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KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Sáng 15/07/2017, tại UBND xã Long Phước, TP.Bà 
Rịa, Chi đoàn bệnh viện Bà Rịa tổ chức lễ ra quân 
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 

các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách và 
người có công với cách mạng của các xã/ phường trên địa 
bàn TP. Bà Rịa.

Tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Văn Hương - Giám đốc 
bệnh viện đã tặng hoa và quà cho hai mẹ Việt Nam anh 
hùng Trần Thị Lưỡng và Trần Thị Tam cùng các thương, 
bệnh binh của xã Long Phước.

Cùng ngày, Chi đoàn bệnh viện Bà Rịa cũng đã đến 
thăm, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị 
Lưu ( 85 tuổi) và Mẹ Trần Thị Thuyên (95 tuổi) ngụ tại 
xã Long phước.

Trong những ngày qua, hơn 50 đoàn viên là bác sĩ, 
điều dưỡng của bệnh viện đã khám bệnh từ thiện cho 7 
mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 700 thương binh, bệnh binh, 
cựu chiến binh và hàng trăm người nghèo neo đơn tại xã 
Hòa Long, Long Phước và phường Phước Nguyên, đồng 
thời tặng hơn 1 nghìn phần quà (gồm: dầu ăn, bột ngọt, 
đường, sữa) cho những người đến khám bệnh. 

Trong 15 năm qua, bệnh viện Bà Rịa là đơn vị chủ công 
trong việc chăm sóc sức khỏe cho các mẹ Việt Nam anh 

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, 
hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), qua đó góp phần 

cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho các 
đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng, ngày 
15 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu phối 
hợp cùng phòng Y tế, Công an, Hội chữ thập Đỏ, Thành 
đội và Hội Y học cổ truyền thành phố Vũng Tàu tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng 
quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng 
vũ trang trên toàn thành phố và đối tượng chính sách tại 
xã Long Sơn, Phường 5, phường Thắng Nhì. Ông Nguyễn 
Đăng Minh - phó Bí thư Thành ủy thành phố Vũng Tàu 

trực tiếp tham gia và dẫn đầu đoàn thăm hỏi, tặng quà các 
Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân.

Theo thống kê của UBMTTQ TP Vũng Tàu, chỉ tính 
riêng địa bàn xã Long Sơn, số đối tượng chính sách, gia 
đình có công với cách mạng là 300 người, tại phường 
Thắng Nhì là 150 người và phường 5 là 150 người. Số 
Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại thành phố Vũng Tàu 
là 6 Mẹ và 2 Anh hùng lực lượng vũ trang.

Đoàn khám tổ chức thành 3 nhóm, nhóm 1: khám cố 
định tại hội trường UBND xã Long Sơn và Trung tâm 
Văn hóa cộng đồng phường Thắng Nhì, nhóm 2: tới tận 
nhà những người neo đơn hay vì lý do sức khỏe không thể 
đến điểm cố định được và nhóm 3: đến nhà khám bệnh, 
tư vấn sức khỏe và tặng quà cho tất cả các Mẹ Việt Nam 
anh hùng và Anh hùng lực lương vũ trang.

Tham gia đoàn khám thiện nguyện vào ngày thứ bảy, 
ngày nghỉ của cán bộ viên chức nhưng tất thảy mọi người 
tham dự đều vui vẻ, hồ hởi vì đã góp phần nhỏ bé cùng 
chính quyền, các Hội, đoàn thể, cơ quan và các Mạnh 
Thường quân làm một việc thật ý nghĩa góp phần tri ân 
các cá nhân, gia đình đã có nhiều đóng góp cho nền hòa 
bình, độc lập tự do của dân tộc.

Tin, ảnh: BS. NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu

BỆNH VIỆN BÀ RỊA:

Nhiều hoạt động thiết thực “đền ơn đáp nghĩa”

hùng trên địa bàn Tp. Bà Rịa. Hi vọng những việc làm tri 
ân, những hoạt động nhân ái hướng đến công tác đền ơn 
đáp nghĩa sẽ vẫn và mãi được duy trì tại Chi đoàn bệnh 
viện Bà Rịa cũng như tại tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc 
của Sở Y tế tỉnh BR-VT, để góp phần xoa dịu những nỗi 
đau, mất mát của các gia đình chính sách, người có công 
với nước. HOÀNG MAI

Ân cần, cẩn trọng thăm khám cho các thương, bệnh binh  
xã Long Phước . Ảnh: THĂNG THÀNH

Khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí  
và tặng quà cho đối tượng chính sách tại TP. Vũng Tàu

Thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho Mẹ Việt Nam anh hùng  
tại nhà riêng. 3



“Những trang viết này có lửa”
Chiến tuyến bên kia 

Người lính nhận ra từ cuốn sổ 
Trầm tích Đặng Thùy Trâm

Ba mươi lăm năm
Lửa vẫn cháy rực lên từ những dòng nhật ký

Lửa thiêu đốt lương tâm người lính Mỹ
Lửa thắp sáng lương tri, nhen khát vọng hòa bình

Ngọn lửa Đặng Thùy Trâm còn mãi cuộc hành trình
Từ Đức Phổ qua nửa vòng trái đất 

Âm ỷ cháy miền xa Tếch- dát
Trở về chói sáng tuổi hai mươi

Đất nước bình yên, tiếng súng đã xa rồi
Quanh Đá Chông xanh mượt màu cây cỏ

Mà sao máu em Thuận, em Nhiều vẫn như còn thắm đỏ
Tiếng chị Thùy nấc nghẹn giữa cơn đau

Chiếc lá vàng rơi cho đất thêm màu
Cái chết mở đường cứu thương binh đêm giặc càn bệnh xá

Cái chết ngẩng cao đầu nhằm quân thù trút lửa
Phá vòng vây cho đồng đội trở về

Những con tàu không số ra đi
Mang lửa Đặng Thùy Trâm trong hành trình gian khổ
Cây xanh gồng mình giữa muôn trùng giông tố
Bám đất bám rừng chắn bão lửa kiên trung 

Ngày mai các anh trở lại chiến trường
Người thương binh thêm một lần tiếp lửa
Ngọn lửa yêu thương từ căn hầm bệnh xá
Dìu các anh vượt qua những cơn đau

Diệu kì thay ngọn lửa nhiệm màu
Ngùn ngụt cháy
Dẫu hờn căm đã lùi về quá khứ
Trái tim Đặng Thùy Trâm mãi hoá thành bất tử
Tỏa sáng ta đi trong những tháng năm này.

LÊ CẢNH NHẠC

HỒ MINH TRÂN (ST)

Ngọn lửa Đặng Thùy Trâm

Sáng 01/7, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT phối hợp 
cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh BR-VT, tổ 
chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 

người là đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ 
và người dân nghèo của xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc.

Tham gia đợt khám có khoảng 5 bác sĩ, 3 dược sĩ và 
10 điều dưỡng đến từ Hội Thầy thuốc trẻ các đơn vị BV 
Bà Rịa, BV Lê Lợi, TTYT Dự Phòng tỉnh, TTYT huyện 
Xuyên Mộc, TTYT Tp. Vũng Tàu...

Kinh phí và nguồn thuốc phục vụ cho buổi khám 
do Đoàn khối cơ quan tỉnh vận động tài trợ. Được biết, 
đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày 
Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) và hưởng 
ứng chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2017” 
do Tỉnh đoàn phát động. KHÁNH CHI

Thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho thương binh  
tại xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc. Ảnh: THĂNG THÀNH

KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

HỘI THẦY THUỐC TRẺ TỈNH BR-VT:

Khám, phát thuốc miễn phí cho 300 người nghèo 
và đối tượng chính sách
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Theo số liệu Tổng cục Dân 
số và Kế hoạch hóa gia đình 
(Dân số-KHHGĐ) cho thấy, từ 

năm 2009 - 2011, tỷ lệ người cao tuổi 
(NCT) của nước ta đã tăng từ 8,7% 
lên 9,9% (bình quân tăng 0,6%) gấp 
10 lần so với giai đoạn trước đây và 
xu hướng trong những năm tới dự 
báo sẽ còn tăng nhanh hơn. Tổng cục 
Thống kê ước tính đến năm 2029 cứ 
06 người dân thì có 01 NCT và đến 
năm 2049 cứ 04 người dân thì có 01 
NCT. Có một thực tế hiện nay ở nước 
ta là tuổi thọ được nâng cao, tính đến 
năm 2016 đang là 75,6 tuổi, đứng 
thứ 56 trên thế giới và đứng thứ 2 
trong khu vực. Nhưng tuổi thọ khỏe 
mạnh còn thấp, người già thường bị 
các “bệnh tật kép” nên tuổi thọ bình 
quân khỏe mạnh nước ta chỉ là 60 
năm, xếp thứ 116 trong số 162 nước 
trên thế giới.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước 
đây là địa phương có tỷ lệ dân số 
trẻ cao do dân nhập cư vào khu 
công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 
Tuy nhiên những năm gần đây, tỷ 
lệ NCT cũng đã tăng lên nhanh 
chóng. Số liệu thống kê của Chi 
cục Dân số và KHHGĐ tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu cho thấy, tính đến 
cuối năm 2016 tỷ lệ NCT của tỉnh 
là 10,28% và dân số bắt đầu bước 
vào giai đoạn già hóa. Vấn đề già 
hoá dân số đặt ra nhiều thách thức, 
khó khăn trong việc tổ chức an sinh 
xã hội, cũng như nâng cao công tác 
chăm sóc sức khỏe cho NCT trên địa 
bàn tỉnh.

Để ứng phó với già hóa dân số 
đang diễn ra hiện nay, cũng như 
thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc 
và phát huy vai trò người cao tuổi, 
ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
đã xây dựng đề án “Chăm sóc sức 
khỏe người cao tuổi, giai đoạn 2017 - 
2025” theo hướng dẫn của Bộ Y tế để 
trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Mục tiêu của Đề án nhằm tiêu tổng 
quát của Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với 
giai đoạn già hóa dân số, góp phần 
thực hiện Chương trình hành động 
quốc gia về người cao tuổi, Chiến 
lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, 
Chiến lược quốc gia về Bảo vệ, Chăm 
sóc và Nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Nếu Đề án được ban hành sẽ 
bắt đầu triển khai thực hiện từ 2017 
đến 2025 và chia làm hai giai đoạn: 
Giai đoạn 1 (từ năm 2017 - 2020) 
tập trung chăm sóc sức khỏe NCT 
tại cộng đồng. Giai đoạn 2 từ (2021 
- 2025) sẽ tổng kết giai đoạn 1, lựa 
chọn đẩy mạnh các hoạt động của Đề 
án đã triển khai có hiệu quả trong giai 
đoạn 1; nhân rộng các mô hình chăm 
sóc sức khỏe dài hạn cho NCT trong 
cộng đồng...

Nội dung triển khai thực hiện của 
Đề án sẽ góp phần nâng cao nhận 
thức và hành động của toàn xã hội 
với người cao tuổi. Công tác chăm sóc 
sức khỏe NCT trên địa bàn tỉnh sẽ bài 
bản hơn, bao gồm các can thiệp cung 
cấp dịch vụ y tế dự phòng, chẩn đoán 
sớm và kiểm soát bệnh mạn tính; hỗ 

trợ NCT nâng cao năng lực, đẩy mạnh 
lối sống và hành vi lành mạnh cho sức 
khỏe một cách mạnh mẽ ngay từ giai 
đoạn đầu của tuổi già; hỗ trợ NCT loại 
bỏ những rào cản trong tham gia hoạt 
động kinh tế, xã hội, bù đắp sự mất 
mát về năng lực sống ở giai đoạn cuối. 
Khi đó, già hóa dân số không cản trở 
tăng trưởng kinh tế, không trở thành 
gánh nặng đối với y tế và an sinh xã 
hội mà sẽ trở thành một lợi thế trong 
phát triển.

Bên cạnh đó Đề án chú trọng nâng 
cao năng lực của các trạm y tế xã, 
phường, khám chữa bệnh ngành lão 
khoa cho người cao tuổi; xây dựng và 
phổ biến CSSK dài hạn cho người cao 
tuổi, từng bước xây dựng duy trì hoạt 
động của đội ngũ chăm sóc sức khoẻ 
NCT tại gia đình; tập trung phát triển 
nguồn nhân lực, thực hiện chính sách 
pháp luật, khuyến khích các doanh 
nghiệp, tổ chức cá nhân hỗ trợ chăm 
sóc sức khỏe NCT trên địa bàn. Điều 
đáng chú ý, Đề án cũng đề ra nhiệm 
vụ xây dựng và phát triển mô hình sử 
dụng bác sĩ gia đình tham gia chăm 
sóc sức khỏe NCT.

GIANG HỒNG
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh)

HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11-7

Vấn đề già hóa dân số  
và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi – mục tiêu trọng tâm của công tác Dân số giai 
đoạn 2017-2025. Ảnh: THẾ PHI

5



Chị H.T.T ngụ tại phường 2, 
Tp. Vũng Tàu là thai phụ bị 
tiền sản giật phải vào cấp cứu 

tại bệnh viện Lê Lợi trong tình trạng 
huyết áp cao, toàn thân bị phù, chóng 
mặt, nhức đầu và mắt mờ không nhìn 
rõ xung quanh, thở khó. May mắn là 
chị được người nhà đưa đến bệnh viện 
kịp thời nên đã được các bác sĩ Khoa 
Sản –Bệnh viện Lê Lợi can thiệp, thực 
hiện các biện pháp ngăn chặn sản giật 
và nhanh chóng thực hiện mổ lấy thai, 
cứu sản phụ và thai nhi thoát khỏi 
những biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Hoàng Phước Ba- Phó khoa 
Sản - bệnh viện Lê Lợi nhận định về 
trường hợp của chị H.T.T: “...Đây 
là một trường hợp bệnh lý tiền sản 
giật nặng trong sản khoa. Rất may 
mắn là bệnh nhân được phát hiện kịp 
thời, nếu không sẽ biến chứng qua 
sản giật- là một trong 5 tai biến sản 

khoa nguy hiểm, có thể gây tử vong 
cho mẹ và bé...”

Trung bình mỗi tuần, khoa Sản 
của bệnh viện Lê Lợi phải cấp cứu 
và can thiệp cho 2 đến 3 thai phụ bị 
tiền sản giật hoặc sản giật. Trong đó, 
một số thai phụ chỉ khi bị sản giật mới 
được phát hiện và đưa đến bệnh viện 
cấp cứu, do đó đã dẫn đến những biến 
chứng nặng nề cho cả mẹ và con. Và 
những trường hợp bị sản giật, đa số 
rơi vào các thai phụ không tuân thủ 
đi khám thai định kỳ tại các cơ sở y 
tế hay bác sĩ chuyên khoa Sản, mà chỉ 
đơn thuần đi siêu âm thai nhi.

Điều đáng lo ngại là hiện nay, có 
khá nhiều thai phụ do chủ quan cho 
rằng chỉ cần siêu âm định kỳ là đủ nên 
trong suốt thời kỳ mang thai chỉ đến 
các phòng mạch tư nhân để siêu âm 
mà không hề đến cơ sở y tế để khám 
thai và làm các xét nghiệm cần thiết. 

Do vậy, nhiều thai phụ đã không phát 
hiện được các bệnh có thể gặp phải 
trong lúc mang thai như cao huyết 
áp, tiểu đường và tim mạch... để từ 
đó có ý thức đề phòng tiền sản giật 
và sản giật.

Bác sĩ Hoàng Phước Ba cho biết 
thêm:“...Sản giật thường xảy đến với 
những sản phụ mang thai mà không đi 
khám thai định kỳ, vì không theo dõi 
thai nên không biết tình trạng huyết 
áp, tình trạng phù diễn tiến như thế 
nào. Đa phần các ca sản giật thường 
xảy ra tại nhà (sản giật ngoại viện) 
nên việc can thiệp thường chậm trễ, 
nếu bệnh nhân đã vào được bệnh viện 
thì ít khi xảy ra trường hợp sản giật, 
vì bác sĩ có thể tiên lượng trước và 
can thiệp kịp thời”.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, 
những yếu tố gây nguy cơ tiền sản 
giật và sản giật gồm: bệnh lý tiểu 

Khám thai định kì để phát hiện sớm nguy cơ 

TIỀN SẢN GIẬT
Tiền sản giật là một biến 
chứng nguy hiểm. Tiền 
sản giật nếu không được 
điều trị kịp thời sẽ dẫn 
đến sản giật, nguy hại cho 
tính mạng của cả mẹ bầu 
và thai nhi. Nguy hiểm 
là vậy, song hiện nay, do 
chủ quan và thiếu hiểu 
biết về nguy cơ này nên 
một số bà mẹ khi mang 
thai đã không đến các cơ 
sở y tế để khám thai định 
kỳ, dẫn đến nhiều hậu 
quả đáng tiếc.

Để “mẹ tròn con vuông” thai phụ nên đến cơ sở y tế khám thai định kì để sớm phát hiện nguy cơ 
tiền sản giật. Ảnh: THẾ PHI
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Vè dân số
Ve vẻ vè ve
Cái vè dân số
Mẹ đổ tại bố
Bố đổ tại ai?
Sao không đẻ hai
Mà lại đẻ bốn;
Bây giờ khốn đốn
Cơm thì thiếu ăn
Con chẳng học hành
Bắt đi bới rác;
Trông thật nhếch nhác
Mọi người cười chê

Suốt ngày làm thuê
Mặt buồn rười rượi;
Chẳng cười chẳng nói
Như nhà có tang
Họ mạc, xóm làng
Cười chê, cực tủi
Đời người ngắn ngủi
Đất chẳng sinh sôi
“xì – tốp” ngay thôi
Kẻo rồi lại đói.

TẠ THỊ THU HƯƠNG
TYT xã Quảng Thành

đường, cao huyết áp mãn tính, bệnh 
lý về mạch máu và thận, tuổi thai phụ 
cao. Tiền sản giật và sản giật có thể 
ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như 
não, mắt, tim, gan, phổi, thận… Nó 
có thể gây cơn phù phổi; làm căng 
bao gan gây đau tức vùng thượng vị 
- nặng hơn là gây vỡ gan, xuất huyết; 
ảnh hưởng quá trình tạo máu, làm 
thay đổi một số chỉ số, rối loạn đông 
máu; gây tổn thương màng thận, tăng 
uric acid… Nguy hiểm nhất là lên 
cơn sản giật khiến sản phụ hôn mê. 
Một hội chứng nguy hiểm khác mà 
thai phụ bị tiền sản giật có thể gặp 
là hội chứng HELL - một hội chứng 
làm tăng men gan, giảm tiểu cầu, có 
thể dẫn đến tử vong đối với thai phụ. 
Bệnh lý này còn ảnh hưởng đến thai 
nhi, làm cho thai nhi có nguy cơ chậm 
phát triển, nhẹ cân và sinh non. Để dự 
phòng, các bác sĩ khuyên các thai phụ 
nên khám thai định kỳ mỗi tháng 1 
lần. Đo huyết áp cũng là một trong 
những bước cơ bản và bắt buộc trong 
quá trình khám thai nhằm phát hiện 
sớm bệnh lý về huyết áp trong thai kỳ. 

Thai phụ cần thông tin đầy đủ cho bác 
sĩ về các bệnh lý của bản thân và điều 
trị tốt các bệnh lý đi kèm nếu có như 
tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh 
lý mạch máu, đồng thời nâng cao chất 
lượng cuộc sống và dinh dưỡng đầy 

đủ trong khi mang thai. Nếu đã phát 
hiện bị tiền sản giật, thai phụ cần tuân 
thủ chặt chẽ việc khám thai và có sự 
chuẩn bị cho cuộc sinh tại một bệnh 
viện tuyến trên đầy đủ cơ sở vật chất 
cần thiết. TRẦN NGỌC

Tiêm phòng cho phụ nữ có thai tại phòng khám sản - BV Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Tệ nạn ma túy hiện đang diễn 
biến phức tạp và ngày càng có 
dấu hiệu xấu hơn trong một bộ 

phận thanh thiếu niên, tạo sự lo lắng 
cho toàn xã hội. Không chỉ tác hại do 
gây ra sự nghiện ngập và dẫn đến tội 
ác, làm băng hoại thế hệ trẻ, làm tan 
nát không ít gia đình, làm bất ổn xã 
hội mà chính phương cách sử dụng 
ma túy chủ yếu qua con đường tiêm 
chích lại làm cho sự lây nhiễm HIV/
AIDS có nguy cơ lan truyền rất rộng. 
Ma túy song hành cùng HIV - Một 
hiểm họa khôn lường!

Ma túy bao gồm: Thuốc phiện 
(là nhựa lấy từ quả cây thuốc phiện), 
Morphine (là chất được trích ra từ 
thuốc phiện), Hêroin (còn gọi là 

bạch phiến, là chất bán tổng hợp từ 
Morphine), Cocain (là chất được trích 
từ lá Coca) và một số thuốc tổng hợp 
có tác dụng tương tự như Morphine 
được sử dụng trong điều trị y tế 
nhưng nếu người nghiện lạm dụng 
thì cũng được xem là ma túy, ví dụ: 
Pethidine (tên biệt dược là Dolosal, 
Dolargan),v.v…

Ngoài những chất ma túy kể trên, 
còn có những chất gây nghiện khác 
cũng gây tác hại không kém nếu bị 
lạm dụng. Các chất gây nghiện này 
thường dễ bị lạm dụng do hiểu lầm 
là ít hoặc không gây tác hại. Những 
chất này gồm có: Cần sa, tiếng lóng 
còn gọi là bồ đà, được hút giống như 
hút thuốc lá. Cần sa trên phương diện 

dược học được phân vào nhóm chất 
gây ảo giác; Các thuốc an thần gây 
ngủ, như: Seduxen, Séconal (tiếng 
lóng là “sì cọt”), Iménoctal (tiếng 
lóng gọi là “immê”), Rohypnol (tiếng 
lóng gọi là “rô hồng”, “rô cam”); 
Các thuốc ma túy tổng hợp như 
Amphetamin (Ectasy) mà những năm 
gần đây đã xâm nhập nhiều vào Việt 
Nam (Thuốc lắc, ma túy đá…) và 
được giới trẻ “ưa chuộng”… Ngoài 
ra, gần đây lại xuất hiện loại cỏ Mỹ, 
cỏ Nga…tất cả đều là ma túy! Chúng 
là các chất gây nghiện. 

Trước hết, ma túy gây sự phụ 
thuộc cả về mặt thể chất và tâm lý. Về 
tâm lý, người nghiện luôn có sự ham 
muốn không kiềm chế được là phải 

Phòng chống ma túy, 
phòng lây nhiễm HIV

BS. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TT GDSK nói chuyện về phòng chống ma túy cho học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu. 
Ảnh: THĂNG THÀNH.
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sử dụng ma túy. Còn về mặt thể chất 
nếu quen dùng mà dừng lại, không 
sử dụng tiếp sẽ bị các rối loạn, gọi là 
“hội chứng cai thuốc”, gây cơn vật 
vã dữ dội, bị tiêu chảy, nôn ói, đau 
nhức cơ xương, tim đập hỗn loạn… 
làm người nghiện đau đớn, khổ sở 
không chịu được, phải tiếp tục dùng 
ma túy, thậm chí gây tội ác, cướp của, 
giết người để có tiền mua ma túy.

Có khuynh hướng phải tăng liều: 
Tức là người sử dụng chất gây nghiện 
cần phải tăng liều sử dụng lên mới đạt 
được tác dụng mong muốn. Ví dụ, lúc 
đầu chỉ cần hút 1 – 2 điếu cần sa trong 
ngày là thấy đủ, nhưng dần dần phải 
hút cả một hai chục điếu trở lên mới 
thấy đủ hay nói theo người nghiện là 
mới thấy “phê”. Không những thế, 
người nghiện không chỉ tăng liều mà 
còn thay đổi chất gây nghiện, thay 
đổi phương cách sử dụng để tăng 
cảm giác khoái cảm. Và đây chính 
là mối nguy hại luôn chờ đón người 
tập tành sử dụng chất gây nghiện. 
Như lúc đầu chỉ hút vài điếu cần sa, 
sử dụng vài viên thuốc an thần gây 
ngủ loại Seduxen gọi là để nếm “cảm 
giác lạ”, nhưng dần dà khi quen dùng, 
do nhu cầu phải đạt được cảm giác 
gọi là “phê”, người nghiện sẽ đi đến 
sử dụng ma túy loại mạnh, loại gây 
tác hại dữ dội cỡ như Heroin. Rồi từ 
phương cách sử dụng chỉ là hút, hít, 
uống, người nghiện sẽ đi đến sử dụng 
phương cách tiêm chích, bởi vì tiêm 
chích là phương cách đạt đến cảm 
giác “phê” nhanh và mạnh nhất…

Nhưng chúng ta cần biết, ma túy 
và các chất gây nghiện chính là độc 
chất, chỉ cần dùng quá liều là đưa đến 
tử vong. Và nếu có dùng liều không 
đưa đến tử vong thì bản thân ma túy 
và các chất gây nghiện đều có sẵn 
nhiều tác hại. Nói chung, các chất 
gây nghiện đều là các chất được gọi 
là “hướng tâm thần”, hoặc là ức chế 
hoặc là kích thích hệ thần kinh trung 

ương. Người nghiện dùng đường tiêm 
chích họ không chỉ nguy cơ bị lây 
nhiễm HIV mà còn bị nhiễm các 
bệnh lây qua đường máu như viêm 
gan siêu vi B, C,… Người nghiện 
hít Heroin, Cocain thì bị thủng vách 
mũi, người hút Cần sa thì bị viêm 
nhiễm đường hô hấp…Người nghiện 
Amphetamin, sau thời gian sử dụng 
kết hợp Thuốc phiện và Amphetamin 
thì tất cả răng đều bị gãy vụn. Do chỉ 
quan tâm đến sử dụng ma túy và chất 
gây nghiện để đạt cảm giác khoái 
cảm, người nghiện thường không tha 
thiết đến ăn uống, vệ sinh cá nhân và 
thường bị suy dinh dưỡng…

Muốn chữa trị, cai nghiện cho 
người nghiện (đặc biệt là phòng tái 
nghiện), biện pháp có tính hiệu quả 
nhất là thay thế một đam mê ma túy 
bằng một đam mê cuộc sống có trách 
nhiệm của mỗi cá nhân, có sự hỗ 
trợ, giúp đỡ chăm sóc của gia đình, 
cộng đồng bằng phương pháp cắt cơn 
nghiện và điều trị phục hồi sức khỏe 
cho người nghiện, dạy nghề và tạo 

môi trường lao động sau cai nghiện, 
giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Hiện 
nay tại BR-VT đang triển khai mô 
hình điều trị thay thế nghiện các chất 
dạng ma túy bằng chất Methadone 
(TP. Vũng Tàu và huyện Long Điền) 
ghi nhận kết quả khả quan.

Tóm lại, tác hại của ma túy và các 
chất gây nghiện là khôn lường, làm 
tăng nguy cơ lây truyền HIV/AIDS. 
Nếu sa vào con đường nghiện ngập, 
chắc chắn sẽ là thảm họa cho cá nhân, 
gia đình và cho cả xã hội. Xin các bạn 
(trẻ) đừng lạm dụng chất gây nghiện 
dù bất cứ lý do gì. Hãy tránh xa ma 
túy! Kiên quyết không thử ma túy 
dù chỉ một lần! Đối với các bậc phụ 
huynh, xin hãy dành thời gian quan 
tâm, gần gũi, chăm sóc con cái, đặc 
biệt ở tuổi mới lớn. Chúng ta cần tăng 
cường các biện pháp giáo dục phòng 
ngừa cho trẻ không sa vào con đường 
nghiện ngập ma túy và các chất gây 
nghiện. Cộng đồng cùng chung tay 
phòng chống ma túy.

Bs NGUYỄN VĂN LÊN

Một bệnh nhân HIV/AIDS tham gia khám chữa bệnh BHYT tại BV Bà Rịa. Ảnh: M.T
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Có thể nói tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh không 
lớn (tính về qui mô dân số và diện tích), nhưng 
tiềm lực kinh tế thì khá mạnh. Chính vì vậy, tỉnh 

đã đầu tư xây dựng một bệnh viện khang trang, hiện đại 
(với nhiều ngàn tỷ đồng) không thua kém gì các bệnh viện 
lớn trong khu vực. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc không 
chỉ riêng của nhân viên bệnh viện Bà Rịa, của ngành Y 
tế Bà Rịa Vũng Tàu, mà là của cả mọi người dân trong 
tỉnh. Tuy nhiên, một trọng trách lớn và cấp bách cũng 
đang đặt ra cho ngành Y tế là phải đưa bệnh viện Bà Rịa 
trở thành bệnh viện hạng I ( theo Thông tư 23/TT-BYT 
ngày 25/08/2005), và đằng sau việc thăng hạng bệnh viện 
đó là những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ 
Y Bác sĩ của bệnh viện sao cho xứng tầm với cơ sở vật 

chất hiện đại đó, cũng như đáp ứng được lòng kỳ vọng 
của các cấp lãnh đạo, sự mong mỏi của toàn thể người 
dân trong tỉnh.

Thật ra, những bước chuẩn bị cho sự phát triển về 
chuyên môn tại bệnh viện Bà Rịa đã được thực hiện từ rất 
lâu. Thời gian trước đây, thông qua đề án 1816, chuyển 
giao gói dịch vụ kỹ thuật, chương trình chỉ đạo tuyến…, 
bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận chuyển giao được nhiều 
kỹ thuật cao, chuyên sâu như phẫu thuật U não, Thay đĩa 
đệm cột sống, Thay khớp háng, Phẫu thuật nội soi ở nhiều 
chuyên khoa (Ngoại tổng quát, Sản, Tai Mũi Họng…), 
kỹ thuật Lọc máu chu kỳ - Lọc máu liên tục… Đặc biệt, 
khi di dời cơ sở mới từ 02/2015 thì điều kiện để phát triển 
Tim mạch can thiệp đã chín muồi. Thông qua Đề án thuê 
chuyên gia, bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận chuyển giao 
thành công kỹ thuật này từ các chuyên gia của BV Chợ 
Rẫy. Chỉ tính từ tháng 3/2016 (thời điểm bệnh viện Bà 
Rịa thực hiện độc lập) đến tháng 6/ 2017 đã thực hiện 
được trên 900 ca chụp và đặt stent động mạch vành với 

tỷ lệ thành công rất cao. Hiện tại, nhu cầu bệnh nhân 
cần đến can thiệp tim mạch vẫn rất lớn, chứng tỏ 

hướng phát triển chuyên môn của bệnh viện Bà 
Rịa rất phù hợp. Thời gian tới đây, trong lĩnh 

Hướng phát triển mới
TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

vực điều trị bệnh lý tim mạch sẽ phát triển thêm nhiều kỹ 
thuật khác như: Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động 
mạch, Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loạn 
nhịp chậm, Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị tái đồng 
bộ tim (CRT), Cấy máy phá rung tự động (ICD), Đặt coil 
bít ống động mạch.

Song song đó, nhu cầu ứng dụng Can thiệp mạch vào 
các bệnh lý ở các chuyên khoa khác (Thần kinh, Ung 
bướu, Chỉnh hình, Tiết niệu…) cũng rất lớn. Đối với 
bệnh lý thần kinh, thì Xuất huyết não là bệnh lý nặng, 
diễn biến rất nhanh, và chiếm tỷ lệ khá cao tại bệnh viện 
Bà Rịa. Phương pháp điều trị bằng Phẫu thuật kinh điển 
tỏ ra ít hiệu quả, vì dù được cứu sống thì nhiều bệnh nhân 
vẫn phải sống một cuộc sống không mong muốn, đó là 
đời sống thực vật. Can thiệp nội mạch cho bệnh nhân 
Xuất huyết não (và sau đó là bệnh lý thần kinh khác như 
Phình mạch máu não…) là niềm “mơ ước” của các bác sĩ 
chuyên khoa Ngoại thần kinh tại bệnh viện Bà Rịa. Bởi 
nếu kỹ thuật này được áp dụng thì khả năng cứu sống và 
đưa họ về với cuộc sống đời thường sẽ rất lớn. Mong ước 
đem lại điều tốt đẹp cho sức khỏe người bệnh dù phải 
đánh đổi bằng nhiều thứ của các y, bác sĩ thật đáng trân 
trọng biết bao. Song niềm mơ ước ấy không dễ gì đạt 
được nếu thiếu sự quyết tâm từ nhiều phía, bởi thời gian 
đào tạo rất lâu (vài ba năm) cho cả một ê-kíp. Nhưng với 
thành công bước đầu trong lĩnh vực tim mạch, chúng ta 
tin tưởng các đồng nghiệp tràn đầy nhiệt huyết của bệnh 
viện Bà Rịa sẽ biến được ước mơ thành sự thật. Và trên 
cơ sở thành công đó, sẽ ứng dụng can thiệp mạch vào rất 
nhiều lĩnh vực khác như: Nút hóa chất động mạch TACE 
(transarterial chemoembolization) để điều trị ung thư gan 
qua đường động mạch; điều trị tái thông mạch chi dưới 
trong tái lập lại tuần hoàn động mạch chi tổn thương, 

tránh được việc phải đoạn chi gây tàn phế… Thời gian 
tới, bệnh viện Bà Rịa sẽ cử nhân lực đi đào tạo về lĩnh 
vực can thiệp mạch não để chuẩn bị cho việc tiếp nhận 
chuyển giao kỹ thuật này.

Ngoài lĩnh vực can thiệp mạch, Bệnh viện Bà Rịa 
cũng phát triển nhiều kỹ thuật khác như: Phẫu thuật nội 
soi cắt dạ dày, cắt đại tràng kèm nạo vét hạch trong điều 
trị ung thư, Kỹ thuật thay khớp gối, Kỹ thuật thay khớp 
vai, Phẩu thuật nội soi đặt catheter ổ bụng để lọc màng 
bụng, Phẩu thuật chỉnh hình họng, màn hầu, lưỡi gà…

Phát triển chuyên môn ngày càng cao đồng nghĩa với 
hàm lượng chất xám kết tinh trong sản phẩm ngày càng 
lớn, công sức bỏ ra ngày càng nhiều. Đó thực sự là những 
chiến công thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng. Qua bài 
viết này xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp tại bệnh 
viện Bà Rịa đã cống hiến hết sức mình trong cuộc chiến 
chống lại bệnh tật, hầu đem lại những điều tốt đẹp nhất 
cho sức khỏe của người bệnh. Hiện thực có thể chưa thật 
sự tốt đẹp, nhưng tương lai sẽ rạng rỡ ánh dương quang. 
Đó chính là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu để 
đạt đến đỉnh cao của Tri thức. SONG LÊ

Một ca can thiệp tim mạch tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch phát triển Y, 
Dược học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020” và góp 

phần đạt Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, Bản 
tin Sức khỏe BR-VT xin giới thiệu danh mục, công dụng của 60 

cây thuốc Nam tuyến xã.

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bộ phận dùng: Quả, thường dùng 
với tên Chi tử. Rễ và lá cũng được 
dùng.

1. Nơi sống, thu hái và chế biến:
Cây mọc hoang ở những nơi gần 

rạch nước, phổ biến ở các vùng đồng 
bằng từ Nam Hà tới Long An. Cũng 
thường được trồng làm cảnh. Trồng 
bằng cành hoặc bằng hạt vào mùa 
xuân - hè. Lá thu hái quanh năm, dùng 
tươi. Rễ thu hái quanh năm, rửa sạch, 
thái lát, phơi khô để dùng. Quả thu 
hái khi chín, ngắt bỏ cuống, đem phơi 
hay sấy nhẹ đến khô; nếu bóc vỏ trước 
khi chín sẽ được Chi tử nhân.

2. Tác dụng: giải nhiệt, lợi mật, 
cầm máu, kháng khuẩn, an thần, hạ 
huyết áp. 

3. Tính vị, quy kinh: Vị đắng, 
tính lạnh, không độc vào kinh Tâm, 
Phế, Can. 

4. Liều dùng: Dùng từ 8 – 20g/ 
ngày.

5. Cách dùng: Dùng sống có tác 
dụng thanh nhiệt (dùng chữa sốt), sao 
vàng có tác dụng tả hỏa (nóng nảy 
trong người), sao đen có tác dụng 
cầm máu.

6. Bài thuốc:
- Chảy máu cam: Sơn chi tử sao 

cháy đen, thổi vào mũi nhiều lần có 
hiệu quả. 

- Tiểu tiện không thông: Chi tử 14 
quả, Tỏi (loại 1 tép) 1 củ, 1 chút muối, 
gĩa nát, dán vào chỗ rốn và bọng đái 
một chốc sẽ thông ngay. 

- Phụ nữ bị phù do thấp nhiệt khi 
có thai: Sơn chi tử sao, tán bột. Mỗi 
lần uống 8 – 12g với nước cơm hoặc 
làm viên uống. 

- Phù thũng do nhiệt: Chi tử nhân, 
sao, nghiền. Mỗi lần uống 12g. 

- Ăn vào mửa ra ngay: Chi tử 20 
trái, sao qua, bỏ vỏ, sắc uống 

- Chảy máu cam, mửa ra máu do 
huyết nhiệt, lỵ ra máu, huyết ra lai 
rai:

Dành dành 16g, Hoàng cầm 12g, 
Bạch mao căn 20g, Tri mẫu 12g, Cát 
cánh 8g, Cam thảo 4g, Trắc bá diệp 
12g, Xích thược 12g, sắc uống. 

- Bàng quang viêm cấp tính, tiểu 
ra máu: Chi nhân 16g, Mao căn 20g, 
Đông quỳ tử 12g, Cam thảo 8g, sắc 
uống. 

- Viêm gan nhiễm trùng, vàng 
da: Chi tử 9g, Nhân trần 18g, Đại 
hoàng 6g sắc với 300ml nước, sắc 
còn 200ml, uống trong ngày.

- Viêm kết mạc mắt: Chi tử 12g, 
Cúc hoa 8g, hạt Thảo quyết minh sao 
đen 6g, nấu nước, uống như uống trà.

- Thổ huyết, chảy máu cam, tiểu 
ra máu: Chi tử, Trắc bá diệp mỗi vị 
9g, Sinh địa, rễ Cỏ tranh mỗi vị 15g, 
sắc uống. Nếu tiểu ngắn, tiểu buốt: 
Chi tử, Mộc thông, Hoạt thạch, mỗi 
thứ 8g, sắc uống.

- Phụ nữ kinh nguyệt không đều, 
huyết nhiệt: Chi tử 12g, Sinh địa 10g, 
Bạch thược 8g, sắc lấy 300ml nước, 
chia uống 2-3 lần trong ngày. Uống 
một tuần thì ngưng.

- Huyết áp tăng cao gây đau đầu, 
hoa mắt, chóng mặt, sườn đau tức: 
Chi tử 12g, Đơn bì 12g, Sài hồ 8g, sắc 
uống trong ngày thay nước.

* Kiêng kỵ: Người huyết áp thấp, 
phụ nữ đang mang thai hoặc cho con 
bú, người đang dùng thuốc hạ đường 
huyết, người đang vận hành máy móc, 
tàu xe, người đang dùng thuốc ức chế 
miễn dịch tránh dùng quả dành dành.

Bs. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

Cây dành dành
Dành dành là cây thuốc Nam quý, cây nhỡ cao tới 2m, phân cành 
nhiều. Lá mọc đối hay mọc vòng 3 cái một, hình thuôn trái xoan hay 
bầu dục dài, nhẵn bóng. Hoa mọc đơn độc ở đầu cành, màu trắng, 
rất thơm; cuống có 6 cạnh hình như cánh. Quả thuôn bầu dục, có 6-7 
rãnh dọc như cánh; thịt quả màu vàng da cam. Hạt dẹt. Hoa tháng 
5-7, quả tháng 8-10
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Từ lâu y học cổ truyền (YHCT) 
đã được biết đến với vai trò 
điều trị chứng yếu sinh lý, di 

tinh liệt dương của nam giới đã mang 
lại kết quả rất tốt, vì thế tâm lý bệnh 
nhân khi có vấn đề về này thường 
tìm đến thầy thuốc Đông y trước khi 
tìm đến Tây y.

Theo YHCT, rối loạn cương 
dương (RLCD) thuộc phạm trù của 
chứng di tinh, tảo tiết và liệt dương, 
dương nuy…

Nguyên nhân:
Nội nhân: thất tình (lo lắng, suy 

nghĩ, áp lực công việc, stress…)
Nội thương: bệnh lâu ngày, ăn 

uống không điều độ
Tiên thiên bất túc: (các bệnh rối 

loạn nội tiết, di truyền, gen...)
Ngoại nhân: cảm nhiễm thấp 

nhiệt tà (các bệnh viêm nhiễm đường 
sinh dục...)

Cơ chế bệnh sinh theo YHCT:
Tất cả các nguyên nhân như nội 

nhân, ngoại nhân, nội thương, tiên 
thiên bất túc lâu ngày làm ảnh hưởng 
đến chức năng tạng Thận gồm: Thận 
âm hư và Thận dương hư.

Vì vậy biểu hiện trên lâm sàng 
gồm các thể:

Tướng hỏa vọng động và tâm 
thận bất giao:

Triệu chứng:
Với tướng hỏa vọng động, biểu 

hiện là: Ngủ ít, hồi hộp, đầu choáng 
váng, dương vật hay cương, hay 
mộng tinh hoặc tảo tiết, miệng khô, 
lưỡi đỏ, đau eo lưng, mạch huyền sác.

Với tâm thần bất giao, biểu hiện 
là: Đầu váng, hồi hộp, tinh thần bải 
hoải, mộng tinh hoặc tảo tiết, hay 
quên, cảm giác bốc hỏa ở mặt, họng 
khô cổ ráo, lạnh 2 chân, tiểu đỏ ngắn, 
mạch tế sác.

Phép trị: An thần định tâm cố 
tinh (Nhằm mục đích chống lo âu và 
ức chế giao cảm trung ương).

Bài thuốc: An thần định chí thang 
gia giảm (Y học tâm ngộ).

Khiếm thực 12g, Liên nhục 12g, 
Long cốt 16g, Thảo quyết minh16g, 
Sài hồ 12g, Đảng sâm 12g, Viễn chí 
8g, Phục linh 8g. Sắc uống: 1 ngày/1 
thang chia 3 lần.

 Thận khí bất cố (bất túc)
Triệu chứng:
Thường đau lưng, ngủ ít, chóng 

mặt, ù tai, tinh tự xuất ra khi nghĩ đến 
chuyện tình dục hoặc khi gắng sức, 
hoặc tinh loãng, tinh ít, sợ lạnh, tay 
chân lạnh, sắc mặt trắng, tự hãn, tiểu 
trong dài, mạch trầm nhược.

Phép trị: Ôn bổ thận dương, nạp 
khí cố tinh (Nhằm mục đích: ức chế 
giao cảm ngoại vi gây dãn cơ trơn 

mạch máu đến dương vật, gây trạng 
thái ham muốn tình dục và sinh tinh 
như tác dụng của Testosterone hoặc 
cung cấp Arginine (tiền chất của nitric 
oxide).

Bài thuốc hữu quy ẩm gia giảm:
Thục địa 12g, Hoài sơn 8g, Sơn 

thù 6g, Kỷ tử 12g, Đương quy 12g, 
Đỗ trọng 12g, Thỏ ty tử 8g, Phụ tử 
8g, Nhục quế 12g, Cao ban long 20g, 
Kim anh tử 30g, Liên tu 5g. Sắc uống: 
1 ngày/1 thang chia 3 lần.

Thể thấp trọc
Triệu chứng: 
Khát nước, miệng đắng, rêu lưỡi 

vàng nhầy, nước tiểu đỏ, tinh chảy ra 
sau khi tiểu hoặc mỗi sáng thấy có 
chất nước đục ở đầu dương vật (triệu 
chứng này rất rõ khi ăn những thức 
ăn cay nóng hoặc uống nhiều rượu, 
cà phê hoặc thức khuya).

Điều trị rối loạn cương dương 
theo y học cổ truyền

Khám YHCT tại TTYT huyện Tân Thành.
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Đến Trung tâm Y tế thành 
phố Vũng Tàu (TTYT 
TP.VT) vào một ngày đầu 

tháng 7, trong vai một bệnh nhân 
đến để khám sức khỏe chuẩn bị thi 
bằng lái. Hình ảnh đầu tiên chạm 
vào mắt tôi là nụ cười thân thiện 
của một cô y tá đang dìu bệnh nhân 
bị thương ở chân ra xe, hai người 
vừa đi vừa trò chuyện, thật ấm áp, 
gần gũi. Suốt thời gian còn lại dạo 
quanh các phòng khám của Trung 
tâm, tôi còn chứng kiến thêm nhiều 
hình ảnh đẹp như vậy cùng những 
lời ngợi khen của người dân khi đến 
khám bệnh tại đây.

Vừa bước chân vào khu vực 
phòng khám, một em nhân viên còn 
rất trẻ (mà sau đó tôi tìm hiểu được 
biết, em là thành viên của đội tiếp 

sức người bệnh của đơn vị) tiếp đón 
và hướng dẫn cụ thể, từ việc nạp 
phiếu khám ở đâu, đến phòng nào 
khám trước, phòng nào khám sau, 
khiến tôi cảm giác như mình đang 
đặt chân đến một bệnh viện nào đó 
rất hiện đại và chuyên nghiệp. Tôi 
cảm ơn em và nói rằng đã từng đến 
khám nhiều lần nên mọi công đoạn 
đều nắm rõ. Em nhỏ nhẹ: “Vâng, 
vậy thì em yên tâm rồi, chị cứ theo 
thứ tự mà làm, em sẽ hướng dẫn 
cho những người còn bỡ ngỡ”, nói 
xong, em chào tôi rồi tiếp tục với 
công việc của mình.

Dạo một lượt khắp các phòng 
khám của Trung tâm, mặc dù đang 
giờ cao điểm, lượng bệnh nhân đến 
khám rất đông, song không vì thế 
mà dãy hành lang của Trung tâm 

Phép trị: Thanh nhiệt lợi thấp 
(Nhằm mục đích: sử dụng kháng sinh 
thực vật để chữa nhiễm trùng niệu 
sinh dục).

Bài thuốc Thủy lục đơn
Khiếm thực 30g, Kim anh tử 30g. 

Gia thêm:Tỳ giải 16g, Hoàng bá nam 
12g, Bồ công anh 20g, Khổ sâm 10g. 
Sắc uống ngày 1 thang chia 3 lần.

Tâm Tỳ lưỡng hư
Triệu chứng:
Hay sợ sệt, đa nghi, thường xuyên 

hồi hộp, mất ngủ hoặc mộng mị, hay 
quên. Người mệt mỏi, sắc mặt vàng 
tái, ăn kém bụng đầy, tiêu lỏng, lưỡi 
nhợt bệu, mạch tế nhược.

Phép trị: Ôn bổ tâm tỳ (Nhằm 
mục đích: bồi dưỡng thể lực và 
cung cấp nhiều acid amin trong đó 
có Arginine (một tiền chất của nitric 
oxide).

Bài thuốc: Quy tỳ thang
Hoàng kỳ 12g, Bạch truật 12g, 

Thục địa 12g, Đảng sâm 16g, Đương 
quy 12g, Mộc hương 6g, Viễn chí 8g, 
Long nhãn 12g, Táo nhân 8g, Phục 
thần 8g, Đại táo 12g. Sắc uống: 1 
ngày/1 thang chia 3 lần.

Gia thêm Cao ban long 20g, Cáp 
giới 8g, Thục địa 12g.

Ngoài điều trị YHHĐ hay YHCT 
thì chế độ ăn uống nghỉ ngơi, làm việc 
cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả điều 
trị. Vì vậy, cần thực hiện:

Nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc 
căng thẳng đầu óc; luôn để tinh thần 
được thoải mái, tránh stress; có lối 
sống lành mạnh, tích cực.

Thực hiện chế độ ăn uống hợp 
lý, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho 
cơ thể.

Tăng cường luyện tập thể dục, thể 
thao để nâng cao sức khỏe. 

Nên ăn bổ sung thêm các loại thực 
phẩm như: trứng vịt lộn, các loại thịt 
đỏ (thịt chó, thịt bò, thịt dê…).

Bài, ảnh: BS LÊ VĂN ĐỊNH
TTYT Huyện Tân Thành

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
Y HỌC CỔ TRUYỀN

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU:

Từng bước hướng đến sự    hài lòng của người bệnh

Thăm khám cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu.

14



trở nên lộn xộn. Bệnh nhân chờ khám 
ngồi gọn gàng ở những dãy ghế được 
kê bên ngoài phòng khám và xem 
các clip ngắn truyền thông về phòng 
chống dịch bệnh chiếu trên các ti vi 
treo ở khu vực đợi. Tôi lặng lẽ ngồi 
xuống cạnh một người mẹ trẻ đang 
lấy tay sờ lên trán con mình, gương 
mặt có chút lo lắng. Tôi bắt chuyện: 
“Cháu sốt cao hả chị?”, “sốt cũng 
không cao lắm cô à”, “chị đợi lâu 
chưa?” “cũng mới thôi cô”, rồi chị nói 
thêm: “giờ quy trình khám đơn giản 
lắm, sắp xếp cũng khoa học nữa nên 
thời gian chờ đợi giảm nhiều, đưa con 
đi khám thấy nhàn tênh hà”. Chị vừa 
nói xong thì một nhân viên ra mời chị 
đưa cháu vào khám, chị chào tôi rồi 
nhanh nhẹn dắt con vào.

Cũng đang ngồi chờ khám ngay 
phòng bên cạnh, anh N.T.M vui vẻ 
làm quen với tôi. Sau vài câu xã giao, 
anh bộc bạch: “Mình đi khám sức 
khỏe để chuẩn bị xin việc. Ban đầu 
cũng phân vân khám chỗ này, chỗ 
kia…nhưng thấy người quen khuyên 
nên đến TTYT để khám vì thủ tục 
nhanh gọn, khám cẩn thận và thái độ 

phục vụ tốt. Nghe theo, giờ thấy mình 
thật sáng suốt. Chỉ còn khám thêm 1 
chuyên khoa này nữa là mình hoàn 
thành mọi yêu cầu của giấy khám sức 
khỏe rồi. Công nhận TTYT TP Vũng 
Tàu làm việc chuyên nghiệp quá”.

Để có được những lời ngợi khen 
từ phía bệnh nhân, thời gian qua 
TTYT TP Vũng Tàu đã tập trung 
nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng KCB. Bên cạnh việc thường 
xuyên tập huấn nâng cao kỹ năng giao 
tiếp cho cán bộ y tế; thành lập bộ phận 
chăm sóc khách hàng, Trung tâm còn 
triển khai đường dây nóng, hòm thư 
góp ý, các ý kiến phản ánh đều được 
ban lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận và xử 
lý, không để tồn đọng kéo dài. 

Bác sĩ Bùi Xuân Thy – Phó giám 
đốc phụ trách TTYT TP Vũng Tàu 
cho biết: “TTYT TP VT là đơn vị y 
tế không có giường bệnh, tuy nhiên 
hàng ngày chúng tôi đón tiếp rất đông 
bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại 
trú và khám sức khỏe đi học, đi làm, 
thi bằng lái xe… Để người dân được 
hài lòng, bên cạnh việc đầu tư nâng 

cao tay nghề chuyên môn, chúng tôi 
còn quán triệt đến mỗi cán bộ y bác 
sĩ về thái độ phục vụ, sao cho mỗi 
người dân đều cảm nhận được sự 
chân thành, tôn trọng khi tiếp xúc 
với nhân viên y tế. Chúng tôi yêu cầu 
các khoa, phòng phải ký cam kết thực 
hiện quy tắc ứng xử và đưa nội dung 
này vào tiêu chí thi đua đánh giá, xếp 
loại viên chức hàng tháng, hàng quý 
và năm. Nhờ đó chất lượng phục vụ 
ngày càng cải tiến, những lời phàn 
nàn, khiếu nại của người dân cứ ít 
dần, ít dần...”.

Không những vậy đã có nhiều thư 
cảm ơn, khen ngợi về công tác chăm 
sóc, điều trị; phong cách, thái độ phục 
vụ tận tình chu đáo, giao tiếp ứng 
xử thân thiện và lịch sự của cán bộ 
y tế... Bác sĩ Bùi Xuân Thy cho tôi 
xem những bức thư cảm ơn của bệnh 
nhân về thái độ phục vụ của y bác sĩ 
tại trung tâm, sự thăm khám tận tình, 
chu đáo, đặc biệt là những bức thư 
đầy xúc động của những bệnh nhân 
HIV khi đến khám tại đây, mà không 
hề gặp phải sự kì thị hoặc phân biệt 
đối xử nào. 

Bằng những nỗ lực cụ thể, bước 
đầu TTYT TP Vũng Tàu đã có những 
tín hiệu khởi sắc. Số bệnh nhân đến 
khám tại Trung tâm ngày một tăng, 
bình quân 1 ngày có khoảng 1000 lượt 
khám, tăng hơn 20% so với cùng kì 
năm 2016.

Có thể những kết quả đạt được 
chưa hoàn toàn như mong muốn, tuy 
nhiên trong bối cảnh bệnh dịch diễn 
biến phức tạp trên địa bàn và TTYT 
TP VT là đơn vị chủ công trong hoạt 
động phòng chống dịch bệnh tại địa 
phương, mới thấy những nỗ lực đổi 
mới của Trung tâm mạnh mẽ và quyết 
tâm đến mức nào. Mong rằng, với 
sự chung sức, đồng lòng của tập thể 
cán bộ viên chức, TTYT TP. Vũng 
Tàu sẽ có nhiều bước tiến mới trong 
thời gian tới, đáp ứng sự kỳ vọng của 
người bệnh, người dân.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU:

Từng bước hướng đến sự    hài lòng của người bệnh

Nhân viên y tế của TT Y tế TP. Vũng Tàu tận tình giúp đỡ bệnh nhân (bị tai nạn ở chân di 
chuyển khó khăn).
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Sáng 15/06, tại Trung tâm Văn hóa huyện Tân Thành, Sở Y tế tỉnh BR-
VT phối hợp với UBND huyện Tân Thành, tổ chức lễ phát động hưởng 
ứng “ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2017, với chủ đề 

“Cộng đồng chung tay phòng chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika”.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày 
Báo chí cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 – 21/6/2017), sáng 

21/06, đoàn Sở Y tế do Bs Võ Văn Hùng 
– PGĐ Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đến 
thăm, tặng hoa chúc mừng Đài phát thanh 
– Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng 
Tàu và Trung tâm TT-GDSK tỉnh.

Sau khi thăm hỏi, chúc mừng, Bs Võ 
Văn Hùng –Thay mặt lãnh đạo ngành 
Y tế đã cảm ơn lãnh đạo, ban biên tập, 
phóng viên của Đài phát thanh – truyền 
hình tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã quan 
tâm, chuyển tải liên tục các hoạt động, 
thành tựu của ngành Y tế trong thời gian 
qua... đồng thời bày tỏ mong muốn trong 
thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan 
tâm, phối hợp cũng như hỗ trợ của báo, 
đài trong công tác thông tin tuyên truyền 
lĩnh vực y tế để giúp ngành hoàn thành tốt 

Sở Y tế thăm, chúc mừng các cơ 
quan thông tấn, báo chí

Bs Võ Văn Hùng- PGĐ Sở Y tế, thay mặt lãnh đạo ngành Y tế thăm, chúc mừng tập thể VCLĐ 
Trung tâm TT-GDSK nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: THĂNG THÀNH

Mit tinh “Ngày ASEAN phòng, 
chống sốt xuất huyết” năm 2017

Xe loa diễu hành mang thông điệp truyền thông phòng chống SXH và bệnh do vi rút Zika.

Lễ phát động có sự tham gia của đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, UBND các huyện/thành phố và hơn 
300 đoàn viên thanh niên, cộng tác viên, 
người dân trên địa bàn huyện Tân Thành. 

Theo thống kê của Trung tâm Y tế 
Dự phòng tỉnh, mỗi năm tỉnh BR-VT ghi 
nhận từ 3.000 đến 3.500 trường hợp mắc 
SXH, riêng huyện Tân Thành có khoảng 
200 đến 300 trường hợp/năm, trong đó 
tập trung chủ yếu ở thị trấn Phú Mỹ, các 
xã Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Tân Hòa… Năm 
2016 Tân Thành là địa phương ghi nhận 
02 ca mắc Zika. Từ đầu năm 2017 đến 
nay, huyện Tân Thành phát hiện 95 trường 
hợp mắc SXH và 11 ổ dịch, là địa phương 
có tỷ lệ mắc SXH cao thứ 2 toàn tỉnh (sau 
Tp. Vũng Tàu).

Phát biểu tại buổi phát động, Bs Hà 
Văn Thanh – GĐ Trung tâm Y tế Dự 
phòng tỉnh kêu gọi chính quyền địa 
phương, các ban, ngành, đoàn thể, các 
đơn vị y tế... cần duy trì và đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông phòng chống SXH 
bằng nhiều hình thức như xe loa, băng rôn 
cổ động, truyền thông nhóm, vãng gia 
từng hộ gia đình, vận động người dân chủ 
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động, tích cực thực hiện các biện pháp vệ 
sinh nhà cửa, môi trường sống xung quanh, 
diệt lăng quăng, diệt muỗi để ngăn ngừa 
SXH và bệnh do vi rút Zika.

Hưởng ứng phát động của ngành Y tế 
tỉnh, ông Nguyễn Văn Tín - PCT UBND 
huyện Tân Thành kêu gọi các ban, ngành, 
đoàn thể, nhân dân trên địa bàn huyện 
nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe của 
bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Lớp - Trưởng khu 
phố Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ đại diện 
cho người dân cũng phát biểu thể hiện quyết 
tâm chung tay cùng chính quyền và ngành 
Y tế thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng 
chống dịch bệnh.

Sau lễ mít tinh là hoạt động diễu hành 
xe loa trên các tuyến đường chính của địa 
bàn huyện, sau đó tỏa về các xã để truyền 
tải thông điệp sâu rộng đến người dân. Tiếp 
theo đó, các cán bộ của các TYT và nhân 
viên sức khỏe cộng đồng trực tiếp đến nhà 
dân tuyên truyền và hướng dẫn các biện 
pháp diệt lăng quăng phòng chống SXH 
và bệnh do vi rút zika.

Tin, ảnh: HOÀNG MAI

Sáng 30/6, tại xã đảo Long 
Sơn, thành phố Vũng Tàu, 
Sở Y tế tỉnh BR-VT phối 

hợp với UBND TP. Vũng Tàu tổ 
chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày 
“Vệ sinh yêu nước nâng cao sức 
khỏe nhân dân” năm 2017 với chủ 
đề “Sử dụng và bảo quản nhà tiêu 
hợp vệ sinh góp phần xây dựng 
nông thôn mới”.

Tham dự có đại diện các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố, các đơn vị trực thuộc 
ngành Y tế, các phòng y tế huyện 
thành phố và đông đảo các em học 
sinh, các tầng lớp nhân dân trên 
địa bàn.

Tại buổi mít tinh, thừa ủy quyền 
của UBND tỉnh, Bs Nguyễn Văn 
Thái – Phó giám đốc Sở Y tế đã 
phát động và kêu gọi các cấp, các 
ngành và mọi người dân tích cực 
tham gia phong trào vệ sinh yêu 
nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tiếp đó, Bà Nguyễn Thị Bạch 
Ngân – PCT UBND thành phố 

Vũng Tàu, phát biểu hưởng ứng 
thực hiện phong trào tại địa phương:

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu thả 
những chùm bóng bay mang thông 
điệp truyền thông hưởng ứng phong 
trào vệ sinh yêu nước nhằm chủ 
động phòng chống dịch bệnh, bảo 
vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kết thúc buổi mít tinh, các đoàn 
viên thanh niên và đoàn xe hoa diễu 
hành tuyên truyền vòng quanh các 
tuyến đường chính trên địa bàn; 
đồng thời, đội ngũ nhân viên y tế, 
các ban ngành đoàn thể và các CTV 
đi thực địa tại các khu vực dân cư, 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân 
thực hiện các biện pháp vệ sinh môi 
trường, vệ sinh các nhân, sử dụng 
nước sạch, vệ sinh chuồng trại chăn 
nuôi; xử lý rác thải, sử dụng và bảo 
quản nhà tiêu hợp vệ sinh… thiết 
thực hưởng ứng phong trào vệ sinh 
yêu nước nâng cao sức khỏe nhân 
dân, gắn với phong trào xây dựng 
nông thôn mới.

TRẦN HIÊN

nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân. Bên cạnh đó, ông bày tỏ mong 
muốn Đài PTTH tỉnh, báo BR-VT cùng 
chung tay với ngành y tế thực hiện những 
chuyên trang, chuyên mục sâu hơn nữa về 
công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa 
bệnh... để đáp ứng nhu cầu của người dân, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh 
– Đơn vị thường trực sản xuất Bản tin Sức 
khỏe của ngành Y tế, Bs Võ Văn Hùng đã 
biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của tập 
thể CBVC đơn vị. Ông cũng yêu cầu bộ 
phận báo chí của Trung tâm TT – GDSK, 
cần tiếp tục nâng cao năng lực, trau dồi 
chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất 
lượng các sản phẩm báo chí, PTTH, đáp 
ứng nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

HOÀNG MAI

BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Mít tinh hưởng ứng ngày 
“Vệ sinh yêu nước nâng cao  
sức khỏe nhân dân” năm 2017

Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ngay sau lễ phát động. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Hội thầy thuốc trẻ khám từ thiện cho đồng 
bào nghèo xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

Ân cần đón tiếp, tận tình phục vụ.

Tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc cặn kẽ cho từng người bệnh.

Thăm khám chu đáo.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Mít tinh hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước 
nâng cao sức khỏe nhân dân

Ảnh: TRẦN HIÊN

Xe hoa diễu hành tuyên truyền.

Cộng tác viên và người dân tổ chức vệ sinh môi trường xóm, ngõ hưởng ứng phong trào sau lễ mít tinh.

Quang cảnh buổi lễ.

Bs. Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại lễ  
mít tinh.

Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, PCT UBND TP Vũng Tàu phát biểu 
hưởng ứng và chỉ đạo thực hiện triển khai trên địa bàn.
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Sáng 04/7, tại Trung tâm Văn 
hóa huyện Xuyên Mộc, diễn 
ra lễ mít tinh hưởng ứng ngày 

“Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe 
nhân dân” năm 2017 với chủ đề: “Vệ 
sinh môi trường – diệt lăng quăng tại 
nhà, tại nơi làm việc hàng ngày để 
phòng bệnh sốt xuất huyết và Zika”.

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế; 
lãnh đạo TTYT Dự Phòng tỉnh; 
lãnh đạo UBND huyện; đại diện 
Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy, UBMTTQ huyện, các cơ quan, 
đơn vị, các hội, đoàn thể cùng đông 
đảo các em học sinh, các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, 
bà Đinh Thị Trúc My – PCT UBND 
huyện Xuyên Mộc cho biết: “...Tính 
đến hết tháng 6 năm 2017, trên địa 
bàn huyện Xuyên Mộc ghi nhận 
68 cas mắc SXH, bằng với cùng 

kì năm 2016. Có 11 địa phương đã 
vượt ngưỡng công bố dịch theo Quyết 
định 02/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ gồm: Thị trấn Phước Bửu, 
xã Bình Châu, Phước Tân, Bàu Lâm, 
Tân Lâm, Phước Thuận, Hòa Bình, 
Hòa Hiệp, Bưng Riềng, Xuyên Mộc, 
Hòa Hội, trong đó cao nhất là Thị trấn 
Phước Bửu: 18 cas và xã Bình Châu 
12 cas. Mật độ lăng quăng tại các hộ 
gia đình còn cao (16,9%) nên nguy 
cơ bùng phát SXH là rất lớn. Bên 
cạnh đó, bệnh do vi rút Zika (có vật 
trung gian truyền bệnh là muỗi vằn 
– loại muỗi gây bệnh SXH) cũng đã 
ghi nhận 02 ca tại huyện Tân Thành 
tỉnh BR-VT năm 2016, do đó vấn đề 
vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng 
phòng chống SXH và bệnh do vi rút 
Zika phải được các cấp, các ngành, 
các tổ chức chính trị - xã hội và mọi 
tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện 
tích cực tham gia hưởng ứng”.

Sau phần phát biểu hưởng ứng 
bày tỏ quyết tâm cùng chính quyền 
thực hiện tốt phong trào vệ sinh yêu 
nước, nâng cao sức khỏe nhân dân 
của một đoàn viên thuộc Huyện đoàn 
huyện Xuyên Mộc, là phần diễu hành 
bằng xe hoa tại khu vực thị trấn Phú 
Mỹ sau đó tỏa ra 12 xã trên địa bàn 
nhằm đưa thông điệp lan tỏa đến 
cộng đồng; đồng thời, đội ngũ nhân 
viên y tế, các ban ngành đoàn thể 
và các CTV đi thực địa tại khu phố 
Thạch Sơn và khu phố Phước Lộc, 
thị trấn Phước Bửu để tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân thực hiện các 
biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh 
cá nhân, sử dụng nước sạch, vệ sinh 
chuồng trại chăn nuôi; xử lý rác thải, 
sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp 
vệ sinh…

NGUYỄN MINH HIỀN 
Tổ T3G, TTYT huyện Xuyên Mộc

HUYỆN XUYÊN MỘC: 

Mít tinh hưởng ứng Ngày “Vệ sinh yêu nước 
nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2017

Sáng ngày 09/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể 
thao tỉnh, Ban tổ chức chương trình “hành trình 
đỏ” phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện tỉnh BR-VT, tổ chức ngày Hội hiến 
máu “giọt hồng yêu thương” lần thứ V, năm 2017. 

Hiến giọt máu đào - trao       niềm hi vọng

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Đông đảo CB CC VC LĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tham gia Hiến máu  
tình nguyện.

Tại buổi hiến máu, hơn 1.200 cán bộ, công nhân viên, 
đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh đã tham gia 
hiến máu tình nguyện. Kết quả thu được 1.307 đơn vị 
máu, đạt 163,3% kế hoạch.

Cảm kích trước những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao 
đẹp của những người hiến máu tình nguyện, lãnh đạo Viện 
Huyết học truyền máu Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh 
đạo TP. Vũng Tàu đã trực tiếp động viên và tặng hoa cho 
từng người hiến máu. Đồng thời cùng với các nhà tài trợ 
đã đến thăm, tặng quà 15 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi. Mỗi 
suất quà trị giá gần 1 triệu đồng gồm bánh kẹo, sữa và 
500.000 đồng tiền mặt.

Được biết, chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ V 
năm 2017 được tổ chức tại 28 tỉnh, thành trên cả nước. 
BR-VT là điểm dừng chân thứ 7 của đoàn Hành trình đỏ 
xuyên Việt khu vực phía Nam. Trước đó, 80 tình nguyện 
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Sáng ngày 05/7, tại Đà Lạt - 
Lâm Đồng, Trung tâm Truyền 
thông Giáo dục sức khỏe Trung 

ương tổ chức Hội nghị giao ban sơ 
kết Công tác Truyền thông giáo dục 
sức khỏe 6 tháng đầu năm 2017 các 
tỉnh phía Nam. 

Tham dự Hội nghị có Ths.
Bs Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng 
Vụ Truyền thông và Thi đua khen 
thưởng- Bộ Y tế; Ths. Đỗ Võ Tuấn 
Dũng - Quyền Giám đốc Trung tâm 
Truyền thông GDSK Trung ương; 

Hội nghị đã được nghe báo cáo 
sơ kết hoạt động truyền thông giáo 
dục sức khỏe toàn quốc và các tỉnh 
phía Nam trong 6 tháng đầu năm 
2017, theo đó, được sự quan tâm, chỉ 
đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp 
vụ của Vụ truyền thông và Thi đua 
khen thưởng, Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương; sự chỉ đạo trực 

tiếp của Sở Y tế các tỉnh, thành; sự 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
thông tấn báo chí, mạng lưới truyền 
thông trên cả nước đã tích cực triển 
khai các hoạt động truyền thông giáo 
dục sức khỏe theo kế hoạch năm 
2017, đạt nhiều thành tích được lãnh 
đạo Vụ Truyền thông và Thi đua khen 
thưởng đánh giá cao, nhất là truyền 
thông phòng chống dịch, bệnh; các 
chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; 
đổi mới phòng cách, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh; nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh; bảo hiểm y tế toàn 
dân; phản ánh thành tựu y tế, gương 
người tốt việc tốt…

Hội nghị được nghe nhiều báo cáo 
tham luận hết sức tâm huyết từ Trung 
tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Trị, 
Long An ... về những thuận lợi, khó 
khăn, công tác phối hợp truyền thông 
giáo dục sức khỏe trên địa bàn và 

giải pháp khả thi để thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ths.
Bs Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng 
Vụ Truyền thông và Thi đua khen 
thưởng- Bộ Y tế đánh giá cao kết quả 
đạt được trong thời gian qua của toàn 
mạng lưới truyền thông giáo dục sức 
khỏe trên cả nước, góp phần cùng 
toàn ngành có nhiều bước khởi sắc, 
đột phá, hiệu quả, được cộng đồng 
ghi nhận và ủng hộ. Đồng thời, ông 
cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, 
công tác truyền thông giáo dục sức 
khỏe cần đổi mới phương thức hoạt 
động, tăng cường kết nối với các 
phóng viên báo, đài phụ trách mảng 
y tế để kịp thời chia sẻ thông tin để 
phối hợp tốt trong truyền thông y tế; 
đẩy mạnh truyền thông qua mạng xã 
hội; thực hiện đầy đủ quy chế phát 
ngôn và thông tin y tế…đáp ứng yêu 
cầu truyền thông giáo dục sức khỏe 
trong giai đoạn mới.

HOÀNG MAI

Hội nghị giao ban sơ kết công tác  
truyền thông giáo dục sức khỏe 6 tháng 
đầu năm 2017 các tỉnh phía Nam

Bs. Nguyễn Văn Lên –Giám đốc Trung tâm TTGDSK tỉnh BR-VT trình bày tham luận  
tại Hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH

Hiến giọt máu đào - trao       niềm hi vọng

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

viên của đoàn đã đi qua các tỉnh, thành 
như: Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, 
Long An, TP. Hồ Chí Minh và Đồng 
Nai. Số đơn vị máu thu nhận được từ 6 
địa phương trên là 6.000 đơn vị, trong 
đó BR-VT là địa phương thu nhận được 
lượng máu cao thứ 2 chỉ sau TP. Hồ 
Chí Minh.

“Hành trình đỏ” là Chiến dịch nhân 
đạo cấp Quốc gia do Ban chỉ đạo quốc 
gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ 
đạo với sự bảo trợ của các bộ, ngành 
Trung ương. Nhiệm vụ trọng tâm của 
chiến dịch là vận động toàn dân tham gia 
hiến máu nhân đạo và phòng chống căn 
bệnh tan máu bẩm sinh - Thalassemia.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN
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Sáng 14/7, trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu tổ chức lễ tổng kết lớp Hộ lý khóa I năm 2017. 
Tham dự buổi lễ có thầy Lê Tấn Cường – Hiệu 

trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo và các bạn học 
sinh lớp Hộ lý.

Trong không khí hân hoan của lễ tốt nghiệp, cô Trần 
Thị Lệ Tiên -Trưởng phòng Đào tạo, thay mặt nhà trường 
báo cáo tổng kết công tác đào tạo lớp hộ lý khóa I. Theo 
đó, tổng số lớp có 31 học sinh, tỉ lệ tốt nghiệp toàn khóa đạt 
100%, trong đó 8 HS xếp loại xuất sắc, chiếm 25,8%; 16 
HS giỏi, chiếm 51,6% và 7 HS xếp lại khá, chiếm 22,6%. 

Đây là lớp đầu tiên nhà trường đào tạo chuyên ngành 
hộ lý tập trung, thời gian 03 tháng, các học sinh phải trải 
qua 50 giờ lý thuyết, 124 giờ thực hành và 60 giờ tự học. 
Thi tốt nghiệp gồm hai phần lý thuyết và thực hành theo 
quy định khung chương trình đào tạo chung.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Lê Tấn Cường – Hiệu trưởng 
nhà trường chúc mừng thành tích học tập của các em 
học sinh lớp hộ lý khóa I, đồng thời yêu cầu các em cần 
phát huy kiến thức đã học được, ứng dụng sáng tạo trong 
thực tiễn công tác, làm việc tại các cơ sở y tế; không 
ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao kỹ năng chuyên 
môn nghiệp vụ, chăm sóc người bệnh ngày một tốt hơn. 
Xúc động trong ngày hội tốt nghiệp, bạn Danh Thị Phương 
Thanh thay mặt các bạn học sinh lớp Hộ lý khóa I bày tỏ 
lời tri ân chân thành tới các thầy cô, đồng thời hứa sẽ tiếp 

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của 
những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh chế 
biến thực phẩm tại các bếp ăn tập của công ty, 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
BR-VT. Ngày 18,19/7/2017, tại Hội trường công ty IZICO 
ở KCN Đông Xuyên và KCN Phú Mỹ I, Ban quản lý KCN 
đã phối hợp với Chi cục ATVSTP tổ chức tập huấn công 

tục phấn đấu trong những chặng đường tiếp theo, học tập 
để trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, trở thành một 
người Hộ lý tốt, có tâm huyết với nghề.

Sau bao nỗ lực học tập, rèn luyện, từ đây, các tân Hộ lý 
sẽ bắt đầu một hành trình mới của mình trên bước đường 
lập thân lập nghiệp. Tin rằng, những kiến thức, kỹ năng có 
được hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho các em trên 
con đường phát triển sự nghiệp tương lai.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Lễ tổng kết và trao bằng cho lớp Hộ lý khóa I

Cô Trần Thị Lê Tiên- Trưởng phòng Đào tạo trường TCYT  
trao bằng tốt nghiệp cho học sinh lớp Hộ lý khóa I. 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho các bếp ăn 
tập thể trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho các Bếp ăn tập thể của 
công ty, doanh nghiệp với hơn 80 người tham dự.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị 
những kiến thức cơ bản về ATTP, gồm: các văn bản pháp 
luật về ATTP; các biện pháp bảo đảm ATTP tại các cơ sở 
dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; cách sử dụng một số test 
nhanh trong thực phẩm và các bước xử lý khi có ngộ độc 
thực phẩm xảy ra.

Cũng tại buổi tập huấn, các học viên đã tích cực sôi 
nổi thảo luận cùng với báo cáo viên để hiểu rõ hơn các 
quy định về ATTP, cách thức giải quyết những khó khăn 
thường gặp liên quan đến vấn đề ATTP trong quá trình 
hoạt động nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra 
tại các bếp ăn tập thể. 

Dự kiến trong năm nay, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp 
với các Ban ngành địa phương, tổ chức các lớp tập huấn 
tuyên truyền kiến thức ATVSTP cho người dân tại các 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu đảm bảo 
sức khỏe cho người dân và trong tương lai sẽ không có 
ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Tin, ảnh: Ks. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP

Quang cảnh lớp tập huấn.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Từ ngày 18 – 21/7, tại TP. Vũng Tàu, Cục Y tế dự 
phòng – Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Tỉnh BR-VT 
tổ chức lớp tập huấn phòng, chống các bệnh không 

lây nhiễm khu vực phía Nam. Tham dự lớp tập huấn có 
đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của các Trung 
tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện tuyến tỉnh và các đơn vị 
liên quan của 33 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Tiến sỹ Trương Đình 
Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế cho 
biết: Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày 
càng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm (BKLN), 
chủ yếu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bên cạnh đó là các rối 
loạn tâm thần.Trước tình hình BKLN có chiều hướng gia 
tăng mà tuyến y tế cơ sở hầu như chưa cung cấp được các 
dịch vụ dự phòng, phát hiện sớm, quản lý điều trị lâu dài 
người mắc bệnh tại cộng đồng. Do đó, tại lớp tập huấn 
các học viên sẽ được các giảng viên đến từ Cục Y tế Dự 
phòng, Viện Tim Mạch - Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 
Nội tiết Trung ương và Bệnh viện Lão khoa Trung ương 
hướng dẫn áp dụng một số văn bản, quy định, tài liệu 
hướng dẫn chuyên môn trong triển khai dự phòng, quản 
lý BKLN tại cộng đồng. 

Sáng ngày 26/6, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông 
Giáo dục sức khỏe Trung ương long trọng tổ chức 
lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất do 

Chủ tịch nước trao tặng.

Tập huấn phòng chống bệnh không lây nhiễm 
cho 33 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn các học viên còn được 
chia nhóm thực hành cách lập hồ sơ bệnh án ngoại trú; 
khám bệnh, kê đơn THA và ĐTĐ; đánh giá nguy cơ tim 
mạch; cách tư vấn dinh dưỡng, giảm ăn muối và tư vấn về 
hoạt động thể lực trong quản lý bệnh nhân THA và ĐTĐ…

Ngay sau lớp tập huấn, các đơn vị sẽ về triển khai tập 
huấn lại cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về quản lý các 
bệnh không lây nhiễm tuyến huyện và xã.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung 
ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

 Đến dự có GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng 
Bô Y tế; đại diện các cục, vụ, viện, tổng cục và các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo Trung tâm 
TTGDSK Trung ương qua các thời kỳ; lãnh đạo Trung 
tâm TTGDSK các tỉnh, thành phố…

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ 
trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi 
của mạng lưới TTGDSK trong toàn quốc nói chung và của 
Trung tâm TTGDSK Trung ương nói riêng trong suốt 35 
năm qua. Những nỗ lực đó đã mang lại nhiều thành tích 
quan trọng, góp phần cùng toàn ngành Y tế cả nước hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân. Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng và chung 
vui cùng Trung tâm TTGDSK Trung ương nói riêng và toàn 
mạng lưới TTGDSK trên cả nước nói chung, đồng thời yêu 
cầu mạng lưới TTGDSK trên cả nước cần tiếp tục phát huy 
những thành tích đã đạt được, năng động, sáng tạo, kịp thời, 
hiệu quả hơn nữa trên mặt trận thông tin - giáo dục - truyền 
thông, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, vì sự phát 
triển chung của toàn ngành và tất cả vì sức khỏe nhân dân. 
Nhân dịp này, Trung tâm TTGDSK tỉnh BR-VT cũng vinh 
dự được Bộ Y tế tặng bằng khen. Tin, ảnh:  VĂN LÊN

Trung tâm TTGDSK tỉnh BR-VT cũng vinh dự được Bộ Y tế tặng  
bằng khen.
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Trong 4 ngày (17-20/7), tại nhà thi đấu TDTT TP. 
Vũng Tàu, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng 
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức hội thao công 

nhân, viên chức, lao động tỉnh BR-VT năm 2017.
Tham dự hội thao có 15 công đoàn trực thuộc LĐLĐ 

tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 bộ môn: 
cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền, kéo co. Công 
đoàn ngành Y tế cũng đã thành lập đội tuyển tham dự 
Hội thao với 24 vận động viên, thi đấu ở 02 bộ môn là 
cầu lông và bóng bàn. 

Mặc dù không tham gia tranh tài ở nhiều bộ môn, song 
Công đoàn ngành Y tế đã gặt hái được những kết quả rất 
ấn tượng, bao gồm: Giải Nhất đôi nam bộ môn cầu lông 
(VĐV Nguyễn Đức Trung – CĐCS TTYT huyện Châu 
Đức và VĐV Cao Văn Kiên – CĐCS bệnh viện Bà Rịa); 
giải Nhất đôi nam nữ bộ môn cầu lông (VĐVNguyễn Đức 
Trung và VĐV Huỳnh Thị Kim Nguyệt – TTYT huyện 
Châu Đức); giải Ba đôi nam nữ bộ môn cầu lông (VĐV 
Cao Văn Kiên và VĐV Trần Kim Chung Thủy - CĐCS 
bệnh viện Bà Rịa); giải Nhì đơn nam môn bóng bàn (VĐV 
Danh Minh Chánh – Trường TCYT). 

Được biết sau Hội thao này, các VĐV ngành Y tế tỉnh 
BR-VT sẽ tiếp tục tập luyện để sẵn sàng tham dự Hội 
thao khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ do Bộ Y tế tổ 
chức, diễn ra từ ngày 8/8- 14/8/2017, tại TP. Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Sáng 26/7, Bệnh viện Tâm Thần tỉnh BR-VT tổ chức 
“Hội nghị tập huấn chương trình mục tiêu Y tế - Dân 
số dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng & trẻ 

em năm 2017” cho hơn 100 học viên là Trưởng trạm y tế, 
cán bộ chuyên trách của TYT phường, xã. Giảng viên của 
lớp tập huấn là các cán bộ của bệnh viện Tâm Thần TW II. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ những 
kinh nghiệm về cách phát hiện, điều trị, xử trí cấp cứu, 
hướng dẫn sử dụng thuốc hướng tâm thần cũng như phục 
hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần phân liệt và 
bệnh động kinh tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, học viên cũng được cung cấp những 
thông tin về mục tiêu của Dự án bảo vệ sức khỏe tâm 
thần cộng đồng và trẻ em tuyến xã, phường năm 2017. 
Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng dịch 
vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho nhân dân, góp phần 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BR-VT:

Tập huấn cho hơn 100 cán bộ chuyên trách

ThS-Bs. Tô Xuân Lân - Bệnh viện Tâm Thần TW II tập huấn chuyên đề 
điều trị bệnh động kinh.

giữ gìn trật tự và an toàn xã hội, phát hiện, quản lý và 
điều trị ổn định, chống tái phát cho bệnh nhân tâm thần.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Hội thao công nhân, viên chức, lao động  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
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Sáng 26/07, UBND tỉnh BR-
VT tổ chức Hội nghị Tổng kết 
Đề án xây dựng mô hình thí 

điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi 
thực phẩm an toàn” giai đoạn 2013-
2016 và kết quả triển khai ‘Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm 
năm 2017”. 

Tham dự Hội nghị có ông Đặng 
Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban 
chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh BR-VT; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thành phố và các doanh 
nghiệp tham gia chuỗi thực phẩm an 
toàn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn 
Thái – PGĐ Sở Y tế, ủy viên thường 
trực BCĐ liên ngành ATTP đã báo 
cáo tổng kết Đề án xây dựng mô 
hình thí điểm quản lý thực phẩm theo 
“Chuỗi thực phẩm an toàn” giai đoạn 
2013-2016. Theo đó, tới thời điểm 
này, tỉnh BR-VT đã xây dựng được 
17 mô hình thí điểm theo chuỗi thực 
phẩm an toàn trên các sản phẩm: rau 
Muống, rau Dền, Hành lá, Xà lách, 
Mướp, Cải ngọt, Cải thìa, Mồng tơi, 
Cá chỉ vàng khô tẩm gia vị, Chả cá, 
Cá biển sinh histamine, thịt Heo, thịt 
Gà, thịt Bò (03 chuỗi) và Tôm nuôi.

Hội nghị cũng được nghe ông 
Tiêu Văn Linh – Chi cục trưởng Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo 
cáo kết quả “Tháng hành động ATTP 
năm 2017” (triển khai từ 15/4 đến 
15/5/2017), với chủ đề “Sản xuất, 
kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm 
tươi sống an toàn; kiểm soát rượu, 
phòng tránh ngộ độc rượu”.

Báo cáo cho biết, trong tháng 
hành động vì chất lượng ATTP, đoàn 
kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm 

tra 2.440 cơ sở, trong đó 1.983 cơ 
sở đạt yêu cầu, 457 cơ sở vi phạm 
các quy định về ATTP, đã nhắc nhở 
434 cơ sở, tiến hành xử phạt vi phạm 
hành chính 23 cơ sở với tổng số tiền 
21.550.000 đồng. Bên cạnh đó, các 
hoạt động tuyên truyền, vận động 
cho người dân về công tác đảm bảo 
an toàn thực phẩm, kinh doanh, buôn 
bán thực phẩm an toàn cũng được chú 
trọng và đẩy mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
ông Đặng Minh Thông ghi nhận kết 
quả đạt được trong công tác bảo đảm 
ATTP thời gian qua, đánh giá cao 
sự vào cuộc sâu sát, quyết liệt của 
các cấp, các ngành, đoàn thể và các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm 
đưa sản phẩm an toàn đến tay người 

tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cho cộng 
đồng. Đồng thời ông đề nghị các cấp, 
ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường 
hơn nữa công tác truyền thông, thanh 
kiểm tra và hướng người dân tham 
gia chuỗi thực phẩm an toàn; tạo điều 
kiện để cho các cở sở tham gia chuỗi 
thực phẩm an toàn phát triển tốt và 
nhân rộng mô hình này trên phạm vi 
toàn tỉnh…

Cũng tại Hội nghị, ông Đặng 
Minh Thông – Đại diện UBND tỉnh 
đã trao bằng khen cho 05 tập thể và 
10 cá nhân có thành tích cao trong 
công tác thực hiện Đề án “xây dựng 
mô hình thí điểm quản lý sản phẩm 
theo chuỗi thực phẩm an toàn” trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2016.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết Đề án “Chuỗi thực 
phẩm an toàn” giai đoạn 2013-2016

Ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích 
nổi bật trong công tác thực hiện Đề án “xây dựng mô hình thí điểm quản lý sản phẩm theo 
chuỗi thực phẩm an toàn”, giai đoạn 2013-2016.
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Sáng ngày 28/7/2017, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 
tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai kế hoạch 
chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm 

năm 2017. Chủ trù hội nghị là Bs. Nguyễn Thị Vân – Phó 
Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, chương trình THA-ĐTĐ 
từ năm 2012-2016 đã triển khai khám sàng lọc và xác định 
được 18.230 người mắc bệnh THA, chiếm 29% trên tổng 
số người có yếu tố nguy cơ cao được sàng lọc; 1.650 người 
mắc ĐTĐ, chiếm 6,8% trên tổng số người có yếu tố nguy 
cơ cao được sàng lọc; gần 8.000 bệnh nhân THA và hơn 
1.000 bệnh nhân ĐTĐ được quản lý, tư vấn và điều trị 
bệnh định kỳ; công tác đào tạo, tập huấn về phòng chống 
THA-ĐTĐ được duy trì hàng năm. Tuy nhiên, chương 
trình gặp một số khó khăn như: tại các Trạm y tế bệnh 
nhân THA,ĐTĐ được quản lý nhưng lại không được điều 
trị, hoặc điều trị nhưng không cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
thiết yếu (thuốc, xét nghiệm,..), một số TTYT tuyến huyện 
chưa có phòng khám quản lý riêng, vì vậy tỷ lệ mắc bệnh 
THA, ĐTĐ, nguy cơ tim mạch được phát hiện và quản lý 
điều trị còn rất thấp.

Sáng 28/07, tại hội trường Thành 
Ủy, Tp. Vũng Tàu, Công đoàn 
ngành y tế tỉnh BRVT tổ chức 

Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh 
– khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Hồng 
Vân - Trưởng ban nữ công LĐLĐ tỉnh, 
ông Nguyễn Văn Thái – UVBTV 
Đảng ủy, PGĐ Sở Y tế; các ủy viên 
Ban thường vụ, Ban chấp hành Công 
đoàn ngành; đại diện lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc; Chủ tịch và cán bộ nữ 
công của các CĐCS.

Tại buổi lễ, Công đoàn ngành đã 
trao 410 suất học bổng khuyến học, 
khuyến tài trong đó 308 suất học 
bổng khuyến học; 92 suất học bổng 
khuyến tài cho học sinh đạt các giải 
cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp 
quốc gia, cấp tỉnh và 10 suất học bổng 
khuyến tài dành cho học sinh trúng 
tuyển vào trường Đại học Y Dược năm 
2016 – 2017, với tổng số tiền là 245 
triệu đồng.

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH: 

Triển khai kế hoạch chương trình phòng chống bệnh 
không lây nhiễm

Hội nghị cũng đề ra kế hoạch chương trình phòng chống 
bệnh không lây nhiễm năm 2017 và giai đoạn 2018-2025, 
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giám sát; tập huấn 
nâng cao chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ phụ trách; triển 
khai khám sàng lọc chủ động phù hợp với cơ chế tự chủ 
tài chính (người dân tự đến cơ sở y tế để khám phát hiện), 
tăng cường công tác truyền thông, kiểm soát các yếu tố 
nguy cơ bệnh không lây nhiễm… Tin, ảnh:  LÊ XUÂN

Bs. Trần Thanh Bình - Trưởng khoa KSBKL&DD - TT YTDP báo cáo tại 
Hội nghị.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH BR-VT: 

Trao 308 suất học bổng khuyến học, khuyến tài

Đây là hoạt động thường niên, thiết 
thực, thể hiện sự quan tâm của ngành 
Y tế đối với con em CB-CC-VC-LĐ, 
qua đó động viên, khích lệ, biểu dương 
gương các cháu vượt khó học giỏi, đẩy 

mạnh phong trào khuyến học, khuyến 
tài trong toàn ngành; giúp cho CB-CC-
VC-LĐ ngành Y tế an tâm hơn, gắn 
bó hơn và nỗ lực hơn trong thực thi 
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Bs. Nguyễn Văn Thái – Chủ tịch CĐN Y tế trao học bổng cho các em học sinh nghèo, vượt khó 
học giỏi.
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Tăng cường tuyên truyền Cuộc thi ý tưởng  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II năm 2016 - 2017

Ngày 28/7/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 318/
PC-NVY triển khai công văn số 579/SKHCN-
QLKHCNCS ngày 24/7/2017 của Sở Khoa 

học và Công nghệ, về việc tăng cường công tác tuyên 
truyền Cuộc thi ý tưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần 
thứ II năm 2016 - 2017;

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc 
tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
Cuộc thi; khẩn trương tập hợp các giải pháp, ý tưởng 
dự thi và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ - Thường 

trực Ban tổ chức Cuộc thi. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết 
ngày 31/8/2017. Nội dung Thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký 
tham dự cuộc thi được đăng tải trên website: http://
sokhcn.baria-vungtau.gov.vn.

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 trang  thông tin 
điện tử của Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.
org.vn. 

TRẦN NGỌC (TL)

•  Ngày 23/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số1988/
SYT-NVY triển khai công văn số 1669/LĐTBXH-VP 
ngày 13/6/2017 của Sở Lao động thương binh và xã hội 
về việc thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ- UBND 
ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ Quyết 
định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành 
quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý người 
nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Trung tâm 
tiếp nhận trong thời gian Tòa án nhân dân xem xét, quyết 
định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu; 

•  Ngày 23/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 1994/
SYT-VP triển khai Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 
20/6/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ 
tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2006 của 
Chính phủ về Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với 
người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh;

•  Ngày 23/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 1997/
SYT-NVY triển khai công văn số 3256/BYT-KCB ngày 
14/6/2017 của Bộ Y tế, về việc tăng cường quản lý công 
tác khám sức khỏe và triển khai thực hiện Thông tư số 
22/2017/TT-BYT;

•  Ngày 23/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 1998/
SYT-NVY triển khai công văn số 5555/UBND-VP ngày 
19/6/2017 của UBND tỉnh, về việc chỉ đạo công tác phối 
hợp tuyên truyền về cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

•  Ngày 26/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 2018/
SYT-NVD triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 
03/5/2017 của Bộ Y tế ban hành về Danh mục thuốc độc 
và nguyên liệu độc làm thuốc. Thông tư có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/7/2017.

•  Ngày 26/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 2024/
SYT-NVD triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BYT ngày 
03/5/2017 của Bộ Y tế ban hành về Danh mục không kê 
đơn. Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2014/TT-BYT 
của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn và 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

 •  Ngày 28/6/2017, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 
81/KH-SYT triển khai Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 
nghề với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

•  Ngày 29/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 2061/
SYT-TCCB triển khai công văn số 3634/BYT-TCCB ngày 
27/6/2017 của Bộ Y tế về việc xử lý các cá nhân tự giới 
thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo;

•  Ngày 29/6/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 2065/SYT-
QLHNYDTN triển khai văn bản số 3639/BYT-KCB ngày 
27/6/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số vướng 
mắc khám, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế liên quan đến thực 
hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ Quy định cấp Chứng chỉ hành nghề với người hành 
nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh;

•  Ngày 07/7/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 2163/
SYT-VP triển khai Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 
03/7/2017 của UBND tỉnh BR-VT về việc công bố thủ 
tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực Y tế dự phòng và Giám định Y khoa thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu (11 thủ 
tục hành chính thay thế, 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực Y tế dự phòng và Giám định Y khoa).

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)

TIN VĂN BẢN
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Tên sản phẩm
Nguồn gốc  

xuất xứ
Số tiếp nhận

Ngày cấp/
Số lô

Lý do
Biện pháp 

xử lý

Thuốc bột Vị viêm tán - V.A
Cơ sở Đông dược Vĩnh 
An sản xuất.

V47-H12-16 28301216
Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nén DARINOL 
300mg (Allopurinol 300mg)

Công ty cổ phần Dược 
Danapha sản xuất.

VD-16186-12 080816
Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng về 
chỉ tiêu độ tan rã.

Thu hồi

Thuốc Alphachymotrypsin 
BVP

Công ty cổ phần BV 
Pharma sản xuất.

VD-13220-10 03B17
Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng.

Thu hồi

Thuốc bột uống Cefuroxim 
TVP (Cefuroxim 125mg)

Công ty cổ phần Dược 
phẩm TV Pharm sản 
xuất.

VD-11749-10 015
Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng.

Thu hồi

Mederma creme

Công ty TNHH DKSH 
Việt Nam nhập khẩu và 
chịu trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị trường.

102024/14/ 
CBMP-QLD

22/10/2014

Công ty đề nghị thu 
hồi tự nguyện do 
không có nhu cầu 
tiếp tục kinh doanh 
các sản phẩm mỹ 
phẩm trên tại Việt 
Nam.

Thu hồi

Mederma gel
112525/15/CBMP-
QLD

16/06/2015 Thu hồi

Merz spezial cream mousse 
collagen

112526/15/CBMP-
QLD

16/06/2015 Thu hồi

Merz spezial cream mousse 
hyaluron

112527/15/CBMP-
QLD

16/06/2015 Thu hồi

Mederma PM overnight 
cream

116832/15/CBMP-
QLD

14/10/2015 Thu hồi

Mederma intense gel
116831/15/CBMP-
QLD

14/10/2015
Thu hồi

Mederma kids
116830/15/CBMP-
QLD

14/10/2015 Thu hồi

GHC Brightening Soap
Công ty TNHH JBP 
Vietnam nhập khẩu và 
chịu trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị trường.

55733/12/CBMP-
QLD

12/6/2012 Mỹ phẩm sản xuất và 
lưu thông có công 
thức sản phẩm ghi 
trên nhãn không 
đúng như hồ sơ đã 
công bố.

Thu hồi

GHC Repairing Cream
55737/12/CBMP-
QLD

12/6/2012 Thu hồi

GHC Essence
55739/12/CBMP-
QLD

12/6/2012 Thu hồi

Cream for legs varikosette

Công ty TNHH Sputnik 
Việt Nam chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm 
ra thị trường.

9045/16/ CBMP 
- QLD

17/05/2016 Mỹ phẩm lưu hành có 
thành phần công thức 
ghi trên nhãn không 
đúng như hồ sơ đã 
công bố; tính năng, 
công dụng của sản 
phẩm ghi trên nhãn 
không đúng với nội 
dung đã kê khai trong 
hồ sơ công bố.

Thu hồi

Bust care cream upsize
9046/16/ CBMP 
- QLD

17/05/2016 Thu hồi

Warming body balm 
flekosteel

9047/16/ CBMP 
- QLD

17/05/2016
Thu hồi

Revitalizing cream hendel’s 
garden

111872/15/ CBMP 
- QLD

18/09/2015 Thu hồi

Psorilax
29565/17/CBMP-
QLD

13/03/2017 Thu hồi

NGỌC TRẦN (TH)

THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:
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Chưa từng gặp chị lần nào, 
nhưng những lời khen ngợi 
từ bệnh nhân, thân nhân và 

đồng nghiệp đã khiến tôi không khỏi 
tò mò và quyết tâm tìm đến gặp chị 
để tìm hiểu xem: điều gì ở một nhân 
viên y tế hết sức bình thường lại được 
nhiều người yêu mến và ngợi khen 
đến vậy? 

Những thông tin mà tôi được biết 
về chị trước khi tiếp cận rất ngắn gọn. 
Chị tên đầy đủ là Lê Thị Kim Loan, 
sinh năm 1983, quê gốc ở Quảng Trị, 
hiện đang sống cùng gia đình tại ấp 
Bình Trung, xã Bình Giã, huyện Châu 
Đức. Với tấm lòng thiện lương và trái 
tim nhân hậu, chị chọn điều dưỡng 
làm công việc gắn bó lâu dài. Về công 
tác tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh từ 
năm 2009 đến nay và trong suốt thời 
gian đó chị đã chứng tỏ mình sinh ra 
chính là để làm công việc này.

Được sự cho phép của lãnh đạo 
bệnh viện Tâm Thần, tôi tìm đến tận 
nơi chị làm việc mà không hề thông 
báo hoặc trao đổi trước với chị. Tôi 
muốn quan sát chị một cách tự nhiên 
và hoàn toàn khách quan để phản ánh 
một cách trung thực nhất về nhân vật 
của mình.

Có mặt tại bệnh viện Tâm Thần 
từ rất sớm, trong vai thân nhân đến 
thăm người nhà đang điều trị bệnh, 
tôi lặng lẽ quan sát chị. Nếu không 
định hình ngay từ đầu, có lẽ tôi sẽ 
nhầm lẫn chị là một người mẹ, một 
người chị nào đó đang chăm sóc cho 
con hay em của mình. 

Công việc hàng ngày chị là hướng 
dẫn lao động liệu pháp cho những 
bệnh nhân tâm thần nội trú đã qua 
giai đoạn cấp tính thông qua việc dạy 
họ cách may, thêu, và tạo ra các sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ. Mỗi khi chị 
xuất hiện trước bất kì người bệnh nào 
là tôi đọc thấy sự vui mừng, hớn hở 
của họ. Các bệnh nhân chào đón chị 
theo một cách riêng, người thì vồn 
vã chạy đến bên chị nắm tay nũng 
nịu, người thì lặng lẽ tiến đến bên 
chị như tìm đến một điểm tựa về tinh 
thần. Và chị, với gương mặt rạng rỡ, 
luôn thường trực nụ cười trên môi, 
hỏi han mọi người về tình trạng sức 
khỏe: ăn có ngon không, ngủ có yên 

giấc không? Rồi bằng một thái độ 
vô cùng hào hứng, chị dẫn dắt và lôi 
kéo các bệnh nhân nhiệt tình tham 
gia lao động liệu pháp do chị trực 
tiếp hướng dẫn.

Với những vật liệu hết sức giản 
đơn như vài tờ giấy màu, giấy dán 
các loại, thanh tre, vật liệu trang trí..., 
qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo 
của chị đã biến thành những vật 
phẩm vô cùng độc đáo, lạ mắt, đó 
là một bình hoa màu sắc sặc sỡ, một 
chú chim thiên nga trắng muốt, một 
cây thông noel, một chiếc lồng đèn 
ông sao 5 cánh...Cứ thế chị cần mẫn 
hướng dẫn cho các bệnh nhân từng 
chút, từng chút một và không ngớt 

Thêm một gương sáng
 TỪ BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH

Chị Lê Thị Kim Loan đang hướng dẫn bệnh nhân "lao động liệu pháp".
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lời động viên, ngợi khen khi họ có sự 
cố gắng hoặc hoàn thành xong một 
công đoạn nào đó trong quá trình lao 
động liệu pháp. Nhìn chị dịu dàng, 
kiên nhẫn, gần gũi và hòa nhập xung 
quanh những con người gương mặt 
thất thần, những đôi mắt vô hồn mới 
thấy được tình cảm lớn lao, tấm lòng 
yêu thương, trái tim nhân ái của chị.

Tôi còn cảm phục chị hơn khi 
được nghe từ đồng nghiệp của chị 
kể lại về những tai nạn chị gặp phải 
trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đó 
là những lúc người bệnh không làm 
chủ được bản thân, đột nhiên trở nên 
hung dữ lao vào túm tóc, giật tóc, rồi 
vừa đánh vừa chửi chị, phải có sự can 
thiệp về chuyên môn của bác sĩ họ 
mới ổn định trở lại và sau đó họ không 
hề hay biết mình đã gây ra chuyện gì. 
Thế nhưng chị không hề buồn, không 
hề giận họ. Chị tâm sự: “Bệnh tật là 
điều không ai mong muốn, đa phần 
những người mắc bệnh về tâm thần 
đều đã trải qua những cú sốc lớn về 
mặt tình cảm, bản thân họ đã phải 
chịu đủ những đau đớn rồi, vậy nên 
chỉ có tình thương và sự quan tâm 
thực sự mới giúp họ ổn định và sớm 
trở lại bình thường”.

Đã gắn bó với bệnh viện Tâm thần 
gần mười năm, trong những năm ấy 
chị luôn đạt danh hiệu lao động tiến 
tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị 
luôn cần mẫn, chịu khó, làm việc hết 
mình với tinh thần trách nhiệm cao. 
Không dừng lại ở những sản phẩm 
thủ công thông thường, chị còn giành 
thời gian tìm hiểu thêm trên sách báo, 
internet những mẫu đan thêu, những 
mẫu hình xếp đẹp… với cách thức 
thực hiện đơn giản, dễ hiểu nhất để 
hướng dẫn cho bệnh nhân, giúp bệnh 
nhân không nhàm chán mà trở nên 
yêu thích công việc của mình. 

Bên cạnh đó chị luôn tìm hiểu kỹ 
về tình trạng của từng bệnh nhân để 
biết cách giao tiếp, đối xử cho phù 
hợp nhưng luôn trên tinh thần yêu 
thương và phục vụ tận tình, chu đáo. 

Chị lấy niềm hạnh phúc của bao gia 
đình khi thấy con em mình hồi phục 
để làm nguồn động viên mỗi khi gặp 
chuyện không vui trong công việc. 

Nhận xét về chị, bác sĩ Hồ Bá 
Đoàn – Trưởng khoa Phục hồi chức 
năng bệnh viện Tâm Thần tỉnh cho 
biết: “bệnh viện tâm thần tỉnh của 
chúng tôi luôn là một điểm sáng về 
tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, 
trong đó chị Lê Thị Kim Loan cũng 
là một tấm gương điển hình. Công 
việc của chị rất thầm lặng nhưng đã 
hỗ trợ nhiều cho công tác điều trị 

toàn diện của bệnh viện chúng tôi. 
Chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao không chỉ bằng trách 
nhiệm của một người làm nghề y mà 
trên tất cả là bằng tấm lòng nhân ái, 
luôn coi người bệnh như người thân 
ruột thịt của mình. Chính điểm khác 
biệt này đã tạo nên một điều dưỡng 
Loan luôn sáng tạo trong công việc, 
tận tâm, tận lực chăm sóc phục vụ 
bệnh nhân, giành được tình cảm tin 
yêu của đồng nghiệp và nhất là sự yêu 
mến, kính trọng của bệnh nhân cũng 
như thân nhân người bệnh”.

Bài, ảnh: NHÃ TÚ

Các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ do bệnh nhân sáng tạo nên từ sự hướng dẫn tỉ mỉ, tận tình 
của điều dưỡng Lê Thị Kim Loan.
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Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

Trung tâm Truyền Thông- GDSK giám sát hoạt động truyền 
thông quý II năm 2017 tại các đơn vị.

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Trung tâm Truyền Thông- GDSK.

Ông Bùi Thanh Nghĩa, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh và bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND  
TP. Vũng Tàu động viên, tặng hoa cho người hiến máu.

Cục YTDP tập huấn phòng chống bệnh không lây nhiễm cho khu vực  
phía Nam.

GS.TS Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế (bên phải) 
trao Bằng khen của BYT cho Trung tâm TTGDSK BR-VT.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng yêu thương” lần thứ V năm 2017  
tại TP. Vũng Tàu.

 Ảnh: THĂNG THÀNH



 Ảnh: THẾ PHI

Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế  
tiến hành Đại hội nhiệm kỳ  2017-2020

Cấp ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Cấp ủy Chi bộ BV Mắt nhiệm kỳ 2017-2020.

Đ/c Võ Văn Hùng – Phó bí thư Đảng ủy Sở Y tế phát biểu chỉ đạo Đại hội 
chi bộ Bệnh Viện Tâm thần  (Đại hội điểm).

Cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 chi bộ  BV Tâm thần.

Đ/c Phạm Minh An – Bí thư Đảng ủy – GĐ Sở Y tế ( thứ 2 từ phải 
sang) chúc mừng cấp ủy mới của Chi bộ Chi Cục ATVSTP.

CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ


