ngày 16-23/10/2016), với chủ đề "Bữa ăn đa 
dạng đảm bảo đủ dinh dưỡng, hợp lý, an toàn cho gia đình 
trong tình hình biến đổi khí hậu".

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn, đại diện Hội Nông dân tỉnh, đại diện Sở 
Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và chuyên trách các đơn vị 
tuyến tỉnh, huyện thuộc ngành y tế.

Hội nghị đã được nghe CN. Nguyễn Hoàng Trung – 
Trung tâm Y tế Dự phòng báo cáo các hoạt động đã thực 
hiện trong Tuần lễ DD & PT năm 2015; triển khai các 
hoạt động của Tuần lễ DD&PT năm 2016. CN Nguyễn 
Thị Thanh An - Trung tâm TT-GDSK tỉnh triển khai các 
nội dung thông điệp Tuần lễ DD&PT năm 2016; các hoạt 
động truyền thông trọng tâm tại địa phương trong Tuần 
lễ DD&PT.

Sau khi lắng nghe các báo cáo và triển khai kế hoạch từ 
các cơ quan chức năng ngành Y tế, các đại biểu đã tiến hành 
thảo luận sôi nổi, đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả và triển khai thành công Tuần lễ DD&PT năm 2016.

Tin, ảnh: THANH AN

Nói chuyện Sức khỏe chủ 
đề “Ma túy học đường”

Sáng 24/10, Bs. Nguyễn Văn Lên- Giám đốc Trung 
tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh đã có buổi 
nói chuyện sức khỏe về chủ đề Ma túy học đường với 

tất cả các em học sinh của trường THPT Nguyễn Huệ - TP. 
Vũng Tàu trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. 

Tại buổi nói chuyện, các em học sinh đã được cung 
cấp những thông tin cơ bản về các loại ma túy đang phổ 
biến hiện nay; sự đa dạng về chủng loại, tên gọi và mức 
độ nguy hiểm khi sử dụng. 

Bài nói chuyện cho biết, ma túy ngày nay rất đa dạng 
về chủng loại, được nấp bóng, ngụy trang dưới những tên 
gọi hết sức đời thường như “nước vui”, “trà sữa” “tem 
giấy”, “bùa lưỡi”, “muối tắm”, “cỏ mỹ”, “bánh lười”…. 
Lý do ma túy núp bóng dưới những tên gọi đời thường 
như vậy là để qua mặt cơ quan chức năng, dễ sản xuất, dễ 
vận chuyển và dễ đánh lừa giới trẻ.

Đặc biệt các loại ma túy mới này không dương tính với 
các test nhanh phát hiện chất ma túy hiện có tại Việt Nam 
(muối tắm với test methamphetamine và cỏ Mỹ với test 
THC). Hiện tại một số đối tượng đang rao bán loại ma túy 
nguy hiểm này trên các diễn đàn, mạng xã hội Facebook... 
được bán với giá hết sức bình dân. Trong khi đó, nhận thức 
của giới trẻ còn rất mơ hồ, cho rằng các chất này không 
gây nghiện và nhiều bạn trẻ có sự lệch lạc về suy nghĩ khi 

quan niệm sử dụng các loại ma túy này mới là sành điệu, 
đẳng cấp. Do đó, các tệ nạn xã hội do các đối tượng có 
tuổi đời còn rất nhỏ đang có chiều hướng tăng nhanh, tính 
chất gây án cũng rất liều lĩnh và manh động. Những người 
nghiện ma túy bị ảo giác mạnh như ma túy đá thường gây 
án trong tình trạng hoang tưởng, ảo giác, giết người không 
có mục đích.

Từ những thông tin trên, Bs Lên khuyến cáo các em 
học sinh: để phòng tránh hiệu quả các dạng ma túy mới 
hiện nay, các em phải luôn tự trang bị cho chính bản thân 
những kiến thức mới về các loại ma túy, cách nhận biết 
và đề phòng khi bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo và cần tránh xa 
những địa điểm vui chơi có dấu hiệu nghiện ngập.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Bs.  Nguyễn Văn Lên – GĐ trung tâm TT-GDSK tỉnh, nói chuyện về 
chuyên đề ma túy cùng HS trường THPT Nguyễn Huệ, Tp. Vũng Tàu.

Bs. Hà Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh phát biểu 
khai mạc Hội nghị.
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Hội thảo xây dựng thông tư ứng dụng 
công nghệ thông tin trong y tế từ xa

Nhằm xây dựng và từng bước 
hoàn thiện hành lang pháp lý 
về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong y tế, sáng 24/10, tại trung 
tâm y tế vietsovpetro, thành phố Vũng 
Tàu, Cục Công nghệ thông tin của Bộ 
y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu tổ chức Hội thảo xây dựng 
thông tư "ứng dụng công nghệ thông 
tin trong y tế từ xa" và xây dựng bộ 
tiêu chí và các gói dịch vụ đối với 
hệ thống công nghệ thông tin tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tham 
dự buổi hội thảo có ông Trần Quý 
Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ 
thông tin (Cục CNTT) thuộc Bộ Y 
tế, cùng lãnh đạo các Sở y tế và các 
bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thuộc 
khu vực phía Nam.

Phát biểu tại hội thảo, tiến sĩ Trần 
Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT 
Bộ Y tế cho rằng, chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân luôn là chính sách ưu 

tiên của Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt 
trong những năm qua, sự phát triển về 
mọi mặt kinh tế, xã hội đã giúp người 
dân, nhất là người nghèo, có điều kiện 
tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế, 
giáo dục. Vì vậy, việc đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT sẽ giúp ngành y tế thực 
hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. 

Tuy nhiên việc triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin hỗ trợ các dịch 
vụ y tế từ xa ở Việt Nam còn nhiều 
khó khăn và thách thức. Đó là chưa 
có cơ sở pháp lý đầy đủ, chưa xác 
định rõ trách nhiệm của các bên khi 
tham gia hội chẩn khám chữa bệnh từ 
xa, chưa có cơ chế tài chính cho hoạt 
động này. Bên cạnh đó về nhân lực, 
kinh phí và hạ tầng viễn thông cũng 
còn nhiều khó khăn thiếu thốn. 

Để từng bước giải quyết các vấn 
đề nêu trên, hiện nay Cục CNTT của 
Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng 
thông tư quy định việc ứng dụng 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ: 

Triển khai, phổ biến Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014

Ngày 25/10/2016, Công đoàn Ngành Y tế đã tổ 
chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật BHXH 
năm 2014 và mời Luật sư Nguyễn Phi Hùng – 

Trưởng phòng Chính sách – An toàn Lao động, Sở Lao 
động Thương binh Xã hội tỉnh, phổ biến tới toàn thể cán 
bộ phụ trách công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế.

Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) năm 2014 bắt đầu có 
hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế cho Luật BHXH 
năm 2006. Luật BHXH năm 2014 có nhiều điểm mới 
mang tính đột phá, góp phần bảo đảm công bằng, an sinh 
xã hội và có khả năng cân đối quỹ BHXH. Những điểm 
thay đổi chính trong Luật BHXH 2014 gồm: mở rộng đối 
tượng tham gia BHXH; người lao động được quản lý sổ 
BHXH của mình trong thời gian đóng BHXH để theo dõi 
quá trình đóng - hưởng BHXH; lao động nam được hưởng 
chế độ khi vợ sinh con; thay đổi quy trình giải quyết chế 
độ ốm đau, thai sản; sửa đổi cách tính tỷ lệ lương hưu hàng 
tháng; bổ sung quy định cụ thể về thời điểm hưởng lương 
hưu đối với từng đối tượng…

Sau Hội nghị, các cán bộ phụ trách công đoàn cơ sở đã 
nắm bắt được những nội dung cơ bản của Luật BHXH năm 
2014, từ đó triển khai đến tất cả đoàn viên trong đơn vị, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh 
vực BHXH, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tự nguyện. Đồng 
thời giúp người lao động, người sử dụng lao động hiểu rõ 
quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm.

Tin, ảnh: HOA VIỆT

CNTT y tế từ xa, xây dựng các gói 
dịch vụ CNTT cơ bản ứng dụng trong 
y tế và đề xuất các cơ quan liên quan 
xây dựng cơ chế tài chính, cách thức 
chi trả, trách nhiệm chi trả khi tham 
gia hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa; 
học hỏi kinh nghiệm từ các nước trên 
thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của các 
ngành liên quan... đẩy mạnh phát triển 
ứng dụng, hỗ trợ người dân tiếp cận các 
dịch vụ y tế có chất lượng cao ngay tại 
địa phương. 

Tin, ảnh: ĐÌNH BÁCH

Tiến sĩ Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT 
Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo. 

Luật sư Nguyễn Phi Hùng – Trưởng phòng Chính sách – An toàn Lao 
động, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, phổ biến Luật Bảo hiểm 
xã hội cho cán bộ phụ trách công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế.
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Lại phát hiện thực phẩm bẩn tại chợ Mỹ Xuân - Tân Thành

Sáng 27/10 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh 
thực phẩm (ATVSTP) tỉnh phối hợp cùng Phòng y tế 
huyện Tân Thành tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh 

thực phẩn (VSATTP) tại chợ Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.
Đoàn đã tiến hành lấy một số mẫu thực phẩm như: tôm, 

cá, chả giò, bún, mỳ căn, mỳ tươi để làm các test nhanh 
đánh giá chất lượng, ý thức chấp hành quy định ATVSTP 
của các hộ kinh doanh, tiểu thương buôn bán tại chợ. Kết 

quả test nhanh cho thấy: có 3 mẫu cho kết quả dương tính 
với hàn the, bao gồm 1 mẫu mì tươi, 1 mẫu mỳ căn và 1 
mẫu chả lụa.

Đoàn đã lập biên bản xử lý cảnh cáo vi phạm lần đầu 
các trường hợp vi phạm và thu gom toàn bộ thực phẩm 
còn lại nhiễm chất hàn the để tiêu hủy ngay tại chợ với 
sự chứng kiến của ban quản lý chợ Mỹ Xuân, đại diện cơ 
sở bán thực phẩm, sau đó truy xuất nguồn gốc của những 
sản phẩm này và tiến hành xử phạt nghiêm cơ sở vi phạm. 

Điều đáng mừng là trong suốt quá trình đoàn tiến hành 
kiểm tra, các tiểu thường cũng như người tiêu dùng rất 
nhiệt tình ủng hộ, nhiều người dân còn mang thực phẩm 
mình vừa mới mua đến nhờ test nhanh xem có chứa chất 
độc hại hay không. 

Bà Đào thị Hà- Phó Chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP 
cho biết: Việc kiểm tra ATVSTP tại chợ góp phần nâng 
cao ý thức của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm nhỏ 
lẻ cũng như kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các 
hành vi vi phạm về chất lượng ATVSTP trên địa bàn”. 

Được biết đợt kiểm tra liên ngành ATVSTP tại các 
chợ trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 8/9 và kết thúc vào 
ngày 31/12/2016. Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực dược

Từ 31/10 đến 1/11, tại hội trường 
bệnh viện Bà Rịa - Sở Y tế tỉnh 
BR-VT tổ chức lớp tập huấn 

các văn bản quy phạm pháp luật trong 
lĩnh vực đấu thầu thuốc, kinh doanh 
thuốc và mỹ phẩm. Giảng viên chính 
của lớp tập huấn là PGS-TS Phạm 
Đình Luyến- Trưởng bộ môn quản 
lý Dược - Đại học Y Dược TP HCM.

Hiện nay các đơn vị y tế BR-VT 
vẫn áp dụng Thông tư liên tịch số 
01/2012/TTLT-BYT-BTC; Thông tư 
liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC 
để thực hiện việc đấu thầu thuốc, là 
những văn bản được xây dựng dựa 
trên Luật Đấu thầu số 61 đã hết hiệu 
lực cách đây gần 02 năm. Tại lớp tập 
huấn, các học viên được cung cấp và 
hướng dẫn 03 Thông tư mới của Bộ Y 
tế có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, bao 
gồm: Thông tư số 11/2016/TT-BYT 
ngày 11/5/2016, quy định việc đấu 
thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 
Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 

05/5/2016, ban hành danh mục thuốc 
đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập 
trung, danh mục thuốc được áp dụng 
hình thức đàm phán giá và Thông tư số 
10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016, ban 
hành danh mục thuốc sản xuất trong 
nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung cấp. 

Lớp tập huấn là dịp để lãnh đạo 
và các cán bộ làm công tác đấu thầu 
thuốc, mỹ phẩm hiểu rõ hơn những 
điểm mới của luật đấu thầu thuốc và 
các thông tư về thuốc của Bộ Y tế để 
từ đó đảm bảo việc thực hiện các văn 
bản một cách đầy đủ, xuyên suốt, đồng 
bộ và thống nhất.

Tin, ảnh:  THĂNG THÀNH

Đoàn kiểm tra lấy mẫu thực phẩm để làm test nhanh.

Toàn cảnh lớp tập huấn.
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN THÀNH:

Tập huấn về phòng chống bệnh do vi rút Zika 
cho 60 cộng tác viên y tế thôn ấp

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh do vi rút 
Zika tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là các 
tỉnh lân cận như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh 
Hòa..., ngày 09/11/2016, TTYT huyện Tân Thành tiến 
hành tập huấn cho 60 cộng tác viên y tế thôn ấp của các 
xã/thị trấn trên địa bàn huyện về bệnh do vi rút Zika. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được Bs. Nguyễn 
Doãn Bính – Phó Giám đốc TTYT huyện Tân Thành cập 
nhật về tình hình diễn biến của bệnh cũng như hướng 

dẫn cách phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn sự lây 
lan bệnh do vi rút Zika tại cộng đồng.

Sau lớp tập huấn, các cộng tác viên đã nắm được 
những kiến thức cơ bản về bệnh để tuyên truyền sâu 
rộng trong cộng đồng, giúp người dân nâng cao cảnh 
giác và ý thức phòng ngừa, phối hợp tốt cùng ngành 
y tế trong công tác phòng chống bệnh do vi rút Zika.

TRẦN THU

Đại hội thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin & 
Bảo trợ xã hội tỉnh BRVT

Sáng 24/11, Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nạn nhân 
chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh BRVT 
nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra tại TP Vũng Tàu, 

trên cơ sở hợp nhất 2 Hội là Hội nạn nhân chất độc da 
cam/Dioxin (Hội NNCĐDC/Dioxin) và Hội Bảo trợ người 
khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo (Hội BTNKT-
TMC-BNN) của tỉnh.

Đến dự đại hội có ông Đặng Minh Thông– Phó chủ 
tịch UBND, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng 
hơn 100 hội viên của 02 Hội.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, nhờ sự chung tay của 
các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài 
nước, trong 2 năm (2015-2016), tổ chức Hội NNCĐDC/
Dioxin đã vận động được số tiền 15,715 tỷ đồng, Hội 
Bảo trợ NKT-TMC-BNN đã vận động được 14,3 tỷ đồng. 
Nguồn kinh phí này được dùng để hỗ trợ nuôi dưỡng, trao 

tặng quà (xe lăn, xe đạp…), khám phát thuốc, mổ tim miễn 
phí, xây mới và sữa chữa nhà… cho 15242 người khuyết 
tật, trẻ mồ côi và 2.972 NNCĐDC. Đây là việc làm có ý 
nghĩa to lớn và mang tính nhân văn sâu sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Minh Thông 
đánh giá cao những thành quả mà 02 tổ chức Hội đã làm 
được trong hơn 10 năm kể từ khi thành lập. Và khẳng định: 
việc hợp nhất 02 hội thành một tổ chức hội, sẽ phát huy 
được các thế mạnh sẵn có để xây dựng hội ngày càng vững 
mạnh, chung tay cùng với chính quyền chăm lo tốt hơn 
nữa cho những đối tượng thuộc diện chính sách, người có 
công và người dân nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ I (2016-2021), 
theo đó, ông Nguyễn Văn Nhân – Nguyên PCT UBND 
tỉnh BR-VT, Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin sẽ giữ chức 
vụ Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Ông Đặng Minh Thông – PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo 
tại Đại hội.

BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin & Bảo trợ xã hội nhiệm kỳ I (2016-2021) 
ra mắt Đại hội.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả điều tra vụ 03 
nạn nhân ngộ độc thực 
phẩm do ăn cóc

Ngày 11/11/2016, Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm tỉnh BR-VT đã ra văn bản 
kết luận điều tra, phân tích vụ ngộc độc 

thực phẩm nghi do ăn thịt cóc ngày 7/11/2016 
tại huyện Xuyên Mộc.

Tình tiết vụ việc như sau: Ngày 07/11/2016, 
bà Bùi Thị Thu Hiền ngụ tại tổ 5, ấp Tân An, xã 
Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT có 
mua khoảng 20 con cóc của bà Phạm Thị Chí 
Linh (tạm trú tại xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc) 
và được bà Linh đến tận nhà làm thịt giúp. Cóc 
được bỏ đầu, da và bàn chân, giữ lại phần nội 
tạng và thịt. Bà Linh để riêng thịt và nội tạng, 
dặn bà Hiền không dùng nội tạng cóc để ăn vì 
nó rất độc. Tuy nhiên, khoảng 21h00, tối ngày 
7/11/2016, bà Hiền có gọi điện cho chồng là 
ông Nguyễn Chơn Trung (lúc bấy giờ đang đi 
làm trong lô cao su) yêu cầu về nhà ngay mà 
không nói rõ lý do. Khoảng 21 giờ 15 phút, ông 
Trung về đến nhà thì thấy 03 mẹ con bà Hiền 
(31 tuổi) và 02 người con: Nguyễn Ngọc Bảo 
Nguyên (08 tuổi), Nguyễn Ngọc Uyên Phương 
(11 tháng tuổi) đang trong tình trạng nôn ói ra 
chất dịch màu đen, Ông Trung liền gọi taxi đưa 
03 mẹ con đi cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa. Trên 
đường đi cấp cứu, bà Hiền còn tỉnh và có nói 
cho ông Trung biết, 03 mẹ con đã ăn thịt 4 con 
cóc vào bữa cơm lúc 5 giờ chiều.

Mặc dù được các bác sĩ BV Bà Rịa tích cực 
xử trí, cấp cứu tích cực bằng nhiều biện pháp 
nhưng do tình trạng ngộ độc quá nặng nên cả 03 
nạn nhân đều đã tử vong trong ngày 08/11/2016. 

Trước vụ việc trên, Chi cục ATVSTP khuyến 
cáo người dân tuyệt đối không mua bán, không 
chế biến, không dùng thịt cóc và các sản phẩm 
từ cóc làm nguyên liệu chế biến thực phẩm cho 
người ăn ở bất kỳ hình thức nào, vì cóc có chứa 
độc tố tự nhiên rất mạnh, gây chết người… Nếu 
đã vô tình ăn thức ăn nghi ngờ là thịt cóc hoặc 
thức ăn nghi ngờ có độc và có dấu hiệu bất 
thường phải biết cách tự gây nôn bằng ngoáy 
họng để loại bỏ bớt chất độc, đồng thời đến ngay 
cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

HOA VIỆT

 Sở Y tế báo cáo công tác cải cách 
hành chính năm 2016

Trong tháng 11/2016, Sở Y tế đã ra văn bản số 167/BC-
SYT, ngày 01/11/2016 về Báo cáo công tác cải cách hành 
chính năm 2016 và số 172/BC-SYT, ngày 15/11/2016 về 
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành 
chính năm 2016 lần 1;

Nội dung trong văn bản, Sở Y tế có nêu những ưu điểm 
và khuyết điểm trong thực hiện công tác cải cách hành chính 
năm 2016; đồng thời triển khai những phương hướng nhiệm 
vụ cải cách hành chính năm 2017 và có một số kiến nghị về 
các văn bản quy phạm pháp luật còn bất cập trong quá trình 
thực hiện… 

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. (Hoa Việt -TT) 

 Sở Y tế triển khai việc không tiếp 
nhận các Bác sĩ, Dược sĩ đào tạo theo 
địa chỉ sử dụng tại các tỉnh

Ngày 08/11/2016, Sở Y tế tỉnh BR-VT đã phát hành văn 
bản số 3350/SYT-TCCB triển khai việc không tiếp nhận 
các Bác sĩ, Dược sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại các tỉnh;

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị y tế trên 
địa bàn tỉnh BR-VT không được tuyển dụng, ký hợp đồng 
đối với các trường hợp Bác sĩ, Dược sĩ đại học do các tỉnh 
cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng sau khi ra trường không 
về đơn vị công tác; 

Nội dung chi tiết văn bản nêu trên và Danh sách Bác sĩ, 
Dược sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại các tỉnh 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. (Hoa Việt -TT)

 Sở Y tế triển khai khám sức khỏe định 
kỳ cho người cao tuổi 

Ngày 07/10/2016, Sở y tế đã phát hành văn bản số 2965/
SYT-NVY triển khai Kế hoạch số 08-KH/BBVCSSKCB 
ngày 30/9/2016 của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ 
Tỉnh ủy tỉnh BR-VT về khám sức khỏe định kỳ cho người 
cao tuổi trong tháng hành động người cao tuổi năm 2016;

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Lê Lợi và Bệnh viện 
Bà Rịa chịu trách nhiệm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 
cán bộ cao tuổi trên địa bàn tỉnh phụ trách, thuộc phân cấp 
của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy quản lý…
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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 -TL)

 Sở Y tế triển khai Quy định về bảo 
đảm an toàn sinh học tại phòng xét 
nghiệm

Ngày 13/10/2016, Sở y tế đã phát hành văn bản số 
3052/SYT-NVY triển khai công văn số 7340/UBND-VP 
ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị 
định số 103/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
về việc Quy định bảo đảm an toàn sinh học tại phòng 
xét nghiệm;

Theo đó, Sở y tế đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND 
các huyện, thành phố và các đơn vị nghiên cứu, xem 
xét, triển khai, thực hiện các nội dung của Nghị định số 
103/2016/NĐ-CP. Trong đó lưu ý đến một số nội dung cụ 
thể như sau: Các đơn vị rà soát các điều kiện đảm bảo an 
toàn sinh học tại các cơ sở xét nghiệm theo Điều 5, Điều 
6-Chương III của Nghị định; Văn phòng Sở Y tế thực 
hiện việc đăng tải danh sách cơ sở đã tự công bố đạt tiêu 
chuẩn an toàn sinh học theo Khoản 3, Điều 13-Chương 
IV của Nghị định; Thanh tra Sở Y tế thực hiện việc thanh 
tra, kiểm tra Điều kiện bảo đảm an toàn sinh học theo 
Khoản 4, Điều 13 – Chương IV của Nghị định (Tối thiểu 

03 năm một lần kiểm tra, thanh tra cơ sở xét nghiệm đã 
được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học theo Khoản 
2, Điều 17- Chương V của Nghị định)… 

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. (Hoa Việt -TL)

 Sở Y tế triển khai Quy định về hoạt 
động tiêm chủng 

Ngày 20/10/2016, Sở y tế đã phát hành văn bản số 
3117/BCĐLNATTP triển khai Nghị định số 104/2016/
NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ, Quy định về hoạt 
động tiêm chủng;

Theo đó, Sở Y tế đề nghị: TTYT Dự phòng tham 
mưu Sở Y tế triển khai nội dung Nghị định số 104/2016/
NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ cho các đơn vị 
trực thuộc, các đơn vị y tế ngành, Phòng Y tế các huyện, 
thành phố; Văn phòng Sở Y tế tổ chức tiếp nhận, thông 
báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin 
điện tử của Sở Y tế; Thanh tra Sở Y tế tổ chức thanh tra, 
kiểm tra cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh…

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 - TL)

 Trong tháng 10/2016, Sở Y tế đã triển khai văn 
bản số 17876/QLD-MP ngày 14/9/2016; số 18475/
QLD-MP, số 18489/QLD-MP và số18585/QLD-MP 
ngày 22/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình 
chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm; số 18736/QLD-CL 
ngày 20/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình 
chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; 
Quyết định số số 453/QĐ-QLD và số 456/QĐ-QLD 
ngày 15/9/2016 của Cục Quản lý Dược về việc rút số 
đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc 
được cấp số đăng ký tại Việt Nam; số 04/ĐB2016 
ngày 15/9/2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 
về việc thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng; số18376/QLD-CL ngày 20/9/2016 của Cục 
Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không 
đạt tiêu chuẩn chất lượng;

Theo đó, danh mục các thuốc, mỹ phẩm được 
nêu trong các văn bản trên bị đình chỉ lưu hành tại 
Việt Nam.

 Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: 
soyte.baria-vungtau.gov.vn và trên cổng thông tin điện 
tử của Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn. 
 Trong tháng 11/2016, Sở Y tế đã triển khai một 

số văn bản công bố thuốc không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng tại số 20134/QLD-CL, số 20136/QLD-CL ngày 
14/10/2016 và số 20900/QLD-CL ngày 24/10/2016 của 
Cục Quản lý Dược; một số văn bản công khai các loại 
mỹ phẩm không đạt chất lượng tại số 20353/QLD-MP 
ngày 18/10/2016 và Quyết định số 521/QĐ-QLD ngày 
26/10/2016 của Cục Quản lý Dược;

Theo đó, danh mục các thuốc, mỹ phẩm được 
nêu trong các văn bản trên bị đình chỉ lưu hành tại 
Việt Nam.

Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa 
chỉ: soyte.baria-vungtau.gov.vn và trên cổng thông tin 
điện tử của Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.
vn. (Trần Ngọc -TT)
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Quyết tâm đổi mới hài lòng 
người dân

Trước khi tiến hành thực hiện “Đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của 
cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh” lãnh đạo TTYT Long 
Điền đã tổ chức ký cam kết thực hiện 
các nội dung trên với tất cả các khoa, 
phòng, cán bộ, nhân viên trong đơn vị, 
đồng thời triển khai nhiều giải pháp 
mang tính đột phá như: tiến hành khảo 
sát sự hài lòng của người bệnh; tổ chức 
tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, 
ứng xử cho cán bộ y tế; xử lý, giải 
quyết kịp thời các phản ánh của người 
dân thông qua đường dây nóng; thay 
đổi màu sắc trang phục theo quy định 
của Bộ Y tế; thành lập các bộ phận 
chăm sóc người bệnh; duy trì, củng cố 
hòm thư góp ý; triển khai Đề án “Tiếp 
sức người bệnh trong bệnh viện”… 
Tại các khoa phòng, khẩu hiệu “Bệnh 
nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân 
ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn 
dò chu đáo” như là một lời nhắc nhở, 
ý thức tự giác của tất cả cán bộ nhân 
viên TTYT Long Điền. 

Trao đổi với chúng tôi, Bs. Nguyễn 
Thế Trung - GĐ TTYT huyện Long 
Điền cho biết: “Ngay khi Sở Y tế triển 

khai nhiệm vụ này đến toàn ngành, 
TTYT huyện Long Điền đã nhanh 
chóng thành lập ban chỉ đạo thực hiện 
có sự tham gia của đầy đủ các khoa, 
phòng, tổ, đội, TYT, PKKV. Trong 
đó Giám đốc là trưởng ban và Chủ 
tịch công đoàn là phó ban, thanh tra 
thủ trưởng là thư ký. Tiếp đó là xây 
dựng, triển khai kế hoạch thực hiện 
việc đổi mới một cách chi tiết, rõ ràng, 
có giải pháp đồng bộ tuyên truyền sâu 
rộng đến toàn thể cán bộ, viên chức, 
người lao động; đưa nội dung đổi mới 
vào Nghị quyết hàng tháng của Đảng 
ủy, có sự kiểm tra, giám sát, gắn nội 
dung này với việc bình xét thi đua 
hàng tháng”.

Nói đi đôi với làm, vào tháng 
5/2016 ban chỉ đạo TTYT huyện Long 
Điền đã tổ chức thực hiện tập huấn 
nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán 
bộ, nhân viên y tế thu hút nhiều người 
tham gia. Cùng đó, Công đoàn TTYT 
huyện Long Điền đã tổ chức Hội thi 
tìm hiểu Quy tắc ứng xử cho tất các 
CB VCLĐ tham gia. Kết quả có 06 cá 
nhân và 05 tập thể đạt thành tích tốt 
được tặng thưởng. 

Nói về mục đích của những việc 
làm trên, Bs. Trương Minh Châu - 

PGĐ TTYT huyện Long Điền cho 
biết: “thông qua lớp tập huấn và đặc 
biệt là hội thi tìm hiểu quy tắc ứng xử 
nhằm tạo ra sân chơi bổ ích cho các 
khoa, phòng giao lưu, học hỏi, nâng 
cao kiến thức trong việc giao tiếp, ứng 
xử; nâng cao năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, thái 
độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ 
cán bộ, viên chức, người lao động 
nhằm “đổi mới phong cách thái độ 
phục vụ, hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh”, thực hiện tốt phong trào 
“Xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp, 
an toàn”, tiến tới thực hiện tốt các tiêu 
chí mà TTYT Long Điền đã đề ra là: 
“an toàn, thân thiện, bệnh viện vì dân".

Thay đổi phong cách, thái độ 
hướng tới sự hài lòng cuả người bệnh 
là một việc làm cần thiết, nhưng để 
trở thành tính tự giác và mang lại 
hiệu quả thiết thực đòi hỏi sự quyết 
tâm và quyết liệt của Ban Giám đốc. 
Thời gian qua, TTYT Long Điền đã 
luôn lắng nghe thông tin từ dư luận, 
từ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 
và cán bộ, nhân viên để kịp thời chấn 
chỉnh những sai phạm. Bên cạnh đó, 
đơn vị còn tổ chức công khai đường 
dây nóng, duy trì hòm thư góp ý, tổ 

TTYT HUYỆN LONG ĐIềN:

QuyếT TâM Đổi Mới HướNg ĐếN  
Sự Hài LòNg Của Người BệNH

Thực hiện đề án“Đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới 

sự hài lòng người bệnh” của Bộ y tế là một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Sở Y 
tế tỉnh BR-VT quán triệt tới tất cả các đơn 

vị. TTYT huyện Long Điền là một trong 
những đơn vị đi đầu trong việc triển khai 

các nội dung của đề án và bước đầu đã 
ghi nhận những bước chuyển mình tích 
cực, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh 

tin cậy cho nhân dân huyện nhà.

Nhân viên y tế tận tình hướng dẫn người bệnh. Ảnh: THẾ PHI
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chức theo dõi, giám sát việc thực hiện 
cam kết; thành lập bộ phận chăm sóc 
khách hàng và tiếp sức người bệnh 
gồm 10 người. Các thành viên có trang 
phục riêng, hàng ngày có mặt tại tiền 
sảnh phòng khám với nhiệm vụ đón 
tiếp, chỉ dẫn người bệnh và người 
nhà người bệnh, hướng dẫn quy trình 
khám, chữa bệnh tại trung tâm; giải 
đáp những thắc mắc của người bệnh 
và người nhà bệnh nhân về khám, chữa 
bệnh, về bảo hiểm y tế…; hướng dẫn 
người bệnh vào các khoa điều trị nội 
trú. Đồng thời tư vấn sức khỏe, tư vấn 
về các dịch vụ y tế cho người bệnh và 
người nhà người bệnh; thực hiện phát 
động phong trào thi đua “Viên chức có 
phong cách tốt, thái độ phục vụ văn 
minh, thân thiện” trong toàn đơn vị. 

Ngoài ra TTYT Long Điền còn 
thành lập tổ công tác xã hội, trong đó 
Thanh tra của thủ trưởng là tổ trưởng, 
điều dưỡng trưởng bệnh viện, thành 
viên tổ Chăm sóc khách hàng, chuyên 
trách tổ TT-GDSK là thành viên. Tổ 
công tác có nhiệm vụ: bảo vệ quyền 
được chăm sóc sức khỏe của bệnh 
nhân; tìm kiếm, kết nối các dịch vụ 
hỗ trợ cho bệnh nhân; hỗ trợ giải tỏa 
tâm lý cho bệnh nhân, người nhà và 
nhân viên bệnh viện; giúp đỡ và tìm 
nguồn tài trợ hỗ trợ cho các bệnh 
nhân nghèo… 

Bước chuyển mình tích cực:
Từ những kết quả đạt được trong 

việc triển khai thực hiện “Đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ của cán 

bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh” đã tạo được lòng tin và sự hài 
lòng của người bệnh đối với TTYT 
Huyện Long Điền. Thời gian gần đây, 
hòm thư góp ý của đơn vị thường 
xuyên nhận được nhiều ý kiến khen 
ngợi từ bệnh nhân và thân nhân người 
bệnh, trong đó được khen nhiều nhất 
là Khoa Đông y. Lượng bệnh nhân đến 
khám, chữa bệnh cũng tăng hơn so với 
cùng kỳ năm 2015, trung bình mỗi 
ngày khoảng 400 đến 500 lượt người. 

Có con đang điều trị tại Khoa Nhi 
– TTYT Long Điền, Chị Nguyễn Thị 
Thu Thảo ở xã An Ngãi cảm kích chia 
sẻ: Khi điều trị tại đây, con chị đã được 
các y bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc 
rất nhiệt tình, hỏi han ân cần, cấp phát 
thuốc và thăm khám đầy đủ. Sau mấy 
ngày điều trị, hiện con chị đã đỡ hơn 
rất nhiều, chị rất an tâm khi đến điều 
trị tại TTYT Long Điền”.

Đồng suy nghĩ với chị Thảo là bà 
Ngô Thị Hằng ở xã Phước Tỉnh: ‘Tôi 
cả tuần nay bị đau đầu chóng mặt 
không làm được gì, may tới Bệnh 
viện Bác sỹ khám chuẩn đoán máu 
lưu thông lên não không đều. Nằm 
viện điều trị, uống thuốc bây giờ tôi đã 
thấy khỏe hơn nhiều. Điều đáng mừng 
là các bác sỹ, y tá, điều dưỡng ở đây 
rất nhiệt tình thường xuyên thăm hỏi 
ân cần, dặn dò chu đáo, đúng là những 
người thầy thuốc của nhân dân”, - bà 
nói trong niềm xúc động.

“Để phong cách, thái độ phục vụ 
của người thầy thuốc trở thành chuẩn 
mực không phải là việc làm một sớm, 
một chiều mà phải thường xuyên, liên 
tục. Trong thời gian tới TTYT Long 
Điền sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện 
xây dựng phong cách, thái độ phục vụ 
văn minh, thân thiện, nói không với 
tiêu cực trong khám chữa bệnh”. Đó là 
điều mà Bs. Nguyễn Thế Trung - GĐ 
TTYT huyện Long Điền khẳng định.

Với những kết quả đã đạt được, 
TTYT Long Điền xứng đáng là điểm 
sáng về đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh trong ngành 
y tế tỉnh nhà. TRẦN HIÊN

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Bộ trưởng Bộ 
Y tế - Nguyễn 
Thị Kim Tiến 
thăm hỏi và 
động viên 
nhân viên 
TTYT huyện 
Long Điền.
Ảnh: THĂNG 
THÀNH

Hội thi quy tắc ứng xử năm 2016 do Trung tâm Y tế huyện Long Điền tổ chức. Ảnh: KIM DUNG
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Chặt chẽ nhưng không  
cứng nhắc

Xác định công tác khám giám 
định bệnh, tật, dị dạng, dị tật cho nạn 
nhân nhiễm chất độc hóa học/dioxin 
là nhiệm vụ quan trọng, rất nhạy cảm, 
không đơn giản và không được chậm 
trễ, nên ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ 
thẩm định, đơn vị đã xây dựng quy 
trình, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ, 
cẩn thận,... bố trí nhân viên hướng 
dẫn, giải thích tận tình về quy trình 
khám giám định, nhằm giúp đối tượng 
giảm thời gian đi lại, rút ngắn thời 
gian khám. Thủ tục hồ sơ được đơn 
vị niêm yết công khai, trong đó nêu 
rõ: chỉ khám cho những người hoạt 
động kháng chiến và con đẻ bị mắc 
bệnh có trong Danh mục bệnh liên 
quan phơi nhiễm chất độc hóa học 
được quy định trong Thông tư (Thông 
tư 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH, 
ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và Bộ 
Lao động Thương binh Xã hội đã 
thay thế cho Thông tư 41/2013/TTLT-
BYT-BLĐTBXH, ngày 18/11/2013) 
và được Sở Lao động- TBXH giới 
thiệu giám định. 

Sau khi kiểm tra hồ sơ, các bác sĩ 
Hội đồng tiến hành khám tổng quát, 
khám cận lâm sàng, khám chuyên 
khoa để chẩn đoán bệnh. Kết quả bệnh 

tật căn cứ tại thời điểm khám. Tiếp 
theo đó sẽ tổ chức hội chẩn chuyên 
môn, tập thể Hội đồng sẽ họp để đưa 
ra kết luận bệnh, tật và tỷ lệ tổn thương 
cơ thể cho đối tượng giám định. 

Sự minh bạch và dân chủ còn 
được thể hiện trong các phiên họp 
Hội đồng GĐYK, nhất là trong trường 
hợp đối tượng có thắc mắc hay chưa 
hài lòng về kết quả giám định. Với 
những trường hợp này, cơ quan thường 
trực của Hội đồng GĐYK sẽ mời đối 
tượng và các thành viên chuyên môn 
tham gia giải trình cụ thể về kết quả 
hồ sơ bệnh án là đúng quy định. Nếu 
đối tượng vẫn không đồng ý với kết 
luận trên thì Hội đồng GĐYK sẽ hoàn 
thiện, chuyển hồ sơ đối tượng lên Hội 
đồng GĐYK cấp Trung ương. Trong 
quá trình họp Hội đồng GĐYK, kết 
luận của Hội đồng được quyết định 
trên cơ sở thảo luận, nhất trí của các 
thành viên bằng hình thức biểu quyết. 

Trường hợp còn có ý kiến khác thì 
người chủ trì phiên họp Hội đồng xem 
xét, quyết định việc chỉ định khám, 
điều trị bổ sung trước khi Hội đồng 
bỏ phiếu kín… Thận trọng hơn, trong 
tất cả các phiên họp Hội đồng GĐYK, 
cơ quan thường trực của Hội đồng 
GĐYK đều mời ít nhất một thành viên 
đại diện của Sở LĐTBXH, BHXH 
tham gia. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có vấn đề cần phải liên hệ, thông 
báo, chẳng hạn như: không khám giám 
định đối với một trường hợp nào đó, 
cơ quan thường trực làm văn bản trả 
lời cơ quan giới thiệu, có nêu rõ lý do 
và chịu trách nhiệm về việc không tổ 
chức khám giám định của mình; đối 
tượng không đồng ý với kết luận của 
Hội đồng GĐYK thì ngoài việc hoàn 
thiện, chuyển hồ sơ đối tượng lên Hội 
đồng GĐYK cấp Trung ương còn ra 
văn bản thông báo với cơ quan giới 
thiệu được biết... 

Được biết, từ năm 2008 đến tháng 6/2016, Trung tâm GĐYK 
đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời hơn 500 hồ sơ. Trong đó, 

kết quả giám định Đái tháo đường Type 2 là 336 đối tượng; ung thư 
Gan nguyên phát: 07 đối tượng; ung thư Phổi: 10 đối tượng; ung thư 
thanh quản: 02 đối tượng; ung thư Tiền liệt tuyến: 03 đối tượng; 
chuyển lên Hội đồng GĐYK cấp Trung ương 20 hồ sơ (do vượt khả 
năng chuyên môn) và 29 trường hợp không mắc bệnh.

giÁM đỊnh Y KhOA  
nẠn nhÂn chẤT đỘc DA cAM: 

Đảm bảo  
tính chính xác, 
minh bạch

Công tác khám giám định bệnh, tật, dị dạng, 
dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc 
hóa học/dioxin đối với người hoạt động 
kháng chiến và con đẻ của họ vừa là trách 
nhiệm vừa là nhiệm vụ cao cả mà Đảng và 
Nhà nước giao phó cho ngành Y tế. Trong 
những năm qua, Sở Y tế tỉnh BR-VT đã chỉ 
đạo các cơ sở y tế mà trực tiếp là Trung tâm 
Giám định Y khoa tỉnh tích cực phối hợp 
với Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội 
xét duyệt, thẩm định, giám định công nhận 
và giải quyết tốt các chế độ, chung tay xoa 
dịu nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng trên 
mảnh đất mà chiến tranh đã lùi xa, cách 
đây hơn 40 năm.

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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Ông Lê Xuân Mão - 65 tuổi ở 
phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng 
Tàu vừa hoàn tất xong các thủ tục 
khám giám định, vui vẻ cho biết: “Tôi 
vừa đến là được cán bộ y tế thăm hỏi, 
chỉ dẫn rất chu đáo. Sau khi lập hồ sơ 
khám, cán bộ dẫn tôi tới phòng khám, 
giải thích tận tình những điều tôi thắc 
mắc. Chẳng hạn như, tôi có hỏi về thủ 
tục của tôi đã có kết quả xét nghiệm 
là Đái tháo đường Type 2 rồi, sao vẫn 
phải làm xét nghiệm lại? Bác sĩ giải 
thích ngay và tôi đã hiểu, kết quả chỉ 
được xét tại thời điểm khám giám 
định, vì có nhiều trường hợp khi xét 
nghiệm lại không có bệnh!”.

Một nhân viên làm nhiệm vụ tiếp 
nhận hồ sơ cho biết thêm: “Người 
bệnh đến đây để khám giám định 
bệnh, tật có liên quan đến chất độc 
hóa học Dioxin đa phần là lớn tuổi, 
bệnh nặng, có nhiều trường hợp người 
bệnh ở mãi vùng sâu, vùng xa đi lại 
khó khăn… nên khi tiếp nhận những 
trường hợp này chúng tôi phải hết sức 
linh động, chẳng hạn như: hỗ trợ giải 
quyết nhanh các thủ tục hành chính, 
thuyết phục các bệnh nhân đến trước 
ưu tiên cho các đối tượng này được đặc 
cách khám trước, có nhiều bác không 
có thân nhân đi cùng, đơn vị chúng tôi 
phải cử người dìu, đỡ đến các phòng 
để khám giám định. Bên cạnh đó lãnh 
đạo đơn vị luôn kiểm tra, giám sát và 

nhắc nhở từng nhân viên chúng tôi 
phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm và 
phải làm đúng công tác chuyên môn 
nghiệp vụ, không để hiện tượng quá 
dễ dãi khi khám giám định hoặc phát 
sinh tiêu cực và tuyệt đối không gây 
phiền hà cho đối tượng…”.

Theo Bs. Nguyễn Thị Hằng Nga 
- Giám đốc Trung tâm Giám định Y 
khoa tỉnh BR-VT: “Công tác giám 
định y khoa luôn được đơn vị bám 
sát chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành 
Y tế giao phó để thực hiện. Do đó, 
công tác khám giám định y khoa để 
xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có 
liên quan đến phơi nhiễm với chất độc 
hóa học cũng được đơn vị và Hội đồng 
giám định y khoa bám sát mục tiêu, 
nhiệm vụ, các văn bản quy phạm pháp 
luật, kết hợp tốt với các chuyên khoa 
đầu ngành của Bệnh viện tỉnh để thực 
hiện. Trách nhiệm mà đơn vị đang 
thực hiện,vừa là đảm bảo tính pháp 
lý, tính chuyên môn, tính dân chủ tập 
thể liên ngành, vừa góp phần để giải 
quyết kịp thời chế độ chính sách cho 
các đối tượng được hưởng!”.

Vẫn còn những khó khăn, bất 
cập trong công tác khám giám 
định:

Mặc dù tập thể Trung tâm Giám 
định Y khoa tỉnh BR-VT luôn ý thức 

cao về trách nhiệm của mình trong 
công tác khám, giám định cho các đối 
tượng có công, đối tượng chính sách 
và đặc biệt là những nạn chân chất độc 
da cam/dioxin, tuy nhiên vẫn không 
tránh khỏi những thắc mắc và phàn 
nàn từ đối tượng khám giám định mà 
phần lớn là do những bất cập từ các 
yêu cầu về mặt thủ tục, các thông tư, 
quy định còn chồng chéo, các chính 
sách cho đối tượng còn phức tạp.

Chẳng hạn như danh mục 17 bệnh 
tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc 
hóa học còn nhiều điểm chưa đầy đủ. 
Bộ Y tế chỉ mới quy định một số dạng 
ung thư, trong khi đó chất độc hóa học 
nhiễm vào cơ thể có khả năng gây ra 
ung thư ở bất kỳ cơ quan nào; hay thủ 
tục để được xác nhận là nạn nhân da 
cam/dioxin còn phức tạp, thời gian 
kéo dài. Bên cạnh đó, chính sách cụ 
thể đối với nạn nhân chất độc da cam/
dioxin thế hệ thứ ba, thứ tư của người 
hoạt động kháng chiến, dân thường 
và người làm nhiệm vụ tại khu vực 
bị nhiễm nặng còn một số điểm chưa 
hợp lý, chưa đầy đủ...

Bên cạnh việc đề xuất, kiến nghị 
các giải pháp đối với các cấp có thẩm 
quyền, đơn vị chủ động sắp xếp đổi 
mới và đơn giản hóa thủ tục hành 
chính nhằm giảm phiền hà cho các 
đối tượng. Cụ thể, qua đơn vị đã nhanh 
chóng triển khai, áp dụng các thông tư 
Liên tịch hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, 
nội dung khám giám định y khoa, từ đó 
giảm được thời gian khám, giám định 
từ 60 ngày (theo quy định tại Thông 
tư 41/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH) 
còn 45 ngày (theo Thông tư 20/2016/
TTLT-BYT-BLĐTBXH) và xuống 
còn 30 ngày (nếu không có vấn đề 
phát sinh). Song song với việc cải 
cách thủ tục hành chính, đơn vị tiếp 
tục tập trung nâng cao chuyên môn, 
nghiệp vụ khám giám định cho đội ngũ 
giám định viên thông qua các lớp tập 
huấn ngắn hạn, dài hạn; cử cán bộ đi 
đào tạo ở tuyến trên... nhằm đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành trách 
nhiệm thiêng liêng mà Đảng, Nhà 
nước, ngành y tế giao phó.

HOA VIỆT

Giám định viên khám chuyên khoa mắt cho bệnh nhân. Ảnh: THẾ PHI

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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Trạm Trưởng của 02 Trạm  
đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã

 Cho đến tận bây giờ, Y sĩ Thế vẫn 
nhớ như in ngày mới chân ướt, chân 
ráo vào công tác tại TYT Châu Pha, 
lúc đó cả trạm chỉ có 06 người và phải 
kiêm nhiệm tất cả mọi việc. Cơ sở vật 
chất gần như chưa có gì, khám bệnh 
chủ yếu bằng thăm khám, hoàn toàn 
không có máy móc… Địa bàn rộng, 
dân cư thưa thớt và dân trí còn thấp 
nên việc triển khai các chương trình y 
tế quốc gia rất vất vả, nhất là chương 
trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), 
thời đó người dân hoàn toàn không có 
khái niệm gì về tiêm chủng, vì vậy cán 
bộ y tế phải mang vắc xin đến tận nhà 
dân để tiêm cho trẻ, kim tiêm dùng đi 
dùng lại nhiều lần và khử trùng, sát 
khuẩn bằng nồi chuyên dụng. “Hành 
trình tiêm dạo” kéo dài gần 20 năm mới 
thay đổi được nhận thức của người dân 
về hiệu quả của chương trình TCMR, từ 
đó dần dần hình thành thói quen, đúng 
ngày 25 hàng tháng, người dân mang 
trẻ đến tiêm và uống bổ sung Vitamin 
A tại TYT.

Năm 2002, Bộ Y tế ban hành 
Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT 
ngày 07/02/2002 Chuẩn Quốc gia về 
y tế xã giai đoạn 2001-2010, trong đó 

HOA ĐẸP NGÀNH Y

30 năm
gắn bó với y tế cơ sở

Đó là y sỹ Bùi Hữu Thế, sinh năm 1957, quê gốc Hà Nam. Năm 1983 anh nhập ngũ và được đào tạo, 
công tác trong quân y của Trung đoàn Quân khu 1. Năm 1986 anh xuất ngũ theo gia đình di cư vào 
miền Nam, nhận công tác tại TYT Châu Pha (trước thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai, sau thuộc 
về huyện Tân Thành tỉnh BR-VT). Với vai trò trưởng trạm, anh đã nỗ lực đem hết nhiệt huyết để phục 
vụ người bệnh và thực hiện hiệu quả các chương trình y tế cộng đồng trên địa bàn xã. Gần 30 năm gắn 
bó, khi trạm Y tế xã Châu Pha khoác lên mình một diện mạo mới cũng là lúc anh vui vẻ tiếp nhận vị trí 
Trạm trưởng trạm y tế xã Hắc Dịch-huyện Tân Thành – một địa bàn mới còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn 
bằng nhiệt huyết như thuở ban đầu, anh lại cùng đồng nghiệp nỗ lực xây dựng TYT xã Hắc Dịch thành 
một điểm sáng về y tế cơ sở.

Y sĩ  Bùi Hữu Thế kiểm tra lăng quăng trong thùng chứa nước tại một hộ dân trên địa bàn 
xã Hắc Dịch. 29
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có tất cả 10 chuẩn. Tuy nhiên TYT 
Châu Pha chưa đạt chuẩn nào. Trăn 
trở trước những hạn chế, khó khăn 
mà trạm đang phải đối mặt, ở vị trí 
trưởng trạm, anh đã mạnh dạn tham 
mưu với UBND xã cấp kinh phí xây 
dựng lại cơ sở hạ tầng; đề xuất với 
TTYT trang bị cho trạm những thiết 
bị y tế đủ để đảm bảo công tác khám 
chữa bệnh ban đầu cũng như đạt được 
những tiêu chí về Chuẩn Quốc gia Y 
tế xã; kêu gọi tập thể nhân viên y tế 
của trạm đoàn kết, phấn đấu, phát huy 
nội lực, vượt khó vươn lên; tích cực 
huy động các tổ chức chính trị-xã hội 
tại địa phương, đặc biệt là mạng lưới 
truyền thông viên cơ sở, vận động hộ 
gia đình tham gia thực hiện phòng 
chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn 
thương tích, xây dựng nhà tiêu hợp vệ 
sinh, hướng dẫn thực hành chăm sóc 
sức khỏe thiết yếu cho bà mẹ và trẻ 
em,… Bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực, đến năm 2004, TYT Châu 
Pha đã được công nhận là trạm đạt 
Chuẩn Quốc gia về y tế xã đầu tiên 
của huyện Tân Thành. 

Tin tưởng vào năng lực cũng như 
những kinh nghiệm công tác của anh, 
tháng 1 năm 2015 anh được Ban lãnh 
đạo TTYT Tân Thành điều về làm 
trưởng trạm Y tế Hắc Dịch. Thời 
điểm anh về tiếp quản, nhiều chỉ tiêu 
của trạm so với tiêu chí của chuẩn Y 
tế quốc gia còn chưa đạt, nhưng chỉ 
trong một thời gian ngắn đều đạt và 
vượt chỉ tiêu, cụ thể: tỷ lệ người dân 
tham gia BHYT từ dưới 60% tăng 
lên trên 70%/14.143 dân; giảm tỷ 
lệ suy dinh dưỡng từ 15,36% uống 
còn 11,36%; quản lý tốt cơ sở kinh 
doanh ăn uống trên địa bàn từ dưới 
50% lên trên 90% số cơ sở được cấp 
giấy Chứng nhận ATVSTP; giám sát, 
phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch 

nhỏ không để dịch lớn xảy ra… Đến 
10/2015, TYT xã Hắc Dịch đã được 
công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia 
về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. 

Chắc về chuyên môn,  
giỏi về quản lý:

Xây dựng TYT đạt chuẩn Quốc 
gia về y tế xã đã khó, song để duy 
trì, bảo vệ được thành quả đó còn khó 
khăn gấp bội, vì nhân lực ở trạm chỉ 
có 10 người, trong khi đó các đầu việc 
chuyên môn lại nhiều, như: chăm sóc 
sức khỏe ban đầu tại trạm, công tác 
phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi 
trường và các chương trình y tế,…
phải được thực hiện thường xuyên, 
liên tục.

Lo lắng là vậy, nhưng nhờ khả 
năng quản lý, tổ chức thực hiện, điều 
hành khoa học của anh nên công việc 
lúc nào cũng chạy và thông suốt. Bản 
thân anh, ngoài việc quản lý chung 
còn trực tiếp khám, chữa bệnh và 
đảm trách nhiều chương trình lớn 
như: phòng, chống dịch bệnh, TCMR, 
ATVSTP, tâm thần cộng đồng, HIV/
AIDS… Đặc biệt, anh rất chú trọng 
đến công tác tham mưu, đối ngoại với 
cấp ủy, chính quyền, các ban ngành 
ở địa phương để kêu gọi sự quan 
tâm, ủng hộ, đẩy mạnh hiệu quả các 
chương trình y tế. Nhờ vậy, công tác 
giám sát, phát hiện và khống chế dịch 
bệnh tại các địa bàn do anh phụ trách 
thời gian qua luôn được thực hiện tốt, 
chẳng hạn như dịch SXH, năm 2016 
tuy bùng phát ở nhiều địa phương trên 
toàn tỉnh nhưng tại địa bàn xã Hắc 
Dịch chỉ có 7 ca/năm; chương trình 
TCMR được quản lý và thực hiện 
tốt, tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ 
02 mũi VAT đạt 97,77%, tỷ lệ trẻ em 
dưới 1 tuổi tiêm đủ 8 loại vắc xin đạt 
92,35%... 

Vừa quản lý, vừa làm chuyên môn, 
lúc nào anh cũng phải chạy đua với 

thời gian, nhưng đối với nhân viên, 
đồng nghiệp anh luôn tận tâm hướng 
dẫn, giúp đỡ với suy nghĩ: “cả trạm 
chỉ có duy nhất mình là đàn ông, việc 
nặng đương nhiên phải cáng đáng cho 
các chị, em rồi”.

Từng là nhân viên công tác lâu 
năm với Y sĩ Thế, Y sĩ Lê Thị Hân... 
cảm kích cho biết: “Chú Thế rất 
thương nhân viên. Trong công việc, 
chú bao giờ cũng nhận phần việc 
nặng và khó về mình. Do đó, nhân 
viên thường chủ động chia nhau làm 
những việc còn lại, cố gắng không 
để chú phải bận tâm, nhắc nhở. Chú 
hay động viên mọi người phải chịu 
khó học hỏi để nâng cao tay nghề, 
chăm sóc tốt người bệnh và cùng hỗ 
trợ công việc cho nhau. Bằng tình cảm 
đồng nghiệp chân thành ấy, chúng tôi 
luôn đồng lòng cùng chú thực hiện tốt 
mọi nhiệm vụ được giao”

Tròn 30 năm gắn bó với y tế cơ 
sở, trong đó 21 năm ở vị trí quản lý. 
bằng tất cả trách nhiệm, tâm huyết với 
nghề anh đã nhận được nhiều bằng 
khen, giấy khen của các cấp, ngành, 
nhưng khi tôi hỏi, anh phải lục lọi trí 
nhớ rất lâu mới kể được 02 lần nhận 
khen thưởng, đó là vào năm 2012, 
được Ngành y tế trao tặng kỷ niệm 
chương về những đóng góp cho sự 
nghiệp phát triển Y tế tỉnh nhà và năm 
2014, được UBND tỉnh tặng Bằng 
khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao…

Bs. Phan Chánh Phú – Giám đốc 
TTYT Tân Thành nhận xét về anh: 
“Y sĩ Bùi Hữu Thế lúc nào cũng hết 
lòng vì công việc, vì người bệnh, chịu 
khó học hỏi nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ; là người giúp TYT 
thực hiện tốt các chương trình y tế 
quốc gia, công tác phòng, chống dịch 
bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
người dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: HOA VIỆT
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Thế là
mùa đã họa mi

Thế là mùa đã họa mi
thế là hoa cúc đã đi lấy chồng

Sông không ai lắng mà trong
mình không ai khuyết mà lòng hư hao

Rắp mong ấm đổi êm trao
ngại đông qua, nói thế nào với xuân?

Mùa yêu
Cỏ mềm xanh bước cô dâu
mùa này trời đất cưới nhau tưng bừng
ta đi trên phố ngập ngừng
niềm ân ái sóng sánh từng ngọn cây

Thiệp hồng lúng túng hai tay
mừng hoa cúc, sợ buồn lây hoa nhài
thơ tình đề tặng hoa mai
lòng tương tư nhánh đào phai năm nào...

CAO XUÂN SƠN



mỘT SỐ HÌnH ẢnH HoẠT ĐỘng nỔi BẬT

Ảnh: THĂNG THÀNH

Khai giảng lớp cao đẳng liên thông ngành Dược và Điều dưỡng  
niên khóa 2016 – 2017.

Đại hội thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ  
xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tập huấn 
các văn 
bản quy 
phạm pháp 
luật lĩnh 
vực dược.

Triển khai Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và 
thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đánh giá hiệu quả “Mô hình dịch vụ chăm sóc mắt tại cộng đồng” tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.




