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Những triển vọng và thách 
thức:

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh mới 
thành lập từ năm 1991, khi đó dân số 
của tỉnh chưa đến 600 ngàn người. 
Sau 25 năm hình thành và phát triển, 
con số này đã tăng lên gần gấp đôi 
và hiện nay đã có 1.126.000 người 
với tốc độ tăng bình quân mỗi năm 
khoảng 20.000 người. 

Trong 25 năm qua dưới sự chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 
công tác Dân số-KHHGĐ đã đạt một 
số thành tựu đáng kể góp phần vào sự 
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Từ 
thực trạng là tỉnh có tỉ suất sinh khá 
cao, số phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên 
cao, sau 25 năm thực hiện chính sách 
dân số, tỉ suất sinh đã giảm từ 19‰ 
xuống còn 14 ‰, bình quân mỗi năm 
0,2‰; tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 

từ 30% xuống còn 8%. Những kết quả 
của chỉ tiêu trên đã góp phần ổn định 
quy mô dân số theo mục tiêu đề ra. 
Thành tựu này đã giúp tỉnh BR - VT 
hiện nay đạt cơ cấu “dân số vàng” 
nghĩa là số người lao động gấp đôi số 
người phụ thuộc (dân số dưới 15 tuổi 
và trên 65 tuổi). Tỉ số phụ thuộc thấp 
đã giảm gánh nặng cho người trong độ 
tuổi lao động. Cơ cấu dân số này được 
ví là cơ hội vàng cần được tận dụng 
khai thác, phát huy sức sáng tạo của 
lực lượng lao động cho sự phát triển. 

Theo bác sĩ Tôn Thất Khoa - Chi 
cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh 
cho biết: các hoạt động nhằm nâng cao 
chất lượng dân số đã được sớm triển 
khai ở tỉnh và đã trở thành mục tiêu 
chính của chương trình từ năm 2011. 
Hoạt động sàng lọc, chẩn đoán trước 
sinh và sơ sinh đã được triển khai từ 

năm 2007, mở rộng toàn tỉnh từ năm 
2011 và đến nay đã có trên 60% trẻ 
sinh ra được sàng lọc. Đặc biệt hiện 
nay, hoạt động này chủ yếu thực hiện 
qua việc xã hội hóa nhằm giảm tải cho 
ngân sách nhà nước, đồng thời cũng 
nói lên hoạt động truyền thông có hiệu 
quả giúp cho người dân tự nguyện 
tham gia sàng lọc để hạn chế tỷ lệ dị 
tật bẩm sinh và sinh ra những người 
con khỏe mạnh. Nhờ làm tốt nhiều 
hoạt động để cân bằng giới tính khi 
sinh, đến nay tỷ số giới tính khi sinh 
của tỉnh đã giảm từ 111 bé trai/100 bé 
gái xuống còn 109 bé trai/100 bé gái. 
Tuy nhiên chỉ số này vẫn còn ở mức 
cao và là một trong những thách thức 
trong giai đoạn tới.

Cũng như cả nước, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu đang trong thời kì “cơ cấu 
dân số vàng” và là một trong những 

Bs. Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai chiến dịch SKSS/KHHGĐ năm 2016.

Công táC Dân số-Kế hoạCh hóa gia đình tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu:

Đồng hành cùng sự 
phát triển của đất nước
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địa phương có tốc độ đô thị hóa cao 
nhất cả nước, dân số của tỉnh đã tăng 
nhanh trong những năm qua, đây là 
cơ hội tạo đà cho Bà Rịa-Vũng Tàu 
phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào 
để tận dụng cơ hội “vàng” cũng như 
hạn chế tối đa những mặt trái của 
“cơ cấu dân số vàng” để phát triển 
kinh tế lại đang là một thách thức 
đối với công tác dân số KHHGĐ 
hiện nay. 

Bên cạnh đó, Bà Rịa-Vũng Tàu 
được cho là nơi “đất lành chim đậu”, 
do vậy số lượng người nhập cư, nhất 
là người trong độ tuổi sinh đẻ đến 
ngày càng nhiều khiến cho dân số 
tỉnh tăng nhanh. Việc tăng dân số 
nhanh do cơ học vừa là cơ hội cho 
tỉnh phát triển kinh tế, nhưng cũng là 
một thách thức lớn của công tác dân 
số-SKSS/KHHGĐ của tỉnh.

Bước sang giai đoạn mới (2016 
- 2020), công tác DS-KHHGĐ đang 
đẩy mạnh chính sách dân số thích 
ứng với các xu hướng dân số hiện 
nay, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã 
hội phát triển nhanh và bền vững, 
trọng tâm của chính sách dân số 
trong thời gian tới là chuyển từ dân 
số- kế hoạch hóa gia đình sang dân 
số và phát triển; tuyên truyền, vận 

động mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 
con và không lựa chọn giới tính thai 
nhi; tích cực thực hiện nâng cao chất 
lượng dân số; chăm sóc sức khỏe 
sinh sản vị thành niên/thanh niên; 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Để tận dụng những cơ hội, vượt 
qua thách thức, thực hiện thắng lợi 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đòi hỏi toàn 
thể đội ngũ công chức, viên chức 
làm công tác DS-KHHGĐ trong tỉnh 
tiếp tục đoàn kết, tích cực, chủ động, 
sáng tạo trong việc tham mưu với 
các cấp uỷ Đảng, chính quyền; phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể và 
động viên mọi tầng lớp nhân dân 
thực hiện chính sách DS- KHHGĐ 
của Đảng, Nhà nước.

Trong 55 năm qua, thực tế hoạt 
động đã chứng minh tính hiệu quả 
và sự cần thiết của công tác dân số 
với sự phát triển bền vững của đất 
nước. Do vậy, rất cần sự quan tâm 
chỉ đạo, đầu tư và khuyến khích của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền đối 
với công tác DS-KHHGĐ trong thời 
gian tới.

Bài, ảnh: GIANG HỒNG

 PV: Xin ông cho biết để nâng 
cao CLDS, đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững của tỉnh, trong thời 
gian qua công tác này đã được thực 
hiện như thế nào?

BS. T.T.KH: Sau khi Nghị quyết 
số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của 
Bộ Chính trị ban hành về tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện chính sách dân 
số và kế hoạch hóa gia đình, tỉnh ta 
đã quan tâm chỉ đạo ngành dân số tập 
trung thực hiện các biện pháp nâng 
cao CLDS trên địa bàn tỉnh BR-VT, 
cụ thể như: Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 
21/11/2006 của Tỉnh ủy, Quyết định 
số 1887/QĐ-UBND ngày 30/8/2011, 
Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 
30/12/2011, trong đó phê duyệt các 
đề án, mô hình nâng cao CLDS giai 
đoạn 2011-2015, gồm: sàng lọc trước 
sinh, sơ sinh; nâng cao kiến thức chăm 
sóc SKSS VTN/TN; giảm thiểu mất 
cân bằng giới tính khi sinh và các đề 

Bs. Tôn Thất Khoa - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh trình bày tại Hội nghị truyền 
thông địa bàn có mức sinh cao và không ổn định, khó tiếp cận.
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những thuận    lợi và khó khăn trong
việc nâng cao   chất lượng dân số! 

Chất lượng dân số (CLDS) có tác 
động rất lớn đến sự phát triển kinh 
tế - xã hội của mỗi quốc gia. Vì thế, 
Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm 
đến việc nâng cao CLDS nhằm tạo 
ra nguồn lực bảo đảm về thể chất, 
trí tuệ, tinh thần, đáp ứng yêu cầu 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Nhân dịp kỉ 
niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam 
(26/12/1961-26/12/2016), chúng tôi 
đã có cuộc phỏng vấn Bác sĩ Tôn 
Thất Khoa (BS. T.T.KH)– Chi cục 
trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh BR-
VT về công tác này. Sau đây là nội 
dung cuộc phỏng vấn: 
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án thuộc Dự án nâng cao chất lượng 
giống nòi giai đoạn 2011-2015. Bên 
cạnh đó, Sở Y tế tỉnh cũng yêu cầu 
Chi cục DS-KHHGĐ bám sát với định 
hướng kế hoạch hàng năm của Tổng 
cục Dân số để triển khai, thực hiện 
tại địa phương. 

Căn cứ vào những Quyết định của 
tỉnh, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã 
triển khai thực hiện các đề án, mô hình 
theo đúng tiến độ. Đến nay các đề án, 
mô hình nêu trên đã được triển khai 
đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh nhà..
 PV: Vậy việc triển khai các đề 

án, mô hình... đã đem lại những kết 
quả như thế nào, thưa ông?

BS. T.T.KH: Qua triển khai, thực 
hiện các mô hình, đề án nâng cao 
CLDS người dân được chăm sóc sức 
khỏe sinh sản thuận lợi hơn, với nhiều 
kỹ thuật tốt hơn nhằm giảm thiểu tỷ lệ 
trẻ em sinh ra bị dị tật, tăng tỷ lệ trẻ em 
được can thiệp điều trị sớm các bệnh, 

tật bẩm sinh… Nói cụ thể hơn, về sàng 
lọc trước sinh, những năm trước đây 
người dân chưa biết lợi ích của sàng 
lọc trước sinh và tỷ lệ thực hiện bằng 
0 thì hiện nay tỷ lệ sàng lọc trước sinh 
đã đạt 60% và ngày một tăng thêm; 
Sàng lọc sơ sinh cũng tương tự như 
sàng lọc trước sinh. Từ năm 2011 đến 
nay, số trẻ được sàng lọc sơ sinh là 
45.807 trẻ, phát hiện 405 trẻ thiếu men 
G6PD, 10 trẻ suy giáp bẩm sinh và 
02 trẻ bị tăng sản tuyến thượng thận 
bẩm sinh. Tất cả các trường hợp đó 
đều được cán bộ y tế tư vấn, hướng 
dẫn cách điều trị cho trẻ;

 Đối với tình trạng mất cân bằng 
giới tính khi sinh ở tỉnh ta có nhiều 
khó khăn. Tuy nhiên với sự quan 
tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành 
liên quan chủ yếu thông qua các hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục đã nâng 
cao nhận thức của người dân, dần xóa 
bỏ quan niệm phải có con trai nối dõi 

tông đường, trụ cột lao động trong gia 
đình,… Nhờ vậy mà tỷ số giới tính 
khi sinh ở tỉnh ta duy trì trong khoảng 
dưới 110 nam/100 nữ;

Đối với công tác chăm sóc sức 
khỏe tiền hôn nhân, đã triển khai xây 
dựng mô hình “Tư vấn và kiểm tra 
sức khỏe tiền hôn nhân” tại 07 huyện 
và thành lập 28 câu lạc bộ tại các xã, 
phường, thị trấn. Rất nhiều hoạt động 
chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân được 
quan tâm, đầu tư cho đối tượng VTN/
TN, như là: tổ chức tư vấn, khám kiểm 
tra sức khỏe, siêu âm tổng quát cho 
1.268 đối tượng vị thành niên, thanh 
niên của 25 Câu lạc bộ. Qua đó đã 
phát hiện 46 trường hợp vị thành 
niên, thanh niên mắc các bệnh như 
sỏi thận, sỏi mật, u nang buồng trứng 
và một số bị gan nhiễm mỡ; tổ chức 
tập huấn kiến thức SKSS VTN/TN 
cho 100% cán bộ y tế cung cấp dịch 
vụ SKSS từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, 
phường, thị trấn và cán bộ Đoàn thanh 
niên, cán bộ Hội phụ nữ các huyện, 
thành phố; triển khai 39 điểm cung 
cấp dịch vụ Y tế thân thiện VTN tại 
các bệnh viện, trung tâm Y tế và trạm 
y tế; xây dựng 28 góc tư vấn SKSS 
tại các trường THPT và THCS trong 
toàn tỉnh. Thường xuyên cung cấp các 
dịch vụ hỗ trợ thông tin, kiến thức về 
SKSS, sức khỏe tình dục, giúp các em 
nhận thức một cách hiệu quả việc tự 
bảo vệ cho bản thân… Ngoài ra còn tổ 
chức thực hiện phóng sự, tọa đàm về 
“Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn 
nhân” phát sóng trên Đài Truyền hình 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nói chuyện 
chuyên đề phù hợp với từng chủ đề, 
từng nhóm đối tượng khác nhau…
 PV: Theo ông trong quá trình 

triển khai thực hiện các mô hình, 
đề án... nhằm nâng cao chất lượng 
dân số thì đâu là khó khăn lớn nhất?

BS. T.T.KH: Vấn đề khó khăn 
nhất hiện nay là nguồn kinh phí đầu 
tư cho các hoạt động này khá hạn chế, 
cấp không kịp thời. Do đó, công tác 
đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức, 
nâng cao kỹ năng cho đội ngũ thực 
hiện mô hình,... không thường xuyên. 

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ

những thuận    lợi và khó khăn trong
việc nâng cao   chất lượng dân số! 

Bs. Tôn Thất Khoa - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh triển khai chiến dịch SKSS KHHGĐ 
và đề án kiểm soát dân số các vùng, biển, đảo và ven biển năm 2016. Ảnh: GIANG HỒNG
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Thứ hai, tỉnh ta có đặc thù nhiều 
huyện vùng biển, đảo, tâm lý của 
người dân vẫn muốn có con trai để 
nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên 
và đặc biệt là có người đi biển đánh 
bắt hải sản. Chính vì vậy mà tình trạng 
mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh 
ta vẫn còn ở mức cao.

Thứ ba, tỉnh ta có số dân nhập cư 
nhiều, chỗ ở chưa ổn định nên công 
tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho 
đối tượng này gặp khó khăn trong việc 
quản lý, đặc biệt là với trẻ bị bệnh. 
Bên cạnh đó còn thiếu nhân lực làm 
công tác lấy mẫu máu sàng lọc sau 
sinh, nhất là tại BV Bà Rịa (vì BV Bà 
Rịa có cơ sở khang trang, tiện nghi 
và hiện đại nên sản phụ ở những địa 
bàn lân cận, kể cả sản phụ ở địa bàn 
Tp.Vũng Tàu cũng thích sinh em bé 
tại đó!)

Thứ tư, mô hình Tư vấn sức khỏe 
tiền hôn nhân với những cách làm 
mới, vừa triển khai, do đó đội ngũ 
những người làm công tác dân số phải 
vừa làm, vừa tìm hiểu, vừa điều chỉnh 
cho phù hợp chứ chưa đi vào nề nếp. 
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương 
nhiều huyện, xã chưa thực sự quan 
tâm đến vấn đề này. Thêm vào đó, 
việc triển khai giáo dục lồng ghép 
SKSS/VTN vào các môn học chính 
khóa trong nhà trường còn gặp nhiều 
rào cản khác như: năng lực của đội 
ngũ giáo viên trong giáo dục SKSS/
TD VTN còn hạn chế; các bậc phụ 
huynh gần như chưa đồng thuận ủng 
hộ giảng dạy các nội dung SKSS/TD 
VTN…

 PV: Với những chia sẻ của ông, 
để nâng cao CLDS của tỉnh ta còn 
rất nhiều khó khăn. Vậy đâu là giải 
pháp, thưa ông? 

BS. T.T.KH: Mặc dù tỉnh ta đã đạt 
được mức sinh thay thế, mỗi cặp vợ 
chồng trong độ tuổi sinh đẻ có bình 
quân 2 con. Hiện nay, số con trung 
bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ 
tuổi sinh đẻ của tỉnh là 1,92 (thấp hơn 
mức sinh thay thế). Như vậy về cơ 
bản vấn đề giảm sinh đã được khống 
chế. Tuy nhiên các hoạt động đồng bộ 
trong nâng cao CLDS còn hạn chế, do 
đó trong thời gian tới cần chú trọng 
các hoạt động sau: 

Tiếp tục tham mưu cho các cấp 
ủy đảng, chính quyền và các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối 
kết hợp có trách nhiệm trong tổ chức 
các hoạt động và đầu tư nguồn lực 
nhiều hơn nữa đối với công tác DS/
KHHGĐ; Tiếp tục đẩy mạnh truyền 
thông, vận động thường xuyên, kịp 
thời và có hiệu quả các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về 
dân số. Trong đó, tập trung truyền 
thông vùng mức sinh cao, vùng biển 
và vùng có nhiều khó khăn; Cung 
cấp kịp thời các dịch vụ CSSKSS/
KHHGĐ chất lượng cao; Phát huy 
và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của đội ngũ cán bộ chuyên trách 
dân số các cấp, nhất là cấp cơ sở, công 
tác tham mưu trong tổ chức triển khai 
thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới; Huy động mọi 
nguồn lực đầu tư cho công tác dân số 
và quản lý, sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực được đầu tư; Tích cực triển 
khai chủ trương xã hội hóa để các đề 
án, mô hình có chất lượng, mang lại 
hiệu quả trong nâng cao CLDS của 
tỉnh nhà. 
 PV. Xin cảm ơn ông!

TRẦN NGỌC
(thực hiện)

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ

Tư vấn SKSS 
tại trạm y 

tế Hắc Dịch, 
huyện Tân 

Thành . Ảnh: 
GIANG HỒNG

Xe loa điễu hành hưởng ứng  
ngày Dân số VN. Ảnh: THẾ PHI

6



Sinh ra và lớn lên tại Quảng 
Bình, từ ngày chồng mất, cô 
Lê Thị Não đã cùng các con 

vào Nam lập nghiệp, chọn mảnh đất 
thuộc ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu làm nơi dừng chân. Với cô “ở đâu 
cây trái ngọt lành, tình người ấm áp sẽ 
thành quê hương”. Bằng những việc 
làm giản dị, phù hợp với khả năng, 
cô tham gia làm CTV dân số của ấp 
từ năm 1995 như là một nghĩa cử đẹp 
đối với quê hương thứ 2 của mình.

Khi đến ấp Phú Thạnh hỏi cô Hai 
Não ai ai cũng biết vì cô đã gắn liền 
với “nghề” cộng tác viên dân số trong 
một thời gian khá dài, nhưng quan 
trọng là với bản tính nhiệt tình, vui vẻ, 

ở đâu cần là có mặt, cô đã chiếm trọn 
tình cảm quý mến của bà con nơi đây. 

Chị N.T. H một phụ nữ được cô 
vận động thực hiện biện pháp tránh 
thai an toàn kể: “Nếu không nhờ cô 
Hai Não vợ chồng mình không có 
ngày hôm nay đâu. Hồi đó mình sanh 
liên tục, mới cưới nhau 5 năm đã có 
tới 3 đứa con. Kinh tế gia đình chưa 
vững, một lúc lo mấy miệng ăn nên 
vợ chồng lúc nào cũng lục đục. Mình 
thì cũng không hiểu gì về mấy cái vụ 
tránh thai, chỉ hiểu sơ sơ là phải đi 
đặt cái gì đó vào trong bụng sẽ hết đẻ. 
Nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám 
đi làm vì sợ. Rồi cô Hai não đến, cô 
chỉ dẫn cho mình rất tận tình, giúp 
mình lựa chọn biện pháp tránh thai 

phù hợp, từ đó mình không còn suốt 
ngày vác cái bụng lùm lùm mà chỉ lo 
mần ăn thôi, giờ thì cuộc sống ổn định 
rồi, con cái đều được đi học. Biết ơn 
cô Hai Não lắm”.

Tương tự như chị H, chị Đ.T.M 
cũng rất trìu mến khi nhắc tới cô Hai 
Não: “Cách đây 2 năm, mình sanh đứa 
con đầu lòng, vì là con so nên mình 
không có kiến thức gì về cách chăm 
sóc, dinh dưỡng cho bé hết. Sau khi 
xuất viện về nhà là thực hiện đủ các 
kiểu kiêng khem do mọi người bày 
như nằm than, rơ lưỡi cho con bằng 
mật ong... cô Não đến thăm thấy vậy 
thì không có chịu, cô giải thích cặn 
kẽ cho mình hiểu sự nguy hiểm của 
những việc làm này, rồi cô còn chỉ 

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ

21 năm tâm huyết với 
“NGHỀ” DÂN SỐ

Ấp Phú Thạnh nằm phía Đông 
QL 51 từ cầu Thị Vải đến chùa 
Huệ Minh dài trên 1km. Phía 

Đông giáp xã Tóc Tiên, phía Tây 
giáp QL 51, phía Nam giáp ấp Mỹ 
Thạnh, phía Bắc giáp ấp Thị Vải. 

Diện tích tự nhiên có 440 ha, tổng 
số hộ dân: 786 hộ. Tín ngưỡng 

của người dân rất đa dạng, trong 
đó Phật giáo chiếm 51%, Thiên 

Chúa giáo 11%, không đạo là 
36%, Cao đài là 2%. Tổng số tổ 

dân cư là 19 tổ bởi thế công tác 
Dân số-KHHGĐ nơi đây gặp rất 

nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nhiệt 
tình, năng nổ của cộng tác viên. Cô Lê Thị Não đang tư vấn cho các bà mẹ mang thai.
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dẫn cho mình cách tránh thai trong 
thời gian chăm con nhỏ nữa. Nhờ cô 
mà mình biết cách chăm sóc bản thân, 
chăm sóc em bé khỏe mạnh, đúng 
khoa học”.

Vì hiểu rõ tầm quan trọng trong 
việc thực hiện chính sách Dân số-
KHHGĐ của từng gia đình, cho nên, 
trong 21 năm qua, cô miệt mài tuyên 
truyền và tư vấn các biện pháp tránh 
thai để người dân hiểu, an tâm và tự 
chọn cho mình một biện pháp tránh 
thai phù hợp góp phần duy trì mức 
sinh của ấp.

Ngoài việc tuyên truyền vận động 
lấy những tấm gương người thật việc 
thật để có tính thuyết phục cao giúp 
chị em hiểu về những hệ lụy của việc 
đẻ nhiều, đẻ dày và lợi ích của việc 
sinh đẻ có kế hoạch, cô còn vận động 
các chị em tham gia sinh hoạt nhóm… 
chính nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết 
kiên trì của cô mà năm nào công tác 
dân số -KHHGĐ của ấp cũng đạt chỉ 
tiêu, kế hoạch. 85% phụ nữ có chồng 
trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện 
pháp tránh thai; Tỉ lệ sinh con thứ 
3 ngày càng giảm; Chỉ tiêu triệt sản 

hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu cấp 
trên giao; các biện pháp như: đặt vòng, 
thuốc tiêm, thuốc uống, bao cao su 
đều vượt chỉ tiêu giao, đời sống vật 
chất tinh thần của nhân dân trong ấp 
nhờ đó được cải thiện đáng kể”. 

Cô tâm sự: “Là một địa bàn phần 
đông là giáo dân nên việc tuyên truyền 
thực hiện KHHGĐ không hề dễ dàng, 
phần nữa là số đông người dân trong 
ấp vẫn còn tư tưởng “đông con hơn 
lắm của”, sinh con trai để nối dõi tông 
đường”, “trẻ cậy cha, già cậy con”... 
nên để vận động các cặp vợ chồng 
áp dụng các biện pháp tránh thai thì 
trước hết phải tạo dựng được niềm 
tin, sự thân mật gần gũi với họ, để 
họ sẵn sàng trò chuyện, tâm sự với 
mình. Hiểu họ cần gì, mong muốn 
gì rồi mới vận động theo kiểu “mưa 
dầm thấm lâu”, nhiều trường hợp tôi 
phải vận động đến 5-6 lần mới thuyết 
phục được”.

Cô cũng cho biết thêm: “Bí quyết 
để thành công của một cộng tác viên 
dân số là phải có tâm huyết với nghề, 
không quản ngại khó khăn vất vả và 
luôn gần gũi với dân để nắm bắt cuộc 

sống thực tế của người dân, tìm hiểu 
những mong muốn của dân để có 
hướng vận động thực hiện chính sách 
dân số phù hợp, có tiếng nói đề xuất 
để chính quyền xét hỗ trợ cho những 
hộ nghèo... Lắng nghe, thấu hiểu tâm 
tư của họ và nói lên tiếng nói của họ 
thì chắc chắn họ sẽ đặt niềm tin vào 
mình và lúc bấy giờ công tác tuyên 
truyền mới đạt hiệu quả”.

Về với ấp Phú Thạnh hiện nay, bộ 
mặt nông thôn mới với biết bao đổi 
thay, hình ảnh bao trùm là những ngôi 
nhà khang trang mọc lên, những đứa 
trẻ khỏe mạnh tung tăng cắp sách đến 
trường. Có được thành quả này là sự 
nỗ lực của cả hệ thống chính quyền 
địa phương, các ban, ngành, đoàn thể 
và muôn vàn các cá nhân ưu tú, trong 
đó có những CTV dân số thầm lặng 
ngày ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, 
rà từng đối tượng” và cô Hai Não - 
người cộng tác viên nhiệt tình, tâm 
huyết, 21 năm cống hiến với nghề 
Dân số là một trong số ấy.

Bài, ảnh: THU HÀ
Chuyên trách Dân số xã Mỹ Xuân,  

huyện Tân Thành

Hiệu quả từ phong trào ký kết giao ước thi đua

Để thực hiện tốt công tác DS-
KHHGĐ trên địa bàn cũng 
như kiểm soát hiệu quả 

tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, chị 
Nguyễn Thị Bình - Chi hội trưởng 
Chi hội Phụ nữ ấp Phước Tân 1, xã 

Tân Hưng đồng thời cũng là cộng tác 
viên Dân số của ấp, đã chủ động đề 
xuất Trạm y tế xã cùng phối hợp với 
Hội phụ nữ ký kết giao ước giữa các 
tổ phụ nữ cùng thực hiện “Tổ phụ nữ 
không có người sinh con thứ ba” và 

xem đây là một tiêu chí thi đua quan 
trọng giữa các tổ phụ nữ trong ấp. 

Trước khi thành lập mô hình, 
tư tưởng “đông con hơn nhiều của” 
vẫn còn rất nặng nề ở nhiều chị em. 
Với khẩu hiệu “Dừng lại ở hai con 
để nuôi dạy cho tốt”, thông qua các 
buổi sinh hoạt tổ phụ nữ, họ đã trao 
đổi thông tin, động viên nhau sinh đẻ 
có kế hoạch, bảo vệ sức khỏe trẻ em 
và phụ nữ mang thai... Các cặp vợ 
chồng trong độ tuổi sinh đẻ được trang 
bị kiến thức đầy đủ cho bản thân về 
dân số, tác hại của sinh đông con; tầm 
quan trọng của việc áp dụng các biện 
pháp tránh thai. Đến nay toàn ấp đã 
có 10/10 tổ phụ nữ cùng nhau đăng 
ký thực hiện mô hình này. Nhờ vậy 
những năm gần đây, ấp Phước Tân 1, 
luôn giữ vững thành tích về giảm tỷ 
lệ sinh con thứ ba trở lên. 

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
(Xã Tân Hưng - TP. Bà Rịa)

Lễ ký giao ước thi đua giữa các tổ phụ nữ ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa.

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ
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TRUNG TÂM DS-KHHGĐ HUYỆN XUYÊN MỘC:

Tập huấn nghiệp vụ quản lý dân số cho 240 cộng tác viên

Nhằm cung cấp, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản 
trong nghiệp vụ quản lý công tác dân số - KHHGĐ 
của cộng tác viên (CTV) trên địa bàn giai đoạn 

2016-2020, ngày 03 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường 
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Xuyên Mộc, Trung 
tâm Dân số-KHHGĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức lớp tập 
huấn cho 240 CTV Dân số- KHHGĐ của 13 xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện. Bác sỹ Tôn Thất Khoa – Chi cục trưởng 

Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh là giảng viên chính của lớp 
tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ về đặc điểm 
tình hình dân số trong nước cũng như tại địa phương, tìm 
hiểu các khái niệm về hộ dân cư; phương pháp xác định hộ 
dân cư; cách ghi chép ban đầu và ghi sổ A0; Hướng dẫn chi 
tiết cách ghi phiếu thu tin và báo cáo thống kê cơ sở; cách 
quản lý, lập kế hoạch và kỹ năng phối hợp trong công tác 
Dân số- KHHGĐ tuyến cơ sở; nghiệp vụ về truyền thông 
Dân số - KHHGĐ; nghiệp vụ quản lý hậu cần phương tiện 
tránh thai; các vấn đề cần lưu ý trong sử dụng các biện 
pháp tránh thai hiện đại; mục đích của viêc khám sàng lọc 
sơ sinh...

Lớp tập huấn là dịp để các CTV củng cố lại kiến thức 
cơ bản về dân số, hiểu rõ và biết cách thực hiện đúng những 
yêu cầu về quản lý số liệu, sổ sách....Đảm bảo sự thống nhất 
trong quản lý dân số tại địa phương, góp phần thực thi công 
tác DS-KHHGĐ của tỉnh ngày càng hiệu quả.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊ NHÂM
CTV Dân số-KHHGĐ, TT Phước Bửu,  

huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT

Nói chuyện chuyên đề “Không 
mang thai tuổi vị thành niên”

Nhằm tăng cơ hội tiếp cận thông tin nâng cao nhận 
thức cho các em tuổi vị thành niên, thanh niên, ngày 
06/11/2016 tại Hội trường Trung tâm Dân số-KHHGĐ 

thành phố Vũng Tàu, bác sĩ Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc 
Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố Vũng Tàu đã có buổi 
nói chuyện sức khỏe với chủ đề “Không mang thai tuổi vị 
thành niên” cho 80 thành viên của 04 Câu lạc bộ tiền hôn nhân 
Phường 2, Phường Thắng Nhất, Phường 10 và xã Long Sơn. 

Tại buổi nói chuyên các em đã được trang bị những kiến 
thức để hiểu và phân biệt về Giới - giới tính, tình bạn - tình 
yêu, giúp các em có những hành vi lành mạnh, đúng mức trong 
quan hệ tình bạn, tình yêu; Có kiến thức và các kĩ năng sống 
cần thiết để bảo vệ và chăm sóc SKSS cho bản thân; phòng 
tránh mang thai ngoài ý muốn, tập trung sức khỏe, trí tuệ vào 
việc học tập gây dựng tương lai. Tin, ảnh: THANH LƯỢNG

TTDS TP. Vũng Tàu

Tập huấn cho trên 150 Cộng 
tác viên dân số tại Thành 
phố Vũng tàu

Từ ngày 07/11 – 22/11, Trung tâm Dân số-
KHHGĐ thành phố Vũng Tàu tổ chức 04 lớp 
tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

mỗi lớp 40 người cho đội ngũ Cộng tác viên Dân số-
KHHGĐ của 17 phường, xã trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ CTV mới làm 
quen và nắm bắt những thông tin, kiến thức cơ bản 
về DS-KHHGĐ, bên cạnh đó cập nhật thường xuyên 
thông tin về công tác Dân số-KHHGĐ, nâng cao kiến 
thức, kỹ năng cho đội ngũ CTV cũ.

Sau tập huấn, 100% cộng tác viên Dân số-KHHGĐ 
đã biết cách thu thập, cập nhật các thông tin về công tác 
Dân số-KHHGĐ, góp phần thực hiện thành công các 
mục tiêu của chương trình đề ra trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: TRUNG TÂM DÂN SỐ TP. VŨNG TÀU

BS Tôn Thất Khoa – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, trình bày 
tại lớp tập huấn.

Toàn 
cảnh 
lớp tập 
huấn.

Bs. Tạ Thị Thu 
Hiền – Giám 

đốc Trung tâm 
Dân số - KHHGĐ 

Tp. Vũng Tàu 
tổ chức một trò 

chơi nhỏ giúp 
các em tiếp cận 
dễ dàng với nội 

dung của bài nói 
chuyện.
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Ông Nguyễn văn Thái- PGĐ Sở Y tế trao giấy khen cho các CTV cơ sở. 

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐHƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày 
truyền thống công tác Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình 

(DS-KHHGĐ) và ngày Dân số Việt 
Nam (26/12/1961 – 26/12/2016), sáng 
ngày 7/12, Sở Y tế tỉnh BR-VT phối 
hợp với UBND huyện Châu Đức tổ 
chức Lễ phát động Tháng hành động 
quốc gia về dân số với chủ đề: “Vì 
hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát 
triển của đất nước”.

Tham dự mít tinh có ông Nguyễn 
Văn Thái – PGĐ Sở Y tế tỉnh; ông 
Nguyễn Tấn Bản – PCT UBND, 
trưởng ban chỉ đạo công tác DS 
- KHHGĐ huyện Châu Đức; ông 
Tôn Thất Khoa – GĐ Chi cục DS - 
KHHDĐ tỉnh; lãnh đạo chính quyền, 

ban, ngành các cấp và gần 150 cộng 
tác viên DS - KHHGĐ của các xã, 
thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức. 

Phát biểu khai mạc của ông 
Nguyễn Tấn Bản cho biết: “...
trong những năm qua, công tác DS- 
KHHGĐ trên địa bàn tỉnh BR-VT nói 
chung, huyện Châu Đức nói riêng đã 
đạt được những kết quả tốt đẹp, chất 
lượng dân số từng bước được cải 
thiện, quy mô dân số, cơ cấu dân số 
ngày càng ổn định, bền vững; các chỉ 
tiêu chuyên môn về công tác dân số 
đều đạt và vượt mức đề ra..." 

Phát biểu phát động của Bs. 
Nguyễn Văn Thái nhấn mạnh: 
Trong tháng cao điểm quốc gia về 
DSKHHGĐ cũng như trong thời gian 

tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 
cấp ngành và toàn xã hội phải đầu tư 
nguồn lực cho công tác này để từng 
bước giải quyết các thách thức về dân 
số mà toàn tỉnh nói chung và huyện 
Châu Đức nói riêng đang phải đối mặt. 
Trong đó, chú trọng đến công tác nâng 
cao chất lượng dân số, quan tâm và ưu 
tiên triển khai các loại hình cung cấp 
dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ 
chăm sóc Sức khỏe sinh sản/KHHGĐ 
cho nhân dân vùng khó khăn, vùng 
có mức sinh cao; tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các chỉ tiêu về DS/KHHGĐ ở cơ sở; 
tập trung phối hợp triển khai các giải 
pháp nhằm giảm thiểu tình trạng mất 
cân bằng giới tính; đưa tỷ lệ giới tính 
khi sinh của tỉnh đến năm 2020 ở mức 
dưới 109 bé trai/100 bé gái; phấn đấu 
đến năm 2020 có trên 85% trẻ sinh ra 
được sàng lọc sơ sinh; chú trọng nâng 
cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh 
sản cho trẻ vị thành niên, thanh niên, 
nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa... 

Cũng tại buổi lễ, UBND huyện 
Châu Đức đã biểu dương và trao tặng 
giấy khen cho 16 cộng tác viên cơ sở 
– những người gắn bó nhiệt tình, trách 
nhiệm cao với công tác DS-KHHGĐ 
trên địa bàn huyện thời gian qua.

Sau lễ phát động là phần diễu hành 
bằng xe hoa trên các trục đường chính, 
nhằm đưa thông điệp của Tháng hành 
động quốc gia về dân số đến với đông 
đảo người dân, góp phần nâng cao 
nhận thức cũng như thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu đề ra của chương trình 
DS-KHHGĐ năm 2016.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU:

Mít tinh phát động 
Tháng hành động 
quốc gia về dân số

Ông Nguyễn Tấn Bản - PCT UBND, trưởng ban chỉ 
đạo công tác DS - KHHGĐ huyện Châu Đức phát biểu 
khai mạc lễ mit tinh.
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Thuốc Methadone (Mê-ta-đôn) 
là gì? 

Methadone là một chất dạng thuốc 
phiện tổng hợp, có tác dụng dược lý 
tương tự như các chất dạng thuốc 
phiện khác (đồng vận) nhưng không 
gây nhiễm độc hệ thần kinh trung 
ương và không gây khoái cảm ở liều 
điều trị, có thời gian bán huỷ dài (trung 
bình là 24 giờ) nên chỉ cần sử dụng 
1 lần trong ngày là đủ để không xuất 
hiện hội chứng cai. Methadone có độ 
dung nạp ổn định nên ít phải tăng liều 
khi điều trị lâu dài. 

Điều trị bằng thuốc Methadone là 
điều trị duy trì lâu dài, thời gian điều trị 
phụ thuộc vào từng người bệnh nhưng 
không dưới 1 năm. 

Điều trị bằng thuốc Methadone cần 
phải kết hợp với tư vấn, hỗ trợ về tâm 
lý xã hội, các dịch vụ chăm sóc và điều 
trị y tế khác khi có chỉ định để điều trị 
đạt hiệu quả cao. 

Hiện nay được sự tài trợ của Dự 
án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/
AIDS và sự quan tâm đầu tư của tỉnh 
nên việc điều trị của bệnh nhân tham 
gia chương trình hoàn toàn miễn phí. 

Mục đích của chương trình 
điều trị thay thế nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng 
Methadone là gì?

Hiện nay trên thế giới cũng như ở 
Việt Nam, việc điều trị thay thế nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone nhằm 3 mục đích chủ yếu 
sau: Giảm tác hại do nghiện các chất 
dạng thuốc phiện gây ra như: Lây 
nhiễm HIV, viêm gan B, C do sử dụng 
chung dụng cụ tiêm chích; tử vong do 
sử dụng quá liều các chất dạng thuốc 

phiện và hoạt động tội phạm; Giảm 
sử dụng các chất dạng thuốc phiện 
bất hợp pháp, giảm tỷ lệ tiêm chích 
các chất dạng thuốc phiện; Cải thiện 
sức khoẻ và giúp người nghiện duy trì 
việc làm, ổn định cuộc sống lâu dài, 
tăng sức sản xuất của xã hội.

Chương trình này triển khai 
thực hiện tại tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu như thế nào?

Từ tháng 10/2012, tỉnh BR-VT 
chính thức đưa vào hoạt động 02 cơ 

sở điều trị Methadone tại Thành phố 
Vũng Tàu và tại huyện Long Điền. 
Qua 4 năm triển khai thực hiện, 
chương trình đã mang lại kết quả rất 
tích cực, đa số người bệnh điều trị đã 
không còn sử dụng ma túy nữa, sức 
khỏe được cải thiện rõ rệt, nhiều người 
tái hòa nhập cộng đồng, tham gia lao 
động sản xuất… Đây là chương trình 
cho thấy tính hiệu quả cao trong việc 
cai nghiện ma túy cho những người 
nghiện và phòng lây nhiễm HIV. Trong 
thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng 
hoạt động của chương trình này, trước 

Những điều cần biết về điều trị 
thay thế nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc methadone

tÔi LÀ truYỀn thÔng Vi
ên

 C
Ơ 

SỞ

Các chất dạng thuốc phiện như thuốc phiện, morphin, heroin là những chất gây 
nghiện mạnh; thời gian tác dụng nhanh nên người bệnh nhanh chóng xuất hiện 

triệu chứng nhiễm độc hệ thần kinh trung ương; thời gian bán hủy ngắn do đó phải sử 
dụng nhiều lần trong ngày và nếu không sử dụng lại sẽ bị hội chứng cai. Vì vậy, người nghiện 
các chất dạng thuốc phiện (đặc biệt là heroin) luôn dao động giữa tình trạng nhiễm độc hệ 
thần kinh trung ương và tình trạng thiếu thuốc (hội chứng cai) nhiều lần trong ngày, là nguồn 
gốc dẫn họ đến những hành vi nguy hại cho bản thân và những người khác.

Cán bộ y tế tư vấn về phòng lây nhiễm HIV. Ảnh: THẾ PHI

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DÂN SỐ
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mắt là đưa vào hoạt động cơ sở điều 
trị Methadone tại Trung tâm phòng 
chống HIV/AIDS của tỉnh.

Khi tham gia chương trình cần 
có những điều kiện gì?

Chương trình hiện đang đẩy mạnh 
các hoạt động truyền thông để mọi đối 
tượng và cộng đồng hiểu biết những 
thông tin cơ bản và kết quả tích cực từ 
chương trình mang lại để những người 
nghiện các chất dạng thuốc phiện tích 
cực tham gia chương trình và cộng 
đồng cùng chung tay ủng hộ chương 
trình giàu tính nhân văn này. Điều kiện 
để những người có nhu cầu tham gia 
chương trình là: Tuổi từ 18 trở lên 
(dưới 16 tuổi phải có người giám hộ); 
Nghiện các chất dạng thuốc phiện và 
qua nhiều biện pháp cai nghiện nhưng 
không thành công; Không có hành vi 
vi phạm pháp luật trong thời gian xét 
chọn vào chương trình; Phải có đơn tự 
nguyện tham gia điều trị bằng thuốc 
Methadone và cam kết tuân thủ điều 
trị; Không có chống chỉ định dùng 
Methadone; Có hộ khẩu thường trú 
hoặc tạm trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Quy trình nộp hồ sơ tham gia 
chương trình như thế nào? 

Bạn có nhu cầu tham gia chương 
trình điều trị Methadone hãy đến 
UBND phường/xã nơi bạn cư trú hoặc 
cơ sở điều trị Methadone gần nhất để 
được hướng dẫn chi tiết, tiến hành làm 
hồ sơ tự nguyện tham gia chương trình 
điều trị, khám sức khoẻ và được tư 
vấn đánh giá toàn diện để đảm bảo 
tính sẵn sàng tham gia điều trị (các chi 
phí liên quan đến việc khám sức khoẻ 
hiện đang được miễn phí hoàn toàn) 
và được tham dự các buổi tư vấn cá 
nhân và giáo dục nhóm. 

Địa chỉ các cơ sở 
điều trị Methadone là
1. Cơ sở điều trị Methadone tại 

thành phố Vũng Tàu, địa chỉ: Số 278 
Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng 
Tàu. Điện thoại: 0643.837.993.

2. Cơ sở điều trị Methadone tại 
huyện Long Điền, địa chỉ: Khu phố 
Long Lâm, thị trấn Long Điền, huyện 
Long Điền. Điện thoại: 0643.65.11.42

Bs NGUYỄN VĂN LÊN

Biết mình bị lây nhiễm HIV từ 
chồng, năm 2006, chị Huỳnh 
Thị Thu H ở Thị trấn Đất 

Đỏ, huyện Đất Đỏ khá sốc và suy 
sụp tinh thần, nhất là một năm sau 
đó, chồng chị lại mất do AIDS. Mất 
hết hi vọng và niềm tin vào cuộc 
sống, chị H sống khép mình, tự xa 
lánh mọi người. Nhiều lần chị muốn 
tìm đến cái chết để giải thoát khỏi 
nỗi ám ảnh, sợ hãi từ căn bệnh này 
và sự kỳ thị của láng giềng xung 
quanh, nhưng vì con trai còn thơ dại, 
chị cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó để tiếp 
tục sống. Năm 2008, chị H được tin 
bệnh viện Bà Rịa triển khai chương 
trình điều trị thuốc ARV miễn phí 
cho những bị nhiễm H, chị tìm đến 
và bắt đầu uống thuốc đều đặn theo 
chỉ định của bác sỹ. Sau một thời 
gian điều trị, sức khỏe chị H tốt hơn, 
ổn định hơn. Đến nay, dù bệnh của 
chị đã chuyển sang AIDS, nhưng 
được điều trị theo phác đồ bậc 2, chị 
H vẫn có thể làm việc kiếm tiền nuôi 

con ăn học. Hàng xóm, láng giềng 
cũng không còn kỳ thị xa lánh chị. 
Và nhìn vẻ bề ngoài của chị cũng 
không khác gì so với người không 
mắc bệnh. 

Được triển khai tại Việt Nam từ 
năm 2004, hơn 10 năm vừa qua, Nhà 
nước ta liên tục mở rộng và nâng cao 
chất lượng điều trị ARV. Đến nay 
ARV đã được triển khai tại tất cả 63 
tỉnh, thành trên toàn quốc. Tại BR-
VT, chương trình điều trị ARV được 
triển khai tại phòng khám ngoại trú 
BV Bà Rịa, BV Lê Lợi từ năm 2008, 
sau mở rộng thêm tại TTYT huyện 
Tân Thành và trại giam Xuyên Mộc. 
Nhiệm vụ chính của các điểm điều trị 
ARV này là thu dung bệnh nhân bị 
nhiễm HIV/AIDS, khám cấp thuốc 
ARV, thuốc nhiễm trùng cơ hội, xét 
nghiệm theo dõi điều trị, xét nghiệm 
theo dõi kháng thuốc, xét nghiệm 
chẩn đoán sớm HIV cho trẻ phơi 
nhiễm. Tính đến ngày 30/9/2015 
toàn tỉnh có hơn 1.500 bệnh nhân 
được điều trị ARV. Nhiều bệnh nhân 

Được các nhà khoa học Mỹ phát hiện từ những năm 90 
của thế kỷ XX, ARV - một nhóm thuốc làm giảm tải lượng vi 
rút HIV và làm tăng số lượng tế bào CD4 - đã giúp thay đổi các 
phương cách điều trị về HIV/AIDS. Phương pháp điều trị này 
giúp bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giảm nguy cơ mắc và tử vong 
do các bệnh nhiễm trùng cơ hội, giảm nguy cơ lây truyền và 
tăng chất lượng sống. Nhờ vậy, căn bệnh này không còn là 
nỗi ám ảnh kinh hoàng và là bản án tử hình đối với nhiều 
người Việt Nam như hơn 10 năm trước.

Khám cho bệnh nhân HIV đang điều trị ARV. Ảnh: THẾ PHI

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

12



sau khi tham gia điều trị, tinh thần và 
sức khỏe ngày càng ổn định.

Anh Trần Thế K – Một bệnh nhân 
nhiễm HIV đang điều trị tại PK ngoại 
trú BV Lê Lợi cho biết: “Mình không 
biết bị nhiễm HIV từ khi nào. Cách 
đây 2 năm đi xét nghiệm mới biết. Ban 
đầu suy sụp dữ lắm, sức khỏe tụt dốc 
trông thấy luôn. Được gia đình động 
viên, các bác sĩ tư vấn mình quyết tâm 
tham gia điều trị ARV. Sau một thời 
gian thì cảm nhận thấy có những biến 
chuyển rõ rệt. Giờ mình vẫn duy trì 
điều trị và đi làm việc bình thường”

Tương tự như anh K, anh Võ Trần 
Hoàng M – ngụ tại TT Phú Mỹ, huyện 
Tân Thành chia sẻ: “Tôi bị nhiễm HIV 
do quan hệ tình dục không đeo BCS, 
cũng khủng hoảng tâm lý mất một thời 
gian, song được bạn bè, người thân 
động viên và bản thân tôi cũng tìm 
hiểu kỹ về căn bệnh này nên hiểu rằng 
so với nhiều dạng ung thư, HIV nếu 
được điều trị đúng phác đồ thì còn duy 

trì được sự sống và chất lượng sống 
tốt hơn nhiều. Vậy là tôi tìm đến cơ 
sở Y tế để được điều trị ARV. Điều trị 
được một thời gian thì thấy người nó 
khỏe, không bị bệnh lặt vặt, vẫn làm 
việc và sinh hoạt bình thường”.

Nói về hiệu quả điều trị thuốc ARV, 
bác sĩ Phạm Trung Thảo - Trưởng 
Khoa Nhiễm - Bệnh viện Bà Rịa cho 
biết: “...trước đây khi chưa triển khai 
điều trị ARV, Những người nhiễm HIV 
do sức đề kháng suy giảm, các bệnh 
cơ hội tấn công nên sức khỏe bị suy 
giảm nhanh chóng, tỉ lệ tử vong rất 
cao. Từ năm 2008 tới nay, được sự hỗ 
trợ của các tổ chức quốc tế, thuốc ARV 
được sử dụng điều trị miễn phí, do đó 
chất lượng sống của người nhiễm HIV 
được nâng lên rõ rệt, kéo dài đáng kể 
sự sống cho người bệnh”. 

Theo báo cáo của Cục phòng 
chống HIV/AIDS, trong giai đoạn 
2000-2015, Việt Nam đã giảm được 
150 nghìn trường hợp tử vong liên 

quan đến HIV/AIDS. Không chỉ giảm 
tỉ lệ tử vong, ARV còn giúp bệnh nhân 
AIDS kéo dài tuổi thọ được thêm 15 
đến 20 năm. Nếu điều trị ARV từ khi 
mới bị nhiễm HIV thì người bệnh có 
thể sống thêm tới 50 năm. Bên cạnh 
đó ARV còn giúp giảm tỉ lệ lây nhiễm 
tới 95%. Một lợi ích khác mà ARV 
mang lại cho nhiều cặp vợ chồng cùng 
bị nhiễm HIV, đó là: khi được điều 
trị ARV, họ vẫn có thể sinh ra những 
đứa con không bị nhiễm HIV. Đây là 
điều mà trước khi có ARV, các bác sỹ 
không bao giờ dám khuyên họ. Có thể 
thấy ARV mang lại lợi ích cho cộng 
đồng rất lớn, bởi khi điều trị thuốc 
ARV tốt, liên tục, suốt đời thì có thể 
khống chế được hoàn toàn HIV. Bên 
cạnh đó, bệnh nhân không phải nằm 
bệnh viện, giúp giảm tải cho bệnh 
viện, giảm áp lực cho bản thân, giảm 
gánh nặng cho gia đình và xã hội. 

Mặc dù lợi ích rõ ràng như vậy, 
nhưng hiện nay số bệnh nhân bị nhiễm 
HIV/AIDS tham gia điều trị ARV tại 
BR-VT mới chỉ đạt chưa tới 40%. 
Trong hơn 60% chưa tham gia điều 
trị ARV, ngoài 20% số người chưa 
cần tới phương pháp điều trị ARV 
thì số người còn lại chưa tham gia do 
thiếu hiểu biết và chưa quan tâm đến 
phương pháp điều trị này. Được biết, 
hiện nay BR-VT đang quản lý khoảng 
3.700 người nhiễm HIV/AIDS. Như 
vậy, số người nhiễm HIV/AIDS chưa 
tham gia điều trị ARV vẫn còn khá 
nhiều. Do vậy, các cấp, các ngành, địa 
phương trong tỉnh đang tăng cường 
công tác tuyên truyền lợi ích của ARV, 
giúp nhiều người nhiễm HIV/AIDS 
tiếp cận với chương trình điều trị này, 
nhằm giúp họ kéo dài và nâng cao chất 
lượng cuộc sống.

ĐÌNH BÁCH

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Điều trị ARV giúp duy trì và 
nâng cao chất lượng sống  
cho bệnh nhân HIV/AIDS

Điều trị cho bệnh nhân có HIV tại BV. Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI
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Đoàn viên thanh niên và học sinh  
tham gia diễu hành phòng chống HIV/AIDS. 
Ảnh: THẾ PHI

Thực hiện nhiều giải pháp 
trước khi chuyển đổi:

Trước đây, phần lớn các cơ sở điều 
trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh BR-
VT được các dự án quốc tế tài trợ, 
do đó các cơ sở này không sử dụng 
BHYT trong khám chữa bệnh. Đến 
nay, dự án Quỹ toàn cầu đã dừng hỗ 
trợ phụ cấp cho các nhân sự tham gia 
tại PKNT và một số hoạt động đối với 
bệnh nhân như: xét nghiệm theo dõi 

điều trị, thuốc nhiễm trùng cơ hội… 
Từ năm 2017 dự án VAAC-US.CDC 
sẽ dừng hỗ trợ các hoạt động ở PKNT 
bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Lê 
Lợi. Những năm tiếp theo sẽ dừng 
hỗ trợ hoàn toàn kể cả thuốc ARV và 
các xét nghiệm đặc thù như; tải lượng 
vi rút, đếm tế bào CD4… Không chỉ 
các dự án nước ngoài bị cắt giảm mà 
ngân sách từ Chương trình Mục tiêu 

quốc gia về phòng chống HIV/AIDS 
tại BRVT cũng đang bị cắt giảm dần. 
Từ năm 2008 đến nay, ngân sách này 
đã cấp cho BR-VT hơn 14 tỷ đồng. 
Nếu như năm 2013, Chương trình 
Mục tiêu quốc gia về phòng chống 
HIV/AIDS cấp cho BR-VT hơn 2,3 
tỷ đồng, thì đến năm 2014 cắt giảm 
xuống còn khoảng 700 triệu đồng, 
năm 2015 cắt giảm chỉ còn khoảng 
hơn 800 triệu đồng. Và đến năm 2016, 
Chương trình này cũng sẽ kết thúc 
trên cả nước cũng như tại BR-VT. 
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc 
triển khai các hoạt động truyền thông, 
can thiệp giảm tác hại và hoạt động 
chăm sóc điều trị HIV/AIDS trên địa 
bàn tỉnh. Nguồn kinh phí viện trợ bị 
cắt giảm, nếu không được bổ sung kịp 
thời sẽ dẫn đến độ bao phủ phát bơm 
kim tiêm, bao cao su miễn phí cho các 
đối tượng nguy cơ cao như gái mại 
dâm, nghiện ma túy; mạng lưới đồng 
đẳng viên bị thu hẹp, người nhiễm 
HIV không đủ chi phí sẽ bỏ điều trị 
ARV, người nghiện chích ma túy sẽ bỏ 

ĐẩY MạNH TRiểN KHAi BẢo HiểM Y TẾ 

cho Người Nhiễm hiV/AiDS
Hiện nay các dự án Quốc tế đã, đang cắt giảm dần các khoản hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS như: Điều 
trị bằng thuốc ARV, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội và các xét nghiệm phục vụ cho công tác điều 
trị và quản lý sức khỏe người nhiễm... Trong bối cảnh trên, Chính phủ Việt Nam xác định giải pháp tài 
chính bền vững và lâu dài nhất là chuyển đổi nguồn tài chính cho chăm sóc và điều trị HIV/AIDS sang 
chi trả qua BHYT. Theo đó, Bộ Y tế đã ra Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 hướng dẫn thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế 
liên quan đến HIV/AIDS và ngày 11/4/2016 Cục phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế đã ra văn bản số 225/
AIDS-ĐTr về việc đẩy mạnh kiện toàn cơ sở điều trị và báo cáo số liệu bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ bảo 
hiểm y tế… Vậy ngành Y tế BR-VT sẽ tiến hành chuyển đổi khám, điều trị người nhiễm HIV/AIDS sang 
chế độ BHYT như thế nào? 
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điều trị Methadone.... BR-VT sẽ phải 
đối mặt với rất nhiều nguy cơ như: số 
người nhiễm HIV sẽ bùng phát trở lại, 
số người chết vì AIDS sẽ tăng lên, 
bệnh nhân HIV đang điều trị ARV 
(nếu không theo đuổi việc điều trị tự 
túc) nhiều khả năng bị kháng thuốc. 
Sau này, nếu có kinh phí để thực hiện 

Từ ngày 15/8/2015, theo Thông tư số 15/2015/TT-BYT Hướng dẫn thực 
hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người 
sử dụng các dịch y tế liên quan đến HIV/AIDS, nhiều dịch vụ y tế đối với người 
nhiễm HIV trước đây được miễn phí thì nay sẽ do BHYT chi trả.

 Các dịch vụ do BHYT chi trả cho người có HIV bao gồm: thuốc (bao gồm 
cả thuốc ARV), hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi chi trả của 
quỹ; Chi trả xét nghiệm HIV đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai, sinh con 
theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; chi 
trả kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; chi trả khám 
bệnh; xét nghiệm HIV; thuốc ARV và các dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS khác 
đối với trẻ sinh ra từ bụng mẹ nhiễm HIV. Như vậy, hàng loạt các dịch vụ miễn 
phí trước kia như xét nghiệm HIV, thuốc ARV, thuốc cơ hội… sẽ do BHYT thanh 
toán. Bệnh nhân HIV có BHYT sẽ được BHYT thanh toán tiền điều trị ARV, đồng 
thời cũng phải đồng chi trả tiền thuốc và xét nghiệm theo quy định chung…

Khu vực nhập thông tin khám, chữa bệnh BHYT tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH

tiếp chương trình thì sẽ tốn kém công 
sức, tiền bạc hơn gấp nhiều lần

Trong bối cảnh trên, việc chuyển 
đổi thanh toán BHYT cho bệnh nhân 
HIV/AIDS càng trở lên cấp thiết, đòi 
hỏi ngành Y tế tỉnh phải kiện toàn cơ 
sở điều trị HIV/AIDS từ các dự án 

quốc tế sang cung cấp dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua 
BHYT, đồng thời đòi hỏi bệnh nhân 
HIV/AIDS cũng phải có thẻ BHYT. 

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê 
tại các phòng khám ngoại trú (PKNT) 
được Trung tâm Phòng chống HIV/
AIDS tổng hợp cho thấy, toàn tỉnh 
mới có khoảng 40% bệnh nhân có 
BHYT, trong đó gần 15% là bệnh 
nhân ngoại tỉnh và đa số bệnh nhân 
HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn… 

Để giải quyết bài toán đặt ra, 
ngành Y tế tỉnh đã và đang rất nỗ lực 
rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
nhân sự, chuyên môn, quy trình, quy 
định, các điều kiện cần thiết … để bảo 
đảm nhu cầu và quyền lợi cho người 
nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT trong 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại 
các cơ sở y tế trên địa bàn. Trung 
tâm phòng, chống HIV/AIDS cũng 
đã tham mưu Sở Y tế chỉ đạo các đơn 
vị đẩy mạnh kiện toàn cơ sở điều trị 

(Xem tiếp trang 18)

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

15



Ảnh: THĂNG THÀNH

Đoàn cơ sở Sở Y tế phối hợp với bệnh viện Bà Rịa  
khám, phát thuốc miễn phí cho gần 200 người nghèo  

và đối tượng chính sách

Tiếp đón chu đáo và ân cần giúp đỡ người dân đến khám bệnh.

Thăm khám chu đáo.

Phát thuốc miễn 
phí và hướng 
dẫn sử dụng 

thuốc cho người 
bệnh.
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Ảnh: TRẦN HIÊN

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện Long Điền

Kiểm tra tại cơ sở chế biến chả cá Nguyễn Tri Phương, ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh.

Kiểm tra HTX rau an toàn Thắng Lợi,  
tổ 7, ấp Phước Thọ, xã Phước Trung.

Kiểm tra tại doanh nghiệp nước uống đóng chai Thái 
Nguyễn, tổ 1, khu phố Hải Hà 2, thị trấn Long Hải.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Long Điền.

Kiểm tra vườn rau an toàn, tổ 1, ấp Phước Tỉnh,  
xã Phước Tỉnh.

17



HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Lộ trình thực hiện sang KCB BHYT

Trên địa bàn tỉnh có 6 phòng 
khám điều trị ngoại trú cho 
bệnh nhân HIV/AIDS 

(trong đó 4 phòng khám thuộc các 
bệnh viện). Sở Y tế đã xây dựng lộ 
trình chuyển đổi các phòng khám 
này sang KCB BHYT như sau:

Bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi 
sẽ tiếp nhận cơ sở điều trị HIV/
AIDS từ Dự án VAAC-US.CDC. 
Thời gian thực hiện KCB cho bệnh 
nhân HIV/AIDS thông qua BHYT 
bắt đầu từ 1-1-2017.

Trung tâm Y tế Tân Thành tiếp 
nhận cơ sở điều trị HIV/AIDS từ 
Quỹ toàn cầu, duy trì hoạt động 
theo mô hình lồng ghép quản lý 
và cung cấp dịch vụ HIV và lao; 
đồng thời hỗ trợ các hoạt động 
phòng chống HIV tại Trung tâm 
giáo dục, lao động và dạy nghề 
trên địa bàn huyện. Thời gian thực 
hiện KCB cho bệnh nhân HIV/
AIDS thông qua BHYT bắt đầu 
trong năm 2016.

Trung tâm Y tế Vũng Tàu và 
Long Điền tiếp nhận và điều trị 
bệnh nhân từ các cơ sở điều trị 
HIV/AIDS chuyển đến, triển khai 
các hoạt động theo mô hình lồng 

ghép quản lý, cung cấp dịch vụ 
điều trị HIV, lao và các dịch vụ 
khác. Thời gian thực hiện từ tháng 
7-2016.

Các trung tâm y tế huyện, 
thành phố: Bà Rịa, Châu Đức, 
Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo 
sau năm 2016 sẽ thành lập các cơ 
sở điều trị HIV/AIDS, tiếp nhận 
điều trị cho người bệnh của địa 
phương và đơn vị khác khi có nhu 
cầu. Trung tâm Y tế Xuyên Mộc 
sẵn sàng cho việc tiếp nhận và hỗ 
trợ các hoạt động của cơ sở điều 
trị HIV/AIDS ở trại giam T345 Bộ 
Công an đóng trên địa bàn huyện.

Hy vọng, với sự chỉ đạo sát 
sao của Sở Y tế, sự nỗ lực của các 
đơn vị trực thuộc liên quan đến 
công tác phòng, chống HIV/AIDS 
trên điạ bàn sẽ khắc phục được 
những khó khăn trước mắt, giúp 
bệnh nhân HIV/AIDS hiểu được 
lợi ích của BHYT và tích cực tham 
gia nhất là giai đoạn nước rút khi 
các dự án quốc tế đang cắt giảm 
các khoản hỗ trợ trong phòng, 
chống HIV/AIDS của Việt Nam 
nói chung và Bà Rịa-Vũng Tàu 
nói riêng.

theo hướng dẫn của Cục phòng chống 
HIV/AIDS và tổ chức giám sát, hỗ trợ 
kỹ thuật, phát hiện khó khăn vướng 
mắc tại các đơn vị, đôn đốc công tác 
kiện toàn, đảm bảo tiến độ kiện toàn 
cơ sở điều trị như: xây dựng quy trình 
KCB cho bệnh nhân HIV/AIDS lồng 
ghép với quy trình KCB của đơn vị; 
tại các khoa khám bệnh đang thực 
hiện việc KCB điều trị HIV/AIDS, 
bổ sung nhiệm vụ KCB HIV/AIDS 
theo quy chế bệnh viện về KCB ngoại 
trú; sử dụng hệ thống quản trị mạng 
từ khâu tiếp nhận, khám bệnh, chẩn 
đoán, chỉ định xét nghiệm, kê đơn, 
cấp phát thuốc cho người nhiễm HIV/
AIDS… Tập trung giải quyết các vấn 
đề về nhân lực, bố trí phòng khám, 
điều trị HIV/AIDS, trang thiết bị, tập 
huấn nhân sự … Phối hợp với BHXH 
cùng cấp thực hiện việc ký hợp đồng 
khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS 
cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ 
BHYT; Còn đối với các đơn vị chưa 
thành lập cơ sở điều trị HIV/AIDS 
cũng thực hiện phối hợp với BHXH 
cùng cấp bổ sung nội dung khám 
bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS vào hợp 
đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, 
bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS có 
thẻ BHYT… 

Bên cạnh các nhiệm vụ đã được 
chỉ rõ thì công tác tuyên truyền, vận 
động người nhiễm HIV tham gia 
BHYT được Sở Y tế chỉ đạo sát sao 
và giao nhiệm vụ này cho Trung tâm 
Phòng chống HIV/AIDS và Trung 
tâm TT-GDSK cùng phối hợp thực 
hiện. Theo đó phải đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động đối với người nhiễm 
HIV thuộc đối tượng tham gia BHYT 
theo hộ gia đình, vận động tất cả các 

thành viên trong hộ gia đình tham gia 
BHYT để giảm mức đóng theo quy 
định của Luật BHYT, nhưng không 
bắt buộc tất cả thành viên trong hộ gia 
đình tham gia cùng một thời điểm… 
Bằng các hoạt động truyền thông giúp 

cho đối tượng nhận thức được lợi ích 
và sự cần thiết của thẻ BHYT trong 
khám chữa bệnh nói chung và điều 
trị HIV/AIDS nói riêng…

HOA VIỆT

Đẩy Mạnh Triển khai...
(Tiếp theo trang 15)
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Ngành Y tế nhanh chóng triển 
khai các biện pháp khống 
chế dịch bệnh do vi rút Zika 

Với phương châm phòng chống dịch chủ động, 
xây dựng kế hoạch, các kịch bản và phương án 
xử lý từ đầu năm, vì vậy, ngay khi ghi nhận ca 

nhiễm bệnh do vi rút Zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh (bệnh 
nhân nam, 19 tuổi, ngụ tại ấp Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Tân Thành), sáng 14/11, Sở Y Tế đã chỉ đạo kích 
hoạt hệ thống phòng chống dịch, thực hiện ngay các biện 
pháp khoanh vùng, dập dịch.

Nhận định khu vực phát hiện ca nhiễm virut Zika đầu 
tiên của tỉnh là khu vực đông dân cư (trong bán kính 250m 
có khoảng 350 hộ dân), nếu công tác xử lý ổ dịch không 
đồng loạt, không triệt để thì nguy cơ dịch bệnh lan rộng 
là rất cao, do đó Trung Tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã phối 
hợp cùng đội Y tế Dự phòng TTYT huyện Tân Thành và 
nhân viên y tế thôn ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng tại 
thị trấn Phú Mỹ tiến hành đồng loạt các biện pháp chống 
dịch quyết liệt: truyền thông rộng rãi để nhân dân nâng 
cao hiểu biết, chủ động phòng chống dịch bệnh, không 
lo là, chủ quan nhưng cũng không quá hoang mang lo 
sợ; tiến hành bắt muỗi tại khu vực phát hiện dịch để làm 
các xét nghiệm vi rút Zika; lấy máu các trường hợp nghi 
ngờ trong vùng dịch để xét nghiệm; đồng loạt ra quân 
diệt lăng quăng trên địa bàn ngay trong ngày 14/11 và 
phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng nhằm khống chế 
không để dịch bệnh do vi rút Zika lây lan; nhân viên y 

Nhân viên y tế xuống ổ dịch bắt muỗi làm xét nghiệm.

Tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh do vi rút Zika  
cho người dân.

Lấy mẫu máu các trường hợp nghi ngờ để xét nghiệm.

tế cơ sở tăng cường hoạt động vãng gia, hướng dẫn người 
dân tự thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi 
cũng như thực hiện các khuyến cáo về phòng bệnh do vi rút 
Zika và sốt xuất huyết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia 
đình và cộng đồng. Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Sáng 25/11/ 2016, Trường Trung 
cấp Y tế tỉnh BR-VT tổ chức 
lễ khai giảng lớp học cao đẳng 

liên thông hệ vừa học vừa làm ngành 
Dược và Điều dưỡng.

Tham dự có Bs. Võ Văn Hùng – 
PGĐ Sở Y tế; ông Nguyễn Văn Việt 
- Phó phòng dạy nghề, đại diện Sở Lao 
động thương binh và xã hội tỉnh; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở 
Y tế; BGH, giáo viên Trường CĐYT 
Đồng Nai và Trường TCYT tỉnh; cùng 
đông đảo sinh viên lớp CĐ liên thông 
ngành Dược và Điều dưỡng niên khóa 
2016-2017.

Phát biểu của thầy Lê Tấn Cường – 
Hiệu trưởng Trường TCYT tại Lễ khai 
giảng cho biết, tổng số học viên của cả 
02 lớp liên thông là 144 người, trong 
đó 80% là công chức, viên chức đang 
công tác tại các cơ quan nhà nước, 
20% là học viên tự do và đây là khóa 
học liên thông hệ vừa học vừa làm 
đầu tiên do trường TCYT tỉnh kết hợp 
với Trường TCYT Đồng Nai tổ chức.

Thay mặt Sở Y Tế tỉnh, Bs. Võ 
Văn Hùng – PGĐ Sở Y tế chúc mừng 
sự kết hợp đào tạo giữa 2 trường và 
bày tỏ mong muốn sự hợp tác sẽ luôn 
bền vững cũng như phong phú hơn 
về mô hình, ngành nghề đào tạo, đáp 
ứng nguồn nhân lực y tế có chất lượng 
cao, phục vụ công tác chăm sóc, bảo 
vệ sức khỏe cho người dân tỉnh nhà.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BÀ RỊA VŨNG TÀU: 

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

Bs Võ Văn Hùng – 
PGĐ Sở Y tế phát 

biểu tại Lễ  
khai giảng.
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Đánh giá hiệu quả “mô hình dịch vụ chăm sóc mắt  
tại cộng đồng” tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Từ 11/11 đến 15/11/2016, đoàn công tác của Viện 
chiến lược và Chính sách y tế đến và làm việc 
với ngành Y tế tỉnh BR-VT để đánh giá hiệu 

quả “Mô hình dịch vụ chăm sóc mắt tại cộng đồng”
Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện tỉnh BR-VT đã có 

bệnh viện chuyên khoa Mắt với quy mô 50 giường 
bệnh, 14 khoa, phòng, trong đó có 5 khoa lâm sàng và 
4 khoa cận lâm sàng, được đầu tư các trang thiết bị hiện 
đại như: Máy hiển vy chụp hình bán phần trước nhãn 
cầu, máy đo khám thị lực, máy Laze bề mặt nhãn cầu 
và thẩm mỹ mi mắt, máy đo nhãn áp tự động... Mỗi 
năm, Bệnh viện Mắt tiếp nhận khám và điều trị cho 
hơn 50.000 lượt bệnh nhân, trong đó thực hiện trên 
5.000 ca phẫu thuật, thủ thuật. Ngoài ra, bệnh viện 
còn triển khai chương trình cận thị học đường, qua đó 
khám và sàng lọc khúc xạ cho hơn 30.000 học sinh và 
tặng 4.000 cặp kính cho học sinh nghèo tại các trường 
THCS trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện cũng thường xuyên 
tổ chức các lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho 
các cán bộ tuyến huyện, để đáp ứng kịp thời nhu cầu 
khám chữa bệnh của người dân, thực hiện tốt công tác 
chăm sóc mắt ban đầu tại cộng đồng.

Sau khi làm việc cùng Sở Y tế để nắm thông tin 
chung về cơ cấu bệnh tật: nhu cầu, khả năng, thực trạng 
cũng như những khó khăn bất cập trong việc nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt ban đầu tại các địa 
phương trên địa bàn tỉnh, đoàn công tác đã tiến hành làm việc 
trực tiếp tại một số trường học trên địa bàn huyện Long Điền 
và huyện Tân Thành để đánh giá khách quan công tác bảo vệ, 
chăm sóc mắt tại cộng đồng.

Qua ghi nhận thực tế, đoàn công tác của Viện Chiến lược và 
Chính sách y tế đánh giá cao những nỗ lực của ngành Y tế tỉnh 
BR-VT trong công tác phòng chống mù lòa, bảo vệ và chăm 
sóc mắt ban đầu tại cộng đồng bằng nhiều chương trình thiết 
thực từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và đã mang lại những hiệu 
quả tích cực cho người dân. Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 
Bệnh viện Tâm Thần năm 2016

Ngày 23/11, bệnh viện Tâm Thần tỉnh BR-VT đã tổ chức 
hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2016.

Tại Hội nghị có 9 đề tài tiêu biểu được chọn báo 
cáo, là những đề tài có tính ứng dụng cao, đã và đang được áp 
dụng thực tế tại bệnh viện và đem lại hiệu quả rất khả quan, 

Bs Nguyễn Văn Thái - PGĐ SYT chia sẻ thông tin tại buổi làm việc với đoàn 
công tác của Viện Chiến lược và Chính sách y tế Bộ Y tế.

như: “Khảo sát tâm lý học sinh trung học cơ sở tại 
huyện Châu Đức có vấn đề Stress ảnh hưởng đến ý 
định tự sát và hành vi bạo lực học đường” của Bs Ngô 
Thành Phong - Giám đốc Bệnh viện. Đề tài quan tâm 
đến đối tượng đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh 
lý chưa ổn định, cần được sự quan tâm sát sao của gia 
đình nhà trường và xã hội. Hay đề tài “Nghiên cứu đặc 
điểm lâm sàng trầm cảm trên bệnh nhân động kinh” 
và đề tài “Nghiên cứu chất lượng sống bệnh nhân tâm 
thần phân liệt đang điều trị ngoại trú” có chất lượng 
và ứng dụng cao.

Sau phần trình bày của các chủ đề tài, Hội nghị đã 
có phần thảo luận, đóng góp rất sôi nổi. Nhiều ý kiến 
phản biện sâu sắc đã góp ý về những tồn tại, hạn chế 
giúp các chủ đề tài rút kinh nghiệm và hoàn thiện công 
trình nghiên cứu.

Được biết, Hội nghị khoa học kỹ thuật là hoạt động 
thường niên của bệnh viện Tâm Thần, nhằm nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời, qua hội nghị sẽ 
thúc đẩy tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, đóng 
góp vào sự phát triển chung của ngành y tế.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

CN tâm lý Võ Thị Hồng Vân - phó khoa điều trị nam bệnh viện Tâm Thần 
báo cáo đề tài tại Hội nghị. 
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Sáng ngày 14/11/2016, tại Trung 
tâm Y tế Tp. Vũng Tàu, Sở Y tế 
phối hợp với UBND thành phố 

Vũng Tàu, tổ chức hưởng ứng ngày 
thế giới phòng chống đái tháo đường 
năm 2016 với chủ đề “10 triệu bước 
chân cùng phòng chống bệnh đái tháo 
đường”.

Tham dự mit tinh có đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 
của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, 
UBMTTQ các huyện, thành phố; đại 
diện lãnh đạo Phòng Y tế, TTYT các 
huyện, thành phố; cán bộ làm công 
tác truyền thông tại các đơn vị Y tế; 
lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc 
Thành đoàn Tp. Vũng Tàu cùng đông 
đảo Hội viên Hội người cao tuổi và 
người dân đang sinh sống trên địa bàn 
TP. Vũng Tàu.

Báo cáo phát động của ông Nguyễn 
Văn Thái – PGĐ Sở Y tế tỉnh BR-VT 
cho biết: “Việt Nam hiện có hơn 5 
triệu người mắc bệnh đái tháo đường. 
Tuy nhiên, 65% trong số đó vẫn chưa 
được chẩn đoán và không biết là mình 
bị bệnh. Đái tháo đường là một trong 
những nguyên nhân gây tử vong hàng 

Mit tinh hưởng ứng  
“Ngày thế giới phòng chống 
đái tháo đường 14/11”

đầu, mỗi ngày trên cả nước có khoảng 
150 cas tử vong, trung bình 1 năm 
Việt Nam có gần 55.000 người chết 
do căn bệnh này. Đái tháo đường có 
thể dẫn đến những biến chứng đe dọa 
tính mạng như: bệnh võng mạc gây 
mù lòa; tổn thương thần kinh nặng 
dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử phải cắt 
cụt chi; bệnh lý tim mạch gây ra đột 
quỵ, nhồi máu cơ tim; suy thận... Đái 
tháo đường là bệnh không lây, liên 

quan đến hành vi lối sống, do đó có 
thể phòng ngừa hoặc làm chậm diễn 
tiến, biến chứng bằng chế độ ăn uống, 
sinh hoạt, luyện tập”. 

Hưởng ứng thông điệp phòng 
chống bệnh đái tháo đường của ngành 
Y tế, thay mặt UBND TP. Vũng Tàu, 
bà Nguyễn Thị Bạch ngân phát biểu 
kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, bà 
con nhân dân cùng chung tay với 
ngành Y tế thực hiện tốt các biện 
pháp, hành vi phòng chống bệnh đái 
tháo đường.

Sau phần thả bóng bay mang thông 
điệp phòng chống bệnh đái tháo đường 
của các đại biểu là phần đi bộ đồng 
hành của lực lượng cán bộ y tế, đoàn 
viên thanh niên và Hội viên Hội người 
cao tuổi Tp. Vũng tàu dọc theo trục 
lộ Lê Lợi tới đường Trần Phú (Bãi 
Trước), nhằm đưa thông điệp phòng 
chống bệnh đái tháo đường lan tỏa tới 
cộng đồng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, 
góp phần nâng cao hiệu quả phòng 
chống bệnh đái tháo đường trên phạm 
vi toàn tỉnh.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN
Đại biểu tham gia đi bộ đồng hành hưởng ứng chiến dịch.

Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân – PCT UBND TP. Vũng Tàu 
phát biểu hưởng ứng chiến dịch.

Thả bóng 
bay mang 
thông diệp 
truyền 
thông.
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Hội nghị khoa học kỹ thuật 
Bệnh viện Lê Lợi năm 2016

Trao bằng tốt nghiệp cho 95 điều dưỡng 
niên khóa 2014-2016

Sáng 9/12, Trường Trung cấp 
Y Tế tỉnh BR-VT đã tổ chức 
lễ Tổng kết và trao bằng tốt 

nghiệp cho học sinh 02 lớp Điều 
dưỡng niên khóa 2014- 2016.

Báo cáo tổng kết khóa học cho 
thấy, kết quả học tập, rèn luyện của 
học viên khá cao, trong số 95 học viên 
tốt nghiệp có 12 học viên đạt loại Giỏi, 
chiếm tỷ lệ 12,63%; 75 học viên đạt 
loại Khá chiếm tỷ lệ 78,95% và 08 học 
sinh xếp loại Trung bình khá, chiếm 
tỷ lệ 8,42%; không có học sinh xếp 
loại Trung bình hoặc Yếu, Kém. Đặc 
biệt trong suốt khóa học, các học viên 

tham gia tích cực vào hoạt động phong 
trào do đoàn trường tổ chức như: Văn 
nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện... 

Thay mặt Ban giám hiệu, các thầy, 
cô giáo trường TCYT, thầy Lê Tấn 
Cường – Hiệu trưởng trường TCYT 
chúc mừng thành tích học tập của 95 
học sinh lớp Điều dưỡng niên khóa 
2014- 2016, đồng thời nhắn nhủ các 
em “... phải nỗ lực cố gắng, không 
ngừng học tập và rèn luyện để vững 
vàng trong nghề nghiệp, lành mạnh về 
nhân cách, trưởng thành về mọi mặt. 
Mạnh dạn và sáng tạo ứng dụng những 
kiến thức đã học vào thực tế, khiêm 

tốn và chủ động học hỏi đồng nghiệp, 
những người đi trước để làm giàu thêm 
kiến thức của bản thân, không ngừng 
rèn luyện nâng cao y đức, giữ gìn đạo 
đức trong sáng của nghề Y”. 

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Thầy Lê Tấn Cường – Hiệu trưởng trường TCYT 
trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. 

Sáng 26/11, Bệnh viện Lê Lợi tổ chức hội nghị khoa học 
kỹ thuật năm 2016. Tham dự hội nghị có Bs.CKII. Võ 
Văn Hùng – PGĐ Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các đơn vị 

Y tế tuyến tỉnh, huyện; Ban giám đốc cùng đông đảo CBVC 
của bệnh viện Lê Lợi.

Tại hội nghị có 9 đề tài báo cáo khoa học được trình bày, bao 
gồm: "Cải tiến hoạt động xét nghiệm giảm thời gian khám chữa 
bệnh (CN. Võ Thành Sơn); "Tình hình sốt xuất huyết tại khoa 
Nội" (BS.CKI. Nguyễn Kiều Oanh); "Hiệu quả VLTL sau phẫu 
thuật tái tạo dây chằng chéo trước" (CN. Nguyễn Đình Chiếu); 
"Đánh giá kết quả phẫu thuật gãy mắt cá chân weber (BS.CKII. 
Nguyễn Văn Bình); "Đánh giá kết quả điều trị thai ngoài tử cung 
bằng phẫu thuật nội soi" (BS.CKI Nguyễn Phước Ba); "Bệnh 
nhân có hành vi tự tử được điều trị tại bệnh viện Lê Lợi" (BS.
CKII. Nguyễn Phi Ngọ); "Kim luồn tĩnh mạch và các vấn đề 
liên quan đến kim luồn đối với bệnh nhân điều trị tại khoa Nội" 
(CN. Nguyễn Thị Hường); "Báo cáo 05 TH sử dụng thuốc Tiêu 
sợi huyết trong nhồi máu não" (ThS. Trần Thiệu Trường) và đề 
tài "Kết quả phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Longo (BS.
CKI Nguyễn Hữu Thọ).

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, 
đưa ra những đóng góp mang tính xây dựng để giúp cho đề tài 
được hoàn thiệt hơn, áp dụng tốt hơn trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, bác sỹ Võ Văn Hùng biểu 
dương tinh thần hăng say nghiên cứu, cải tiến KHKT của CBVC 
Bệnh viện Lê Lợi, đồng thời đánh giá cao chất lượng của các 
đề tài. Bên cạnh đó ông cũng yêu cầu CBVC bệnh viện Lê Lợi 
phải không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tiếp tục 

Trao giải cho các đề tài có chất lượng cao.

Bs. CKI Nguyễn Kiều Oanh báo cáo đề tài "Tình hình sốt xuất 
huyết tại Khoa Nội, BV Lê Lợi".

đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát triển 
kỹ thuật, mở rộng phạm vi nghiên cứu, chú trọng các 
đề tài có tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu khám 
chữa bệnh ngày càng cao của người dân tỉnh nhà.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN
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Sáng 02/12 tại Hội trường Sở Y 
tế, Ban chỉ đạo phòng chống 
tác hại thuốc lá tỉnh BR-VT, 

tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 
phòng chống tác hại thuốc lá năm 
2016.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, 
Bs. Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc 
Sở Y tế – Phó Trưởng ban thường trực 
Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh, dự và chỉ 
đạo Hội nghị. Tham dự, có đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo 
UBND các huyện/thành phố; đại diện 
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y 
tế, Phòng Y tế các huyện/thành phố 
và các cơ quan Báo, Đài địa phương.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 
Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ 
lệ nam giới trưởng thành hút thuốc 
lá cao nhất trên thế giới. Trong khu 
vực các nước ASEAN, Việt Nam là 
quốc gia đứng thứ 3 có số người hút 
thuốc lá cao nhất, sau Indonesia và 
Philippines. Theo điều tra toàn cầu 
về sử dụng thuốc lá ở người trưởng 
thành năm 2010, tỷ lệ nam giới trưởng 
thành hút thuốc là 47,4%, có nghĩa 
là cứ 2 nam giới trưởng thành ở Việt 
Nam thì có 1 người hút thuốc. Mỗi 
năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 

người tử vong do các bệnh liên quan 
đến thuốc lá.

Hút thuốc lá là nguyên nhân của 
khoảng 25 căn bệnh nguy hiểm như 
ung thư phổi, ung thư vòm họng; 
các bệnh về tim mạch, hô hấp, sinh 
sản vv…Người không hút thuốc lá 
nhưng hít phải khói thuốc lá của người 
khác (hút thuốc thụ động) cũng bị ảnh 
hưởng tới sức khỏe và cũng có nguy 

cơ mắc các bệnh giống như người 
hút thuốc lá, nhất là thai phụ, phụ nữ 
và trẻ em. Bên cạnh đó, hút thuốc lá 
làm tăng đói nghèo, tăng ô nhiễm 
môi trường, tăng nguy cơ cháy, nổ 
và nhiều tác hại khôn lường khác đối 
với cộng đồng.

Mục tiêu của chương trình PCTH 
thuốc lá năm 2016, tập trung vào việc 
kiện toàn Ban chỉ đạo PCTHTL của 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố, các cơ quan đơn vị; Triển 
khai sâu rộng kế hoạch PCTHTL năm 
2016 trong đó chú trọng tuyên truyền 
tác hại thuốc lá, Luật và các Nghị định 
liên quan đến PCTHTL thông qua 
việc tập huấn cho cán bộ phụ trách 
hoạt động này; chú trọng nâng cao 
nhận thức của người dân về lợi ích của 
việc bỏ thuốc, tuyên truyền để những 
người hút thuốc (chưa bỏ được) không 
hút thuốc tại những nơi có quy định 
cấm và giảm tỷ lệ phơi nhiễm với 
khói thuốc; nâng cao trách nhiệm của 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng 
như cộng đồng, trong việc thực hiện 
Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

KHÁNH CHI

Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tác hại 
thuốc lá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016

Bs. Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT-GDSK, triển khai kế hoạch PC tác hại thuốc lá 
năm 2016. Ảnh: THĂNG THÀNH

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH
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khám, phát thuốc miễn phí  
cho gần 200 người nghèo và  
đối tượng chính sách

Hướng tới kỷ niệm ngày Thành 
lập Quân đội Nhân dân Việt 
Nam (22/22), sáng 17/12, 

Đoàn cơ sở Sở Y tế phối hợp với bệnh 
viện Bà Rịa tổ chức buổi khám bệnh 
từ thiện và cấp thuốc miễn phí cho 
gần 200 đối tượng chính sách, đồng 
bào dân tộc thiểu số, người nghèo, 
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... tại 
TYT xã Long Phước - TP. Bà Rịa, 
Tỉnh BR-VT.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện 
chương trình khoảng 20 triệu đồng, 
chủ yếu từ nguồn tài trợ của chương 
trình Quân Dân Y tỉnh.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
Kiểm tra huyết áp, khám bệnh cho người dân.

Trong các ngày 29/11; 01, 07, 08/12/2016, Đảng ủy 
Sở Y tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thông 
báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quy định số 29-QĐ/
TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị 05/CT-TW của 
Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên 
đang sinh hoạt tại các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc 
Đảng ủy Sở Y tế

Báo cáo viên chính của các Hội nghị là đồng chí Võ Văn 
Hùng - Phó Bí Thư, phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng 
ủy Sở Y tế. Đồng chí đã triển khai khái quát các nội dung 
chính trong Kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương 
Đảng (khóa XII): Tình hình KT - XH năm 2016, dự kiến 
kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017; một số chủ 
trương lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 
chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh 
nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; 
tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và 
một số vấn đề quan trọng khác; … Đồng thời triển khai Quy 
định số 29-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị 05/CT-TW 

ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

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)

của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Sau Hội nghị, đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên 
phải đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ 
sở đó, thống nhất về nhận thức và hành động, tiếp tục 
tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó 
khăn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng; Nghị quyết của Đảng ủy Sở Y tế lần thứ 
XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tin, ảnh: HOA VIỆT

Đc Võ Văn Hùng - P.Bí thư Đảng ủy Sở Y tế triển khai các nội dung 
trọng tâm tại Hội nghị.
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Hội thi truyền thông viên cơ sở 
giỏi huyện Tân Thành năm 2016

Ngày 16/12, Trung tâm TT–GDSK tỉnh BR-VT phối hợp 
với TTYT huyện Tân Thành tổ chức hội thi “Truyền thông 
viên cơ sở giỏi năm 2016”.

Tham dự và làm giám khảo của hội thi có Bs. Nguyễn Văn 
Lên – GĐ Trung tâm TT – GDSK tỉnh; Bs. Nguyễn Anh Quan – 
PGĐ TTYTDP tỉnh; Bs. Nguyễn Doãn Bính – PGĐ TTYT huyện 
Tân Thành.

Hội thi bao gồm 10 đội, đến từ Các TYT thuộc huyện Tân 
Thành: xã Mỹ Xuân, xã Hắc Dịch, xã Sông Xoài, xã Tóc Tiên, 
xã Châu Pha, xã Tân Phước, Thị trấn Phú Mỹ, xã Phước Hòa, xã 
Tân Hòa và xã Tân Hải.

Trải qua 3 phần thi bao gồm: Chào hỏi, giới thiệu; Thi kiến thức; 
kỹ năng TT- GDSK, các đội thi đã thể hiện khá tốt các yêu cầu cần 
có của một TTV cơ sở. Ở phần thi chào hỏi, các đội tập trung giới 
thiệu khái quát về các thành viên trong đội, những thành tựu, kết 
quả mà đơn vị đã đạt được những năm qua; ở phần thi kiến thức 
với hình thức thi hái hoa dân chủ là những kiến thức cơ bản về 
TT-GDSK (đại cương, phương pháp, phương tiện,...); và phần thi 
kỹ năng TT-GDSK, thông qua các hình thức: một buổi nói chuyện 
sức khỏe, vãng gia, tư vấn... là cơ sở để nhìn nhận, đánh giá về kỹ 
năng mềm của các TTV.

Nói về mục đích của hội thi, ông Nguyễn Văn Lên – GĐ Trung 
tâm - TTGDSK cho biết: “Hội thi nhằm đánh giá thực trạng hoạt 
động tuyên truyền và chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ 
sở, từ đó giúp các cán bộ làm công tác truyền thông nhận thức đầy 

SiNH HoạT CÂU LạC BỘ BỆNH NHÂN THA & ĐTĐ QUÝ iV/2016:

Đông y chẩn trị chứng huyễn vựng và tiêu khát 

Ngày 23/12/2016, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ - Trung 
tâm TT-GDSK tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ 
THA & ĐTĐ quý IV năm 2016, với chủ đề “Đông 

Y chẩn trị chứng huyễn vựng và tiêu khát (bệnh Tăng huyết 
áp & Đái tháo đường).

Tại buổi sinh hoạt, Bs. Nguyễn Trường Sơn – Trưởng 
khoa Đông y Bệnh viện Lê Lợi đã chia sẻ thông tin về cách 
phòng ngừa, chữa trị bệnh Tăng huyết áp, Đái tháo đường 
theo Y học cổ truyền. 

Bài nói chuyện cho biết, Đái tháo đường thuộc phạm 
trù “Tiêu khát”, tiêu khát là sự đốt cháy tân dịch ở bên 
trong cơ thể (tiêu) từ đó mà nhu cầu cơ thể đòi hỏi phải ăn 
nhiều, uống nhiều để bù đắp tân dịch, đối với những người 
bệnh Đái tháo đường tiêu khát là chứng khát kèm với uống 
nhiều, ăn nhiều mà người lại gầy ốm; Tăng huyết áp là một 
chứng bệnh thuộc phạm vi chứng huyễn vựng của y học 
cổ truyền. Nguyên nhân chủ yếu của Tăng huyết áp là thất 
tình (vui, buồn, giận, lo nghĩ, kinh, sợ) ảnh hưởng điều hòa 
âm, dương của các tạng can, tâm, thận, tỳ gây nên bệnh. 

Bên cạnh đó, buổi sinh hoạt chuyên đề cũng cung cấp 
những thông tin về triệu chứng, phương pháp điều trị bằng 
y học cổ truyền và 1 số kinh nghiệm dân gian đơn giản 
điều trị bệnh THA &ĐTĐ.

Tin, ảnh: XUÂN LÊ

đủ hơn về công tác tuyên truyền và vai trò, vị trí 
của đội ngũ tuyên truyền viên. Đồng thời cũng là 
dịp để đội ngũ truyền thông viên ở các xã/phường/
thị trấn trong huyện Tân Thành giao lưu, học hỏi, 
chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó củng cố kiến 
thức, kỹ năng, xác định phương hướng rèn luyện, 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp 
phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân trên địa bàn”.

 Hội thi kết thúc với kết quả như sau: Giải 
Nhất thuộc về TYT xã Tân Hải, giải Nhì thuộc về 
TYT xã Châu Pha và giải Ba thuộc về TYT xã Mỹ 
Xuân. Các đội: TYT xã Tân Phước; TYT xã Hắc 
Dịch; TYT xã Tân Hòa; TYT xã Tóc Tiên; TYT 
xã Phước Hòa; TYT xã Sông Xoài; TYT xã Phú 
Mỹ đều đạt giải Khuyến khích.

Tin, ảnh:TRẦN HIÊN

Bs. Nguyễn Trường Sơn – Trưởng khoa Đông y Bệnh viện Lê Lợi đang 
chia sẻ thông tin về bệnh Tăng huyết áp, Đái tháo đường theo Y học 
cổ truyền.

Bs. Nguyễn Anh Quan – Phó Giám đốc TTYT Dự Phòng tỉnh, 
trao giải Nhất cho đội TYT xã Tân Hải.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng 18/12/2016, Hội Thể dục dưỡng sinh (Hội 
TDDS) thành phố Vũng Tàu tổ chức Đại hội Đại 
biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, 
Hội đã vận động, động viên, tập hợp những người yêu thích 
môn TDDS tự nguyện tham gia. Tính đến 30/12/2015, Hội 
đã kết nạp 1.121 hội viên, sinh hoạt tại 16 CLB TDDS/17 
phường, xã; Định kỳ hàng năm, vào các ngày kỷ niệm NCT 
Việt Nam (6/6) và ngày Quốc tế NCT (1/10), Hội đều tổ 
chức Hội thao TDDS tại tất cả các phường trên phạm vi 
toàn thành phố. Ngoài ra các hội viên còn tích cực tham 
gia Hội thao NCT cấp thành phố, cấp tỉnh; dự thi TDDS 
cấp tỉnh mở rộng với 1400 lượt VĐV/15 lần; tham dự giải 
TDDS toàn quốc do Liên đoàn TDTT Việt Nam tổ chức 

Đại Hội Đại biểu Hội thể dục dưỡng sinh thành phố Vũng 
Tàu lần thứ VI

tại Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Tây Ninh, 
Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang và đạt 12 cúp hạng nhất, 
nhì, ba và cúp toàn đoàn, 270 huy chương vàng, 124 huy 
chương bạc, 108 huy chương đồng, 16 giải nhất, 14 giải 
nhì, 17 giải ba.

Tham dự và đạt nhiều giải cao tại các giải võ thuật cổ 
truyền, nổi bật là giải Nhì chung cuộc tại giải vô địch thế 
giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại 
Tp. HCM.

Kết hợp với Đài PTTH tỉnh BR-VT tuyên truyền kiến 
thức, tác dụng của TDDS cho NCT, tổ chức 55 buổi tư 
vấn sức khỏe về huyết áp, tim mạch, tiểu đường, loãng 
xương, đau khớp, ăn uống hợp lý cho NCT với 3700 lượt 
người tham dự.

Sáng 14/12, Sở Y tế tỉnh BR-VT đã tổ chức 
lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho 
lãnh đạo các đơn vị y tế; Trưởng phòng 

KHTH, TCCB, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng 
Ban Công tác xã hội, Chủ tịch các CĐCS, Bí thư 
ĐTNCSHCM các đơn vị trong toàn ngành. Giảng 
viên của lớp tập huấn là BS Nguyễn Văn Lên- GĐ 
Trung tâm truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được truyền 
đạt những nội dung cơ bản về giao tiếp và kỹ năng 
giao tiếp giữa cán bộ y tế với bệnh nhân; các nội 
dung về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của 
cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh”... theo quy định của Bộ Y tế. 

Mục đích của lớp tập huấn là thay đổi nhận thức 
mọi mặt của cán bộ, nhân viên y tế, lấy người bệnh 
làm trung tâm, là khách hàng đặc biệt; xây dựng 
phong cách thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, 

tăng cường rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế; đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất giúp người bệnh, 
người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh. 

Theo Bs. Nguyễn Văn Lên, để có thể thay đổi được phong 
cách, thái độ phục vụ, đặc biệt là tư duy ban ơn đã ăn sâu vào lề 
lối làm việc, ứng xử của một bộ phận cán bộ, nhân viên y tế, bên 
cạnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, tăng cường giáo dục, nâng cao Y đức... các đơn vị Y tế 
trong toàn ngành cần tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn và tuyên 
truyền đầy đủ các nội dung về “Đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tới 
toàn thể CB-CC-VCLĐ trong đơn vị. Bên cạnh đó, cần có những 
biện pháp, hành động cụ thể để nâng cao chất lượng phục vụ người 
bệnh như: cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; lấy phong cách, 
thái độ phục vụ của nhân viên y tế làm tiêu chí thi đua, đánh giá, 
xếp loại CB-CC-VCLĐ hàng năm, xây dựng các mô hình, cách 
làm hay, mới, lạ,... phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

THĂNG THÀNH

SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT:

Tập huấn kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, nhân viên y tế 

Bs Nguyễn Văn Lên- GĐ TT truyền thông – GDSK  
tỉnh, chia sẻ kỹ năng giao tiếp tại lớp tập huấn.Toàn cảnh lớp tập huấn.
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Năm 2016 toàn tỉnh có 3 ca tử vong do ăn cá nóc

Ngày 20-12, Ông Đặng Minh 
Thông, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh BR-VT đã có cuộc họp 

với Ban chỉ đạo liên ngành An toàn 
vệ sinh thực phẩm tỉnh (ATVSTP), để 
nắm bắt cụ thể tình hình ATTP trên địa 
bàn cũng như lắng nghe báo cáo của 
các ban, ngành liên quan trong việc 
triển khai các nhiệm vụ nói chung, 
công tác kiểm tra, giám sát thực phẩm 
nói riêng, từ đó có những giải pháp, 
chỉ đạo phù hợp nhằm đảm bảo ATTP 
trong dịp Tết nguyên đán 2017.

Theo báo cáo của Sở Y tế, từ đầu 
năm đến nay đã kiểm tra ATTP đối với 
7.847 cơ sở, trong đó, số cơ sở đạt điều 
kiện ATTP là 6.523, đạt tỷ lệ 83,1%; 
hiện có 16 mô hình “Chuỗi thực phẩm 
an toàn” được đưa vào bán thí điểm tại 
một số chợ trên địa bàn tỉnh; năm 2016 
đã xảy ra 10 ca ngộ độc thực phẩm, 
trong đó có 3 ca tử vong do ngộ độc cá 
nóc. Sở NN-PTNT cũng cho biết, đã 
tiến hành 315 lượt kiểm tra các cơ sở 
kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn 
nuôi, phát hiện 15 cơ sở vi phạm; kiểm 
tra 379 lượt cơ sở kinh doanh thuốc 
bảo vệ thực vật, phân bón, phát hiện 
33 cơ sở vi phạm... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 

ông Đặng Minh Thông yêu cầu các 
sở, ngành thuộc Ban chỉ đạo liên ngành 
ATVSTP tỉnh, cần tổ chức nhiều hơn 
nữa các đợt thanh kiểm tra và xử lý thật 
nặng với những trường hợp vi phạm về 
ATTP, đặc biệt chú trọng vào các lĩnh 
vực: Vật tư nông nghiệp; Quy trình 
sản xuất nông lâm thủy sản, kiểm soát 
an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập 
thể khu công nghiệp, trường học, cơ 
quan nhà hàng, khách sạn, các dịch 
vụ ăn uống và thức ăn đường phố, các 
chợ, siêu thị... Bên cạnh đó cần khuyến 

khích việc triển khai các mô hình quản 
lý tiên tiến; đẩy mạnh công tác truyền 
thông trên các phương tiện thông tin 
đại chúng giúp bà con biết cách lựa 
chọn thực phẩm an toàn; Các sở, ban, 
ngành cần chủ động đề xuất mua sắm 
trang thiết bị máy móc phù hợp để có 
phương tiện, trang thiết bị tốt phục vụ 
cho công tác kiểm tra, đảm bảo nguồn 
thực phẩm sạch cho người dân đón 
Tết an toàn.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ông Phạm Minh An- Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo ATVSTP 
trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Đặc biệt nhiệm kỳ vừa qua Hội còn đứng ra tổ chức các 
đợt tham quan, du lịch cho hội viên tại nhiều địa phương 
trong cả nước; thực hiện tốt các hoạt động mừng thọ, thăm 
hỏi, phúng viếng...; quyên góp, hỗ trợ cho các hội viên có 
hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; hưởng ứng các 
phong trào chăm sóc người già neo đơn, trẻ em nghèo, mồ 
côi... điển hình là hỗ trợ cho các cháu học sinh nghèo trường 
THCS Chu Pìn tỉnh Hà Giang số tiền gần 300 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ vừa qua Hội TDDS 
TP. Vũng Tàu được Liên đoàn TDDS Việt Nam khen tặng 
thành tích xuất sắc trong 10 năm hoạt động và khen tặng 
thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển phong trào 
TDDS địa phương.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Hội TDDS TP Vũng Tàu 
lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016 -2021) gồm 23 người, trong đó 
bà Vũ Thị Ngưng tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Hội TDDS 
TP. Vũng Tàu.

HÀ MY

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: THẾ PHI
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 23/12, đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh BR-VT tiến 
hành kiểm tra, giám sát an 

toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) 
tại một số cơ sở chế biến hải sản, 
trồng rau, sản xuất nước uống trên 
địa bàn huyện Long Điền. Tiếp và 
làm việc với đoàn có lãnh đạo các 
sở, ban ngành thuộc Ban chỉ đạo liên 
ngành ATVSTP của tỉnh; lãnh đạo 
UBND huyện Long Điền và các đơn 
vị, phòng, ban chức năng của huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Long 
Điền có 1.063 cơ sở sản xuất, chế biến 
kinh doanh thực phẩm, các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường 
phố; 7 chợ thực phẩm, 837 hộ chăn 
nuôi và 247 hộ nuôi trồng thủy sản.

Đoàn đã tiến hành giám sát trực 
tiếp tại cơ sở chế biến chả cá Nguyễn 

Tri Phương ở ấp Phước Bình, xã 
Phước Tỉnh; HTX rau an toàn Thắng 
Lợi ở tổ 7, ấp Phước Thọ, xã Phước 
Hưng và Doanh nghiệp kinh doanh 
nước uống đóng chai Thái Nguyễn 
tại tổ 1, ô 1, khu phố Hải Hà 2, thị 
trấn Long Hải.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã có 
buổi làm việc tại UBND huyện Long 
Điền. Báo cáo tại buổi làm việc, ông 
Lâm Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND 
huyện Long Điền cho biết: Trong giai 
đoạn 2011 - 2016, công tác ATVSTP 
trên địa bàn huyện Long Điền nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo của chính 
quyền các cấp từ tỉnh đến huyện; công 
tác quản lý nhà nước về ATTP được 
củng cố tăng cường; nhận thức của nhà 
quản lý, người sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm và người tiêu dùng đã có 
chuyển biến tích cực, ATTP được cải 
thiện, góp phần quan trọng trong công 
tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân và phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương. Tuy nhiên, khó khăn mà 
huyện Long Điền đang gặp phải đó là 
các cơ sở sản xuất, hộ gia đình, dịch 
vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố 
ngày càng phát triển gây khó khăn 
trong việc quản lý; việc trang bị thiết 
bị hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám 
sát chưa đầy đủ, thiếu các phương 
tiện kiểm tra cơ động nên việc kiểm 
soát, ngăn chặn các sản phẩm không 
rõ nguồn gốc còn hạn chế…

Qua báo cáo cũng như thực tế giám 
sát, thay mặt Đoàn ĐBQH của tỉnh, 
ông Dương Minh Tuấn – Phó đoàn 
giám sát đánh giá cao những nỗ lực 
của huyện Long Điền sau 5 năm thực 
hiện chính sách, pháp luật về ATTP, 
đồng thời đề nghị huyện tăng cường 
công tác tuyên truyền chính sách pháp 
luật về ATTP đến các hộ gia đình; đẩy 
mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử 
lý quyết liệt những cơ sở vi phạm, hạn 
chế tình trạng ngộ độc có thể xảy ra. 
Những đề xuất, kiến nghị của huyện, 
đoàn sẽ tổng hợp và chuyển đến các 
ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Được biết, theo lộ trình đoàn đại 
biểu quốc hội sẽ tiếp tục kiểm tra, giám 
sát công tác ATVSTP tại nhiều địa 
phương khác trên phạm vi toàn tỉnh 
BR-VT đến hết ngày 10/01/2017.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Đoàn đại biểu Quốc hội 
tỉnh BR-VT kiểm tra, giám 
sát an toàn vệ sinh thực 
phẩm tại huyện Long Điền

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT kiểm 
tra cơ sở chế biến chả cá Nguyễn Tri 

Phương ở ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT làm việc tại UBND huyện Long Điền.
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VĂn BẢn CẦn BiẾT
 Ngày 21/11/2016, Sở Y tế đã phát hành văn 

bản số 3520/SYT-VP triển khai Quyết định số 2889/
QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh công bố 
thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực An toàn thực 
phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND cấp huyện; 
 Cùng ngày 21/11/2016, Sở Y tế đã phát hành văn 

bản số 3521/SYT-VP triển khai Quyết định số 2890/
QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh công bố 
thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Y tế tỉnh BR-VT; 
 Ngày 12/12/2016, Sở Y tế phát hành văn bản số 

3853/SYT-NVY triển khai công văn số 890/SKHCN-
TĐC ngày 05/12/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ 

về việc đăng ký Kế hoạch cử CBCCVC khoa học và 
công nghệ đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các 
tổ chức Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp ở nước 
ngoài trong năm 2017; 
 Cùng ngày 12/12/2016, Sở Y tế phát hành văn 

bản số 387/PC-KHTH triển khai Thông báo số 17/
TB-CĐNKTTB ngày 30/11/2016 của trường Cao đẳng 
nghề kỹ thuật thiết bị y tế về Kế hoạch tổ chức tuyến 
sinh, mở lớp đào tạo về phân loại trang thiết bị y tế.

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)

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

ThÔnG Tin DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:

Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp Lý do
Biện pháp 

xử lý

Jamilah - 
Burgundy Henna

Công ty cổ phần thiết bị và công 
nghệ tin học y tế Miteco (địa chỉ: 
số 187, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà 
Nội).

1415/15/
CBMP-QLD

08/12/2015

Mỹ phẩm nhập 
khẩu và lưu 
thông có tên sản 
phẩm ghi trên 
nhãn không đúng 
như tên sản phẩm 
ghi trên hồ sơ đã 
công bố.

Thu hồi

Jamilah - 
Chestnut Henna

1416/15/
CBMP-QLD

Jamilah - Black 
Henna

1417/15/
CBMP-QLD

Jamilah - Brown 
Henna

1418/15/
CBMP-QLD

SHAAN 
HONQ SH-
RD PROTEIN 
CREAM

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường: Công ty TNHH 
quốc tế Trà Giang (địa chỉ: 54A, 
đường Đê Quai, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, phố Hà Nội).

88889/14/
CBMP-QLD 14/5/2014 

Sản phẩm lưu 
thông có công 
thức không đúng 
như hồ sơ công 
bố.

Thu hồi

Thuốc 
Cefpodoxime 
proxetil tablets 
USP 100mg

Công ty Syncom Formulations 
(India) Ltd., India sản xuất, Công 
ty TNHH MTV Dược phẩm Trung 
ương 2 (Tên mới là: Công ty cổ 
phần dược phẩm Trung ương 
Codupha) nhập khẩu.

VN-14818-12
Thuốc không đạt 
tiêu chuẩn chất 
lượng. 

Thu hồi

NGỌC TRẦN
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Cà gai leo thuộc loại cây dây 
leo cao 0,6 – 1m, cành xòa 
rộng, có dây nhỏ nhiều gai 

thường mọc xen vào các cây bụi khác, 
phiến là dài 3-4cm, rộng 2-3cm, mặt 
dưới lá có phủ một ít lông trắng nhạt. 
Hoa trắng hoặc tím nhạt, mọc thành 
từng chùm. Quả hình cầu đường kính 
5-7mm, khi chín có màu đỏ. 
Cách phân biệt cà gai leo với cà dại

Rất nhiều người thường hay nhầm 
lẫn cà gai leo với cây cà dại bởi hình 
dáng của chúng rất giống nhau, song 
nếu để ý kỹ ta sẽ biết cách phân biệt 
được sự khác nhau giữa 2 loại cây này. 
Một số điểm khác nhau:

- Thân cây: cây cà dại cao hơn cây 
cà gai leo: Thân cây cà dại mọc đứng, 
thường cao từ 2-3m (Cà gai leo thân 
nhỏ, mọc xòa rộng, cà gai leo thường 
chỉ cao từ 0,6-1m)

- Lá cây: Lá cây cà dại to hơn lá 
cà gai leo: Chiều dài lá từ 5 đến 10cm 

(Cà gai leo 3-4cm)
- Quả: Cà dại có quả màu vàng, 

đường kính quả cà dại 10-15mm lớn 
hơn cà gai leo (5-7mm)

Nơi sống và thu hái: Cây mọc 
hoang ở khắp mọi nơi từ vùng núi 
thấp đến trung du và đồng bằng ven 
biển. Các tỉnh có nhiều là Thái Bình, 
Nam Hà, Thanh Hoá, Nghệ An. Cũng 
thường được trồng làm hàng rào. Có 
thể thu hái rễ và cành lá quanh năm, 
rửa sạch, thái lát, phơi khô hay sấy 
khô. Có thể dùng dược liệu nấu cao 
nước, cao mềm hay cao khô.

Bộ phận dùng: Rễ và cành lá 
Thành phần hóa học: Toàn cây, 

nhất là rễ, chứa saponin steroid và các 
alcaloid solasodin, solasodinon; còn có 
diosgenin và các flavonoid.

Tính vị, tác dụng: Cà gai leo có 
vị hơi the, tính ấm, hơi có độc, có tác 
dụng tán phong thấp, tiêu độc, tiêu 

đờm, trừ ho, giảm đau, cầm máu.
Công dụng, chỉ định và phối 

hợp: Thường dùng trị viêm gan, cảm 
cúm, bệnh dị ứng, ho gà, đau lưng, 
đau nhức xương, thấp khớp, rắn cắn. 
Liều dùng 16-20g rễ hoặc thân lá, dạng 
thuốc sắc, cao lỏng hoặc viên. Dùng 
ngoài lấy cây tươi giã nát, chiết nước 
uống và lấy bã đắp. Cao lỏng Cà gai 
leo dùng ngậm chữa viêm lợi, viêm 
quanh răng.

Nhân dân còn dùng rễ Cà gai leo 
xát vào răng khi uống rượu để tránh 
say rượu; cũng dùng rễ sắc nước cho 
người bị say uống để giải say.

Đơn thuốc:
- Chữa rắn cắn: lấy 30-50g rễ Cà 

gai leo tươi, rửa sạch, giã nhỏ, hoà 
với khoảng 200ml nước đun sôi để 
nguội, chiết nước cho người bị nạn 
uống tức thì. Ngày uống 2 lần. Hôm 
sau, dùng 15-30g rễ khô, sao vàng, 
sắc nước cho uống, ngày 2 lần, sau 
3-5 ngày thì khỏi hẳn.

- Chữa phong thấp: dùng rễ Cà gai 
leo, vỏ Chân chim, rễ Cỏ xước, Dây 
đau xương, Dây mấu, rễ Tầm Xuân, 
mỗi vị 20g, sắc uống.

- Chữa ho, ho gà: dùng rễ Cà gai 
leo 10g, lá Chanh 30g, sắc uống làm 
2 lần trong ngày.

- Chữa sưng mộng răng: dùng hạt 
Cà gai leo 4g, tán nhỏ, cho vào trong 
cái đồ đồng với một ít sáp ong, đốt lấy 
khói xông vào chân răng (theo Bách 
gia trân tàng).

- Chữa viêm gan: Rễ, thân, lá, phơi 
khô sắc uống hoặc đun uống thay nước 
hàng ngày, ngày dùng 100g.. Đây là 
cây thuốc nam được đánh giá tốt nhất 
hiện nay về tác dụng giải độc gan, giải 
rượu. Là thuốc chữa viêm gan đặc biệt 
là viêm gan B mãn tính thể hoạt động.

Bs. VŨ THANH HIỀN – Sở Y tế

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.

Cà Gai  Leo

Y HỌC CỔ TRUYỀN
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Ảnh: THĂNG THÀNH

MỘt số hình Ảnh hoạt đỘng nỔi BẬt

Sở Y tế tỉnh BR-VT: Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ, 
 nhân viên y tế.

Sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân THA & ĐTĐ quý IV/2016. Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016

Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Lê Lợi năm 2016.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.



Ảnh: TRẦN HIÊN

hỘi thi tRuYỀn thông ViÊn CƠ sỞ giỎi

Trao giải cho đội đạt giải Nhất.Toàn cảnh hội thi.

Ban giám khảo 
nhận xét, góp ý 
cho từng phần 
thi của các đội.

Thi kiến thức. Thi kỹ năng TT-GDSK.


