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Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế 
về công tác kiện toàn cơ sở 
điều trị HIV/AIDS đáp ứng 

được các điều kiện khám chữa bệnh 
(KCB) HIV/AIDS qua Quỹ BHYT. 
Theo đó, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS - 
là cơ quan tuyến tỉnh chịu sự chỉ đạo, 
là đơn vị tham mưu, tổ chức thực 
hiện công tác này trên địa bàn tỉnh. 
Khẩn trương kiện toàn các cơ sở 
điều trị HIV/AIDS:

Sau khi Bộ Y tế triển khai, hướng 
dẫn, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm 
Phòng chống HIV/AIDS rà soát và 
xây dựng phương án kiện toàn các 
cơ sở điều trị HIV/AIDS để đáp ứng 
được các điều kiện KCB HIV/AIDS 
qua Quỹ BHYT. 

Bám sát vào điều kiện thực tế của 
điạ phương, Trung tâm Phòng chống 
HIV/AIDS đã xây dựng phương án, 
trong đó có nhiều điểm chú ý như: 
Đối với các cơ sở điều trị HIV/AIDS 
đang hoạt động theo dự án, có cơ 
sở đặt tại bệnh viện tỉnh và TTYT 
huyện, thành phố sẽ kết nối vào hệ 
thống khám chữa bệnh chung của 
bệnh viện và TTYT huyện, thành 
phố. Đối với một số TTYT huyện, 
thành phố chưa có phòng khám điều 
trị HIV/AIDS ngoại trú sẽ được thành 
lập để tạo điều kiện thuận lợi cho 
bệnh nhân HIV/AIDS được chăm sóc 
và điều trị ngay tại địa bàn… các cơ 
sở khám chữa bệnh phải đáp ứng về 
nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
thực hiện đúng quy trình khám, có 
hợp đồng khám chữa bệnh BHYT,… 
và được cấp thẩm quyền ra Quyết 
định, bệnh nhân phải có thẻ BHYT... 

Qua một thời gian thực hiện theo 
Thông tư số 15/2015/TT-BYT của 
Bộ Y tế, đến ngày 31/10/2016 BR-
VT đã cơ bản hoàn thành công tác 
kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS, 
đáp ứng được các điều kiện KCB 
HIV/AIDS qua Quỹ BHYT và đến 
ngày 01/11/2016, tiến hành thực hiện 
KCB HIV/AIDS qua Quỹ BHYT. 
Cụ thể: 

BV Bà Rịa và Lê Lợi tiếp nhận và 
kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS 
từ Dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/
AIDS tại Việt Nam-VAAC-US.CDC; 

Trung tâm Y tế Tân Thành 
(TTYT) tiếp nhận cơ sở điều trị HIV/
AIDS từ Dự án 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 Cơ sở Tư vấn 
và điều trị nghiện ma túy trên địa 
bàn huyện; 

Cán bộ y tế tư vấn, tổng hợp thông tin một trường hợp nghi nhiễm HIV tại phòng tư vấn HIV/AIDS của TTYT TP. Vũng Tàu.  
Ảnh: THẾ PHI

Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy nhanh lộ trình 
kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS
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TTYT Vũng Tàu và Long Điền 
tiếp nhận, 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;

Bước sang năm 2017, TTYT 
huyện Xuyên Mộc được thành lập cơ 
sở điều trị HIV/AIDS, tiếp nhận điều 
trị cho người bệnh của địa phương 
và đơn vị khác khi có nhu cầu. Bên 
cạnh đó, TTYT 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; 

Còn lại TTYT Châu Đức, TTYT 
TP Bà Rịa, TTYT Đất Đỏ và TTYT 
Quân dân Y huyện Côn Đảo thời gian 
tới sẽ tham mưu các phương án thành 
lập cơ sở điều trị HIV/AIDS và điểm 
cung cấp thuốc ARV, nhưng đảm bảo 
bệnh nhân của các địa phương trên 
sẽ được tiếp nhận điều trị HIV/AIDS 
tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh 
(do số lượng bệnh nhân ít). 

Đến nay, tại các cơ sở KCB có 
chức năng thực hiện việc KCB cho 
bệnh nhân HIV/AIDS đã đi vào hoạt 
động, cơ sở điều trị HIV/AIDS thuộc 
quản lý của khoa khám bệnh, đơn 
vị đã bổ sung nhiệm vụ KCB HIV/
AIDS theo quy chế bệnh viện, cụ 
thể: quy trình KCB cho bệnh nhân 
HIV/AIDS lồng ghép với quy trình 
KCB chung của đơn vị, tức là người 
nhiễm HIV đến KCB như bệnh nhân 
thông thường khác ỡ tất cả các khâu: 
Đăng ký, tiếp nhận bệnh nhân, khám 
bệnh, chỉ định cận lâm sàng và trả 
kết quả cận lâm sàng, kê đơn, cấp 
thuốc, thanh toán viện phí và báo 
cáo hoạt động… Từng bước chuyển 
bệnh nhân HIV/AIDS từ bệnh viện 
đa khoa tuyến tỉnh về tuyến huyện, 
thành phố theo nơi cư trú, tiến tới 
lồng ghép với các chương trình y tế 
địa phương;...

Bác sĩ Bùi Minh Kha - Giám đốc 
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 
tỉnh BRVT cho biết: “…Thực hiện 
chủ trương khám, chữa bệnh HIV/
AIDS qua BHYT, thời gian qua, 
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 
đã tích cực tham mưu với lãnh đạo 
ngành về công tác kiện toàn các cơ 
sở điều trị HIV/AIDS nhằm đáp ứng 
được các điều kiện của BHXH trong 
công tác KCB BHYT đối với bệnh 
nhân HIV/AIDS. Bên cạnh đó, tích 
cực hỗ trợ các cơ sở y tế thực hiện 
việc tiếp nhận và kiện toàn cơ sở điều 
trị HIV/AIDS từ các dự án... Đồng 
thời thực hiện công tác tổng hợp nhu 
cầu thuốc ARV trên toàn địa bàn để 
dự trù nguồn thuốc ARV qua nguồn 
BHYT…”

Nỗ lực tăng tỉ lệ thẻ BHYT  
cho người nhiễm HIV

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái - Phó 
Giám đốc Sở Y tế cho biết: “…Chính 
phủ đã khẳng định BHYT là nguồn 
tài chính bền vững để điều trị HIV/
AIDS, bao gồm cả thuốc ARV. Để 
sử dụng nguồn BHYT cho điều trị 
HIV/AIDS thì các cơ sở điều trị 

HIV/AIDS phải đặt tại cơ sở y tế có 
chức năng khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT. Chính vì vậy, việc kiện toàn 
cơ sở điều trị HIV/AIDS có ý nghĩa 
rất quan trọng, đem lại lợi ích thiết 
thực cho bệnh nhân HIV/AIDS.

Song song với việc kiện toàn cơ 
sở điều trị HIV/AIDS, thời gian qua, 
ngành Y tế tỉnh đã triển khai nhiều 
giải pháp nhằm nâng tỉ lệ sử dụng thẻ 
BHYT cho người nhiễm HIV. Vì tỉ lệ 
bệnh nhân HIV/AIDS có thẻ BHYT 
của tỉnh BR-VT thời điểm ban đầu 
(khi Bộ Y tế triển khai Thông tư số 
15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015) 
với tỉ lệ rất thấp, chỉ khoảng trên 
30%. Trong khi nguồn kinh phí hỗ 
trợ điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS 
đang bị cắt giảm và ngừng hoàn toàn, 
Việt Nam hướng đến thực hiện chi 
trả tiền khám, điều trị HIV/AIDS từ 
nguồn BHYT (gồm cả thuốc ARV). 
Cho nên, các hoạt động chăm sóc 
điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS sẽ 
phải chuyển sang hình thức BHYT 
đồng chi trả. Như vậy người nhiễm 
HIV không có BHYT sẽ gặp khó 
khăn về tài chính khi điều trị ARV,… 
Điều đó sẽ là nguy cơ dẫn đến tình 

Tư vấn điều trị Methadone cho một người nghiện ma túy tại TP. Vũng Tàu.
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trạng bệnh nhân bỏ điều trị, gia tăng 
tình trạng kháng thuốc và công tác 
điều trị sẽ khó khăn, tốn kém gấp 
bội phần. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi KCB 
BHYT cho người bệnh HIV/AIDS 
và cung cấp thuốc ARV điều trị HIV/
AIDS qua BHYT, ngành Y tế tỉnh 
tăng cường công tác truyền thông, 
vận động để người nhiễm HIV tự 
nguyện mua BHYT, những người 
nhiễm HIV không có điều kiện mua 
BHYT sẽ đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền hỗ trợ kinh phí để mua BHYT 
nhằm đảm bảo 100% người nhiễm 
HIV có thẻ BHYT. Bên cạnh đó, tổ 
chức mở các lớp tập huấn và cấp 
chứng nhận đủ điều kiện KCB HIV/
AIDS cho đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng 
yêu cầu KCB HIV/AIDS trong thanh 
toán BHYT.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống 
chính trị, của các cơ quan hữu quan 
trong hoạt động phòng chống HIV/
AIDS trên địa bàn, tính đến tháng 
9/2017, BR-VT đã nâng tỷ lệ BHYT 
cho người nhiễm HIV từ trên 30% 
lên 90,5%, trong tổng số 1.841 bệnh 

nhân HIV/AIDS đang được quản lý 
và điều trị tại các cơ sở y tế có thực 
hiện chức năng điều trị HIV/AIDS. 
Hiện nay BR-VT còn 159 bệnh nhân 
chưa có BHYT, đã được Trung tâm 
Phòng chống HIV/AIDS tổng hợp 
danh sách gửi BHXH xem xét để 
cấp thẻ BHYT. 

Như vậy, để thích ứng với những 
thay đổi trong công tác quản lý, 

điều trị HIV/AIDS, ngành Y tế tỉnh 
BR-VT đã có những giải pháp chủ 
động, linh hoạt và kịp thời. Thiết 
nghĩ bên cạnh sự nỗ lực của các 
cấp, các ngành, những bệnh nhân 
có HIV cũng cần nâng cao hiểu biết, 
có thái độ tích cực, chủ động tham 
gia BHYT để lộ trình điều trị không 
bị gián đoạn vì lý do kinh tế.

HOA VIỆT

Điều trị cho bệnh nhân có HIV tại khoa Nhiễm BV Bà Rịa.

Quang cảnh buổi mittinh hưởng ứng ngày thế giới phòng chống  HIV /AIDS tại huyện Xuyên Mộc.
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Muôn dạng kì thị: 
Với những đứa trẻ có HIV, bài 

học đầu đời chính là học cách chấp 
nhận hoàn cảnh của mình, chấp nhận 
sự tổn thương, các em phải nỗ lực 
vượt lên sự trớ trêu của số phận.

Khi chúng tôi đến thăm Trung 
tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, hầu hết các 
em trong độ tuổi đi học đều không có 
mặt, chỉ còn em T.T.H – 8 tuổi và em 
L.T. M -11 tuổi ở nhà, vì mấy hôm 
nay các em bị sốt. “Phải nghỉ học 02 
bé buồn lắm, cứ bớt sốt là 2 con lại 
hỏi: “cô ơi! Mai con đã được đi học 
lại chưa?” – vì bé H có mơ ước học 
để trở thành một phóng viên, tự mình 
viết những bài báo giúp mọi người 
hiểu rõ về căn bệnh HIV, về đường 
lây của nó để mọi người không còn 
kỳ thị, xa lánh nó nữa. Còn bé M 
thì ước mong sau này trở thành một 
bác sĩ để tự chăm sóc sức khỏe cho 
mình và cho các bạn của nó”- cô 
Trần Thúy Hằng bảo mẫu của các 
em chia sẻ. 

Nhìn các con đơn độc nơi góc 
giường nhỏ, tự mình chống chọi với 
bệnh tật và đau đáu với giấc mơ về 

tương lai, lòng không khỏi ngậm 
ngùi, thương cảm. Xót lòng hơn khi 
nghe kể về nỗi tủi thân mà các con 
phải chấp nhận để được đến trường, 
vì phụ huynh không đồng ý cho con 
em họ học chung với những đứa trẻ 
có HIV, cấm con chơi cùng, thậm chí 
yêu cầu giáo viên phải cho những 
em có HIV ngồi riêng biệt và không 
được tiếp xúc với con em của họ.

Những trẻ có HIV đang sống tại 
cộng đồng cũng tương tự như vậy. 
Lẽ ra ở tuổi các em “mỗi ngày đến 
trường là một ngày vui” thì thực tế 
lại là “mỗi ngày đến trường là một 
ngày lo”. Các em luôn nơm nớp, lo 
sợ bị phát hiện đang có bệnh, nên tự 
giác thu mình lại, xa lánh dần bạn bè.

Bà N.T.M – ngụ tại Phường 
Rạch Dừa, bà nội của bé N.Q.T bộc 

Chung tay chắp cánh ước mơ

Các bé có HIV được nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu.

Hiện nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trên 100 trẻ bị nhiễm HIV, 2/3 trong số đó được nuôi dưỡng tại 
các Trung tâm tâm bảo trợ xã hội.
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bạch:“con trai, con dâu tôi mất vì 
HIV/AIDS, để lại thằng bé cũng bị 
nhiễm HIV, tôi thương nó côi cút, 
ráng nuôi cho ăn học cho bằng bạn 
bằng bè. Học được một thời gian thì 
phụ huynh cùng lớp họ biết, đòi đuổi 
học cháu. Nhà trường không chấp 
nhận yêu sách này, vậy là họ bảo 
nhau rút hồ sơ xin chuyển trường 
hết. Sợ làm khó cho nhà trường, 
tui phải chuyển trường cho cháu. 
Ở đâu cũng chỉ một thời gian là bị 
phát hiện. Riết rồi cháu sinh ra mặc 
cảm, không chơi với ai, đến lớp cứ 
ngồi thu mình một chỗ, hết giờ đi 
về. Thương cháu nhiều khi muốn 
cháu nghỉ học, nhưng cháu nhất 
quyết không chịu vì cháu nói có học 
thì mới thực hiện được giấc mơ trở 
thành công an và cháu học rất giỏi, 
5 năm liền đều đạt danh hiệu học 
sinh giỏi”.

Tuy nhiên đó là số đông chứ 
không phải là tất cả. Nhiều bạn trẻ 
hiện nay do được tiếp cận đầy đủ 
thông tin, có sự hiểu biết đầy đủ về 
bệnh nên không có khái niệm phân 
biệt, kỳ thị. Bạn Nguyễn Hoàng Linh 
– sinh viên Đại học Bà Rịa - Vũng 
Tàu là ví dụ điển hình, bạn chia sẻ: 
“khi đi tình nguyện mình đã từng 
tiếp xúc với các em bị nhiễm HIV, 
ôm, bế, hôn má các em, và vui đùa 
thoải mái, vì mình hiểu HIV không 
lây qua tiếp xúc thông thường. Khi 
đứng trước các em cảm thấy hổ thẹn, 
vì mình may mắn được sinh ra trong 
một gia đình trọn vẹn, một thân thể 
khỏe mạnh, có điều kiện làm những 
điều mình thích, vậy mà đôi lúc mình 
than thở, chán ghét bản thân, thậm 
chí mình đã từng đánh mất niềm tin 
và ước mơ”. 

Một số người khác lại chưa hoàn 
toàn thoải mái khi tiếp xúc, vẫn 
có những “cảm giác” rất khó giải 
thích, như trường hợp chị Nguyễn 
Thị Hương Trà – phường 2, chị cho 

biết: “bản thân mình đã từng dẫn 
nhiều đoàn công tác xã hội tới thăm 
các bé ở các trung tâm bảo trợ và 
tiếp xúc với bệnh nhân AIDS. Mặc 
dù biểu hiện của mình là hòa đồng, 
thân thiện nhưng thật sự trong lòng 
vẫn không thể ngăn đi sự sợ hãi, cảm 
giác ớn ớn mỗi khi năm tay một bệnh 
nhân AIDS, mặc dù đã chuẩn bị kỹ 
về kiến thức..., mình nghĩ đó cũng 
là tâm lý của hầu hết mọi người”.

Cô Nguyễn Thị Thư – Giám đốc 
Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu 
cho biết: “Đa phần các bé mang trong 
mình căn bệnh HIV sẽ trở nên e dè, 
ngại tiếp xúc với mọi người. Vì khi 
đủ nhận thức các bé biết cảm nhận 
thái độ, cử chỉ xa lánh của những 
người xung quanh. Nhiều bé đi học 
một thời gian xin nghỉ học vì các bạn 
trong lớp không ai chơi cùng, thậm 
chí có nhiều phụ huynh còn cấm cản 
các bé không được lại gần con cái 
họ. Chúng tôi cũng có trao đổi với 
giáo viên ở trường để có biện pháp 
giúp đỡ, nhưng đây là vấn đề tế nhị 
nên rất khó giải quyết. Chỉ mong 
nhận thức của mọi người sớm thay 

đổi, xã hội không còn kỳ thị, phân 
biệt để các cháu được đi học không 
phải che giấu bệnh tật, tự do vui chơi, 
rèn luyện, được làm mọi điều mình 
mong muốn, có điều kiện phát triển 
bản thân và nhất là có cơ hội thực 
hiện ước mơ của đời mình”.

Chung tay chăm sóc trẻ có HIV
So với các tỉnh thành khác trên 

cả nước, Bà Rịa Vũng Tàu có số 
lượng trẻ em có HIV không nhiều. 
Để chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ 
trẻ hòa nhập cộng đồng, các ngành 
chức năng trong tỉnh đã có nhiều 
biện pháp giúp các em có cuộc sống 
tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Trong những năm qua, sự phối 
hợp chặt chẽ của liên ngành Giáo 
dục - Y tế và Lao động, Thương binh 
và Xã hội, sự vào cuộc quyết liệt của 
các ban, ngành, đoàn thể, UBND các 
cấp; sự ủng hộ, chung tay của học 
sinh, sinh viên, phụ huynh, các tổ 
chức trong nước và quốc tế, giúp cho 
các em phần nào được hưởng những 
quyền lợi các em cần có. 

Năm 2017, chương trình hành 
động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng 

Một giờ lên lớp của các bé nhiễm HIV.
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bởi HIV/AIDS tỉnh BR-VT đặt mục 
tiêu: 100% trẻ em có HIV trong diện 
quản lý tại địa phương được chăm 
sóc, điều trị, tư vấn thích hợp; ít 
nhất 50% trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS được cung cấp các dịch 
vụ chăm sóc tâm lý - xã hội, hỗ trợ 
dinh dưỡng, tư vấn và xét nghiệm 
HIV… ; xây dựng nhiều mô hình 
kết nối dịch vụ chăm sóc toàn diện 
cho trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS trên 
toàn tỉnh; trẻ có HIV đã được giới 
thiệu đến các cơ sở điều trị nhi để 
khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ dinh 
dưỡng,… được tham gia sinh hoạt 
nhóm tại cộng đồng, qua đó giúp các 
em được vui chơi giải trí và tự tin 
trong cuộc sống. 

Hiện nay, những chương trình 
trong dự án Life - Gap có thể xem là 
hoạt động hiệu quả nhất hướng đến 
đối tượng là trẻ em có HIV/AIDS 
của tỉnh ta thời gian qua. Bác sĩ Bùi 
Văn Doanh, Trưởng khoa Chăm sóc, 
điều trị, Trung tâm phòng, chống 
HIV tỉnh cho biết:“từ năm 2007 đến 
nay, Trung tâm Phòng, chống HIV/
AIDS tỉnh đã triển khai dự án Hỗ 
trợ, phòng chống HIV/AIDS tại Việt 
Nam (VAAC-US-CDC) do tổ chức 
PEPFAR (Mỹ) tài trợ để chăm sóc 
cho trẻ em có HIV. Trung bình mỗi 
năm, dự án này sẽ tài trợ kinh phí 
khoảng 576 triệu đồng để Trung tâm 
Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh thực 
hiện các hoạt động chăm sóc trẻ có 
HIV. Từ dự án này, trẻ em có HIV sẽ 
được uống thuốc điều trị ARV, thuốc 
kháng vi rút và dự phòng các bệnh 
nhiễm trùng cơ hội; đồng thời, tổ 
chức xét nghiệm định kỳ cho các em. 
Đặc biệt, các em từ 0-18 tháng tuổi 
còn được cung cấp sữa dinh dưỡng 
(30 hộp/trẻ trong vòng 18 tháng) 
nhằm hạn chế tình trạng suy nhược 
cơ thể ở trẻ em khi trẻ không được 
bú sữa từ mẹ có HIV để phòng lây 
truyền mẹ - con”

Cùng đó, tại 02 bệnh viện tuyến 
tỉnh là bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi 
triển khai phòng khám ngoại trú từ 
nhiều năm nay để điều trị cho những 
bệnh nhân có HIV và hoàn toàn miễn 
phí. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 
trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt 
động thiệt thực nhằm hỗ trợ đời sống 
vật chất, tinh thần cho các em. Đối 
với các em nhỏ có HIV, không gì 
hạnh phúc bằng sự quan tâm, yêu 
thương và sẻ chia của cộng đồng.

Song song đó, các cơ quan, các 
đoàn thể, tổ chức cũng thường xuyên 
thăm hỏi, tặng quà cho những trẻ có 
HIV nhân ngày quốc tế thiếu nhi, Tết 
Trung thu,... Những hoạt động này 
đã góp phần nâng cao trách nhiệm 
cũng như kêu gọi cộng đồng trong 
việc quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc trẻ 
bị nhiễm HIV. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được, vẫn còn nhiều khó 
khăn vướng mắc, bởi thực tế, sự kì 
thị vẫn còn rất phổ biến. Để loại bỏ 
hoàn toàn sự kì thị là một quá trình 
thay đổi về mặt nhận thức với những 
hành động thiết thực, cụ thể và sự 
chung tay của cả cộng đồng xã hội.

Trong khi đó, một trong những 
nguyên nhân hàng đầu dẫn đến lây 
nhiễm HIV là người bị nghi nhiễm 
HIV không mạnh dạn đến các cơ sở 
y tế để khám, xét nghiệm và tư vấn 
điều trị. Khi mang thai, nhiều chị 
em ngần ngại đi xét nghiệm để can 
thiệp dự phòng lây nhiễm HIV. Bác 
sĩ Bùi Văn Doanh - khuyến cáo: khi 
mang thai nếu phát hiện bị nhiễm 
HIV, người mẹ nên tới các cơ sở y 
tế để khám, tư vấn và sử dụng các 
biện pháp dự phòng lây nhiễm cho 
con để khi sinh ra được khỏe mạnh.

Thiết nghĩ, trẻ em là nạn nhân 
gánh chịu hậu quả nặng nề từ căn 
bệnh HIV, nên nhóm quyền cơ bản 
đã bị tác động, làm hạn chế, xấu đi, 
thậm chí mất đi những quyền mà 
đáng lẽ trẻ được hưởng. Vì vậy, cần 
lắm những tấm lòng biết thấu cảm, sẻ 
chia và nhất là biết dang rộng đôi tay 
giúp cho những đứa trẻ mang trong 
mình căn bệnh HIV cơ hội hòa nhập 
cộng đồng, cơ hội được trở thành 
một đứa trẻ bình thường, được quan 
tâm, chăm sóc, yêu thương và có cơ 
hội chắp cánh những ước mơ.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN
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Hút thuốc làm giảm sản xuất 
tinh trùng, làm dị dạng tinh 
trùng, giảm khả năng di 

chuyển của tinh trùng và nguy hiểm 
hơn là hút thuốc làm giảm nghiêm 
trọng dòng máu đến dương vật, một 
số trường hợp gây liệt dương.
Hút thuốc ảnh hưởng đến chất 
lượng tinh trùng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các 
chất chuyển hóa chính của khói thuốc 
(là những chất trong khói thuốc được 
hít vào rồi chuyển hóa trong cơ thể) 
được tìm thấy trong tinh dịch. Các 
thành phần của thuốc lá tìm thấy 
trong tinh dịch có những chất có thể 
kìm hãm sự hoạt động của hệ thống 
Enzym Choline Acetyltransferase 
(cần thiết cho tinh trùng hoạt động).

Nam giới hút thuốc so với những 
người không hút thuốc thì có nồng độ 
Testosterone thấp (hóc môn này cần 
thiết cho việc sản xuất tinh trùng) và 

làm tăng nồng độ hóc môn kích thích 
nang (hóc môn nữ hoá).

Hút thuốc làm giảm số lượng tinh 
trùng

Một yếu tố dẫn tới giảm khả năng 
sinh sản của nam giới hút thuốc, là 
khả năng cơ thể không sản xuất được 
số lượng tinh trùng bình thường. 

Các chất phụ gia của thuốc lá vào 
tinh dịch và sự mở rộng bất thường 
của tĩnh mạch, túi tinh làm giảm số 
lượng tinh trùng. Đối với người từ 
bỏ thuốc trong vòng 6 tháng thì mật 
độ tinh trùng sẽ được cải thiện. 

Tùy thuộc vào lượng thuốc hút 
mà những người hút thuốc số lượng 
tinh trùng giảm nhiều hay ít (với 
những người nghiện thuốc càng nặng 
thì điều này càng rõ). Hút thuốc gây 
viêm hệ thống sinh dục làm tinh 
trùng khó xâm nhập vào trứng.

Hút thuốc làm biến đổi hình dạng 
tinh trùng

Hiện nay có một số bằng 
chứng đáng tin cậy đã kết 
luận những người hút 
thuốc có phần trăm tinh 
trùng dị dạng cao hơn. 
Điều này có thể dẫn tới 
sẩy thai, thai nhi dị tật 
bẩm sinh hoặc biến 
chứng khi sinh.

Hút thuốc giảm khả năng phóng 
tinh dịch

Số lượng tinh dịch ở người hút 
thuốc có xu hướng ít hơn người 
không hút thuốc. Người nghiện thuốc 
có thể phải gánh chịu nặng nề hơn 
về ảnh hưởng này. Giảm khả năng 
phóng tinh dịch có thể do ảnh hưởng 
của Nicotine tới hệ thống thần kinh, 
làm suy yếu hệ thống thần kinh liên 
quan tới khả năng phóng tinh dịch. 

Nguyên nhân thứ hai có thể do 
giảm lượng kích thích tố sinh dục 
nam của người hút thuốc. Sự giảm 
lượng kích thích tố sinh dục nam có 
thể là do giảm sự kích thích của túi 
tinh và số lượng phóng tinh thấp.
Hút thuốc gây liệt dương

Những người hút thuốc có nguy 
cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần, do gây 
xơ vữa động mạch ở dương vật làm 
giảm tưới máu mà chúng ta gọi là 
liệt dương do mạch máu. 82% - 97% 
nam giới bị liệt dương mạch máu có 
hút thuốc. 

Ở những nam giới hút thuốc lâu 
thì nguy cơ bị liệt dương do mạch 
máu cao hơn, ở những người nghiện 
thuốc nặng thì nguy cơ đó còn cao 
hơn nữa.

Ngoài liệt dương do xơ vữa mạch, 
hút thuốc còn dẫn đến liệt dương do 
co mạch (làm giảm dòng chảy do 
động mạch bị co hẹp lại), chỉ cần 
hút 2 điếu thuốc có thể gây ra co thắt 
động mạch dương vật cấp. 

Nhiều năm hút thuốc có thể dẫn 
tới chứng liệt dương hoặc ảnh hưởng 
khả năng cương cứng.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

Hút thuốc 
làm giảm khả năng  
sinh sản  và rối loạn tình dục ở nam giới
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Cuộc sống hiện đại với nhiều 
căng thẳng, lo âu khiến nhiều 
người gặp phải những vấn 

đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. 
Tuy nhiên, không phải người bệnh 
nào cũng được phát hiện và điều trị 
kịp thời.
Ai cũng có nguy cơ mắc các chứng 
tâm thần:

Nhập học trường N.A.N chưa đầy 
02 tháng, em N.T.T.T đã có những 
biểu hiện rất đáng lo ngại, sụt cân 
nhanh chóng, lúc nào cũng trong 
trạng thái căng thẳng, nhiều đêm 
đang ngủ em bật dậy hét lớn: “con 
trễ học rồi”, khiến gia đình em rất 
lo sợ. Đoán con bị stress do áp lực 
học hành, chị L.T.H mẹ em, ngay 
lập tức xin cho con sang một trường 
khác phù hợp hơn với tính cách và 
năng lực, đồng thời khuyến khích 
con tham gia các hoạt động giải trí 
giúp con nhanh chóng ổn định tâm 
lý và trở lại trạng thái bình thường.

Tuy nhiên không phải ai cũng 
may mắn như em T, có được người 
thân quan tâm và hiểu biết. Rất nhiều 
trường hợp, do không được phát hiện 
kịp thời đã để bệnh diễn tiến nặng, 
như trường hợp của chị T, nhà ở 
phường Nguyễn An Ninh, thành phố 
Vũng Tàu. Do lấy phải ông chồng 
lăng nhăng nên tâm trạng của chị 
luôn ủ dột. Ban đầu, chị còn hay tâm 
sự với người này, người kia để tìm 
sự động viên chia sẻ. Nhưng dần 
dần chị thu mình lại, ít giao tiếp với 
những người xung quanh, thường 
xuyên than đau đầu. Vì tôn trọng sự 
riêng tư, người thân, bạn bè không 
hỏi nhiều. Cho tới khi phát hiện chị 
có ý định tự sát, gia đình mới tá hỏa 

đem chị đi khám thì phát hiện chị 
bị trầm cảm nặng có ý định tự sát.

Cũng giống như chị T, Anh H.T. 
Q, nhà ở xã Phước Tỉnh, huyện Long 
Điền, làm ăn thua lỗ, bị bạn thân 
lừa tiền đã mượn rượu giải khuây. 
Một thời gian anh trở nên lệ thuộc 
vào rượu và thường xuyên rơi vào 
trạng thái ảo giác, lúc nào cũng nghĩ 
có kẻ đang tìm cách hãm hại mình. 
Ban đầu gia đình cho rằng đó chỉ 
là dấu hiệu tâm lý bình thường vì 
anh gặp nhiều chuyện không may 
cùng lúc, nhưng rồi anh trở nên hung 
hãn, sẵn sàng gây gổ, tấn công bất 
cứ ai. Lúc bấy giờ gia đình mới đưa 
anh đi khám . Anh được chẩn đoán 
mắc chứng tâm thần hoang tưởng 
và phải điều trị nội trú trong một 
thời gian dài.

Hiện nay các rối loạn tâm thần 
đang ngày càng trở nên phổ biến 
với nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Tuy nhiên theo thống kê có khoảng 
70-80% số bệnh nhân không nhận 
ra nhận ra mình bị rối loạn này, dẫn 
đến không được điều trị thỏa đáng.

Tâm thần dạng nhẹ gia tăng:
Nhiều người ngộ nhận tâm thần 

phải là những người mất hết ý thức, 
hành động điên khùng, trên thực tế, 
bệnh có thể bắt đầu từ biểu hiện rất 
đơn giản và thường gặp.

Theo bác sĩ Ngô Thành Phong 
- Giám đốc bệnh viện Tâm thần 
tỉnh BR-VT, những năm gần đây 
số lượng người có biểu hiện về sức 
khỏe tâm thần dạng nhẹ tăng lên rõ 
rệt. Tập trung nhiều nhất vào nhóm 
những người lao động trí óc. Trung 
bình một năm, bệnh viện Tâm thần 
tiếp nhận khoảng 3500 bệnh nhân 
mắc chứng tâm thần (cả nội trú và 
ngoại trú).

Nguyên nhân là do áp lực công 
việc, áp lực xã hội ngày một tăng, 

Đo điện não đồ tại bệnh viện Tâm thần tỉnh. Ảnh: THẾ PHI

TÂM THẦN -
căn bệnh phổ biến của xã hội hiện đại
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quả của công việc, các mối quan hệ 
hoặc vấn đề tiền bạc, stress kéo dài 
rất nguy hiểm cho sức khỏe tâm thần. 
Hãy biết cách loại trừ thông tin nhiễu 
(chuyện ngoài lề không tham gia)

Tìm việc làm có thu nhập, tham 
gia các hoạt động tình nguyện, thỏa 
mãn sở thích: Thất nghiệp có ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe tâm thần. 
Tham gia hoạt động tình nguyện 
hoặc thỏa mãn các sở thích cá nhân 
cũng có hiệu quả thúc đẩy sức khỏe 
tâm thần tốt.

Tránh lạm dụng rượu bia, các 
chất kích thích: Vì nếu sử dụng 
thường xuyên, lâu dài nó sẽ khiến 
thần kinh bị lệ thuộc, gây nên các 
chứng ảo giác, mất kiểm soát trong 
suy nghĩ, hành động.

Hạn chế sử dụng các thiết bị 
thông minh, game online…: Chứng 
nghiện game online được các nhà 
khoa học xem xét đưa vào một trong 
những loại bệnh lý tâm thần. Nguyên 
nhân là do chơi game online quá lâu 
trong thời gian dài sẽ dẫn đến nhiều 
tác hại cả về thể chất lẫn tinh thần, 
gây rối loạn tâm sinh lý.

HẠ VŨ

nhất là trong bối cảnh cạnh tranh 
trong công việc ngày càng cao và 
đáng lo ngại là hiện nay, tỷ lệ thanh 
thiếu niên mắc các chứng liên quan 
đến tâm thần ngày càng gia tăng, do 
nghiện internet, facebook, nghiện 
game online, ma túy đá…Biểu hiện 
của bệnh thường là mất ngủ, kém ăn, 
giảm hứng thú, giảm giao tiếp, cảm 
giác mệt mỏi, uể oải, giảm khả năng 
suy nghĩ, giảm trí nhớ, tâm lý bất an, 
có những hành vi không phù hợp…

Tuy nhiên do ít được quan tâm 
nên hầu hết những người có vấn 
đề về sức khỏe tâm thần được phát 
hiện trễ và không được điều trị dứt 
điểm khiến bệnh tiến triển nặng, đã 
có nhiều trường hợp đau lòng xảy 
ra như tự tử hoặc gây nguy hại cho 
người khác, thậm chí là giết người 
như báo chí gần đây đưa tin.

Làm gì để chăm sóc sức khỏe tâm 
thần?

Cũng giống như nhiều loại bệnh 
lí khác, bệnh lí về tâm thần cũng có 
những nguyên nhân từ hành vi và có 
thể phòng ngừa được. Dưới đây là 
một vài lời khuyên của các chuyên 
gia giúp bạn có thể cải thiện sức khỏe 

tâm thần, sẵn sàng đón nhận những 
biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Có kế hoạch làm việc và thư 
giãn: Một ngày làm việc liên tục 
với áp lực, căng thẳng sẽ khiến tinh 
thần của bạn tệ đi rất nhanh có thể 
dẫn đến trạng thái lo âu và trầm cảm. 
Do đó bạn đừng quên nghỉ ngơi và 
thư giãn đầu óc bằng những sở thích 
cá nhân của mình.

Chế độ ăn lành mạnh: Vì não 
cần sự kết hợp của các chất dinh 
dưỡng để duy trì sức khỏe và hoạt 
động tốt giống như mọi bộ phận khác 
trong cơ thể. Do đó duy trì chế độ ăn 
lành mạnh rất có lợi cho sức khỏe 
tâm thần.

Tập luyện thường xuyên: Hoạt 
động thể chất rất quan trọng đối với 
mọi khía cạnh sức khỏe, bao gồm cả 
sức khỏe tâm thần.

Ngủ tốt hơn: Ai cũng biết rằng 
những trục trặc về giấc ngủ có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. 
Theo nghiên cứu, những người ngủ 
ít hơn 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ cao 
mắc bệnh tâm thần.

Xử lý stress: Ai trong chúng ta 
cũng có lúc bị stress. Dù đó là hậu 

Hướng dẫn tập Yoga cho bệnh nhân tại bệnh viện Tâm thần tỉnh. Ảnh: THĂNG THÀNH
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BR-VT là một trong những tỉnh, 
thành trên cả nước có số người mắc 
viêm gan siêu vi B khá cao. Để quản 
lý chặt chẽ và điều trị tốt cho bệnh 
nhân mắc phải căn bệnh này, từ tháng 
4/2017, bệnh viện Bà Rịa đã thành 
lập phòng khám viêm gan siêu vi B. 
Sau 6 tháng đi vào hoạt động, phòng 
khám này đã mở ra cơ hội cho người 
bệnh được thăm khám, tư vấn, theo 
dõi xét nghiệm định kỳ và giảm bớt 
chi phí điều trị. 

Anh Phạm Văn Mỹ, ở xã Đá Bạc, 
huyện Châu Đức bị bệnh viêm gan 
siêu vi B cách đây 2 năm. Khi đó, 
tỉnh BR-VT chưa có cơ sở y tế nào 
triển khai phòng khám điều trị viêm 
gan siêu vi B, nên anh phải thường 
xuyên lên các bệnh viện tuyến trên 
ở thành phố Hồ Chí Minh để xét 
nghiệm định kỳ và lấy thuốc uống. 
Từ khi bệnh viện Bà Rịa có triển khai 
phòng khám viêm gan B, anh Mỹ 
không còn phải đi xa để chữa bệnh, 
giảm được thời gian và chi phí đi lại. 

Giống như anh Mỹ, anh Trần 

Văn Dũng, ở xã Hoà Hiệp, huyện 
Xuyên Mộc cũng là 1 trong số những 
bệnh nhân viêm gan siêu vi B. Anh 
Dũng phát hiện mình bị viêm gan 
B cách đây 6 năm. Thời gian đầu, 
anh thường xuyên lên khám và lấy 
thuốc uống tại bệnh viện Nhiệt Đới 
ở thành phố HCM. Nhưng sau đó, do 
ngại đường xá xa xôi, điều kiện kinh 
tế không cho phép nên anh Dũng bỏ 
luôn việc điều trị. Tuy nhiên, từ khi 
biết bệnh viện Bà Rịa có phòng khám 
viêm gan, anh Dũng đã tiếp tục quay 
trở lại điều trị. Anh chia sẻ: “Mình 
biết bệnh của mình rất nguy hiểm nếu 
không được kiểm soát, tuy nhiên vì 
điều kiện kinh tế phải bỏ ngang. Giờ 
bệnh viện Bà Rịa có phòng khám, 
điều trị chuyên khoa rồi, không phải 
đi xa lại ít tốn kém, dại gì không điều 
trị dứt điểm”.

Bác sĩ Phạm Trung Thảo, phụ 
trách phòng khám viêm gan, bệnh 
viện Bà Rịa cho biết, theo khảo sát, 
có tới 20% dân số Việt Nam bị mắc 
bệnh viêm gan siêu vi B. Thông 

thường, khoảng 80% người bệnh sẽ 
không nhận ra bất kỳ triệu chứng đặc 
biệt nào của bệnh cho đến khi gan 
bị tổn thương nghiêm trọng. Do đó, 
đa số bệnh nhân thường được chẩn 
đoán và điều trị ở giai đoạn muộn. 
Điều này có thể khiến bệnh tiến triển 
nhanh hơn, khó điều trị và tỷ lệ tử 
vong cao. Bên cạnh đó, việc điều trị 
bệnh viêm gan thường kéo dài và 
theo phác đồ, đòi hỏi bệnh nhân phải 
tuân thủ nghiêm ngặt. Trước đây, tỉnh 
ta chưa có phòng khám chuyên khoa 
nên việc quản lý bệnh nhân không 
được chặt chẽ, do đó các bệnh nhân 
viêm gan siêu vi B ở BR-VT hàng 
tháng đều phải lên TPHCM để làm 
các xét nghiệm và mua thuốc kháng 
virus điều trị. Hiện tại, hơn 500 bệnh 
nhân trong tỉnh mắc bệnh viêm gan 
siêu vi B đã được quản lý, điều trị 
tại phòng khám viêm gan của bệnh 
viện Bà Rịa. Trung bình, mỗi ngày 
phòng khám này tiếp nhận khám, tư 
vấn, xét nghiệm cho khoảng 50 – 60 
bệnh nhân. 

Có thể nói, việc triển khai phòng 
khám viêm gan B tại bệnh viện Bà 
Rịa đã đáp ứng được nhu cầu của 
đông đảo người bệnh đang sinh sống 
và làm việc tại tỉnh BR-VT, góp phần 
giảm thời gian, chi phí cho người 
bệnh. Điểm hạn chế duy nhất hiện 
nay là phòng khám viêm gan B chưa 
thực hiện được kỹ thuật đo lượng vi 
rút, nên 6 tháng 1 lần, bệnh nhân vẫn 
phải lên tuyến trên để thực hiện kỹ 
thuật này. Sắp tới, bệnh viện Bà Rịa 
sẽ đầu tư làm phòng xét nghiệm sinh 
học phân tử để đo lượng virus. Nếu 
kỹ thuật này được triển khai, bệnh 
nhân viêm gan B sẽ được quản lý 
và điều trị một cách toàn diện ngay 
tại địa phương.

ĐÌNH BÁCH

Siêu âm gan cho bệnh nhân tại BV Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI

Bệnh nhân viêm gan B 
có thể yên tâm điều trị trong tỉnh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Có 2 nhóm nguyên nhân làm 
cho mắt không nhìn rõ được 
vật. Thứ nhất là những bệnh 

lý thực thể như đục thủy tinh thể, 
chấn thương, Glaucoma .v.v. Thứ 
hai là do những rối loạn về quang 
học ở mắt gọi là tật khúc xạ.
Thế nào là tật khúc xạ? 

Một con mắt bình thường khi 
nhìn một vật thì ảnh của vật sẽ rơi 
đúng trên võng mạc cho ta thấy hình 
ảnh rõ ràng, sắc nét, đúng màu sắc. 
Người ta gọi đó là mắt chính thị. Nếu 
vì một lý do nào đó mà ảnh của vật 
không rơi vào võng mạc người ta gọi 
đó là tật khúc xạ (TKX).

Có 3 loại TKX tương ứng với vị 
trí hội tụ của vật so với võng mạc: 
nếu hội tụ trước võng mạc gọi là cận 
thị, nếu ở phía sau gọi là viễn thị, nếu 
hình ảnh của vật không phải là một 
điểm mà là một đoạn thẳng có thể 
ở trước, ở sau hoặc nửa trước, nửa 
sau gọi là loạn thị.

Khi chúng ta còn trẻ thì dù vật 
ở xa hay gần đều nhìn rõ do mắt có 
khả năng điều tiết. Từ 40 tuổi trở lên 
khả năng điều tiết này giảm dần làm 
cho ta không nhìn được những vật ở 
gần gọi là lão thị, vì vậy người trên 
40 tuổi phải đeo kính để đọc sách. 
Lão thị không phải là TKX của mắt.

Tật khúc xạ xuất hiện khi nào? 
TKX thường xuất hiện ở lứa tuổi 

đi học, nhất là từ 11 – 15 tuổi. Nhiều 
nhất là cận thị, chiếm khoảng hơn 
80%, vì vậy người ta gọi chung là 
“Cận thị học đường”. Cũng có một 
số ít trường hợp bị TKX ở tuổi rất 
nhỏ, hoặc ở tuổi trưởng thành sau 
những lần thay đổi lớn về sức khỏe 

như thai sản, chấn thương, bệnh lý 
nội khoa v.v. 

TKX thường có xu hướng phát 
triển tăng dần cho đến năm 18 đến 
20 tuổi thì dừng lại. Xuất hiện càng 
sớm và càng nặng thì sự tăng độ 
càng nhiều. 

Nguyên nhân và biểu hiện của tật 
khúc xạ

Có 2 nhóm nguyên nhân chính 
gây TKX là bẩm sinh và mắc phải. 
Nguyên nhân bẩm sinh thường do 
yếu tố đi truyền, yếu tố gia đình và 
giống người. Nguyên nhân mắc phải 
thường do quá trình học tập, làm việc 
và các thói quen không hợp lý như: 
Tư thế ngồi sai, Điều kiện ánh sáng, 
bàn ghế không phù hợp, thói quen 
đọc sách, chơi điện tử, xem TV, sử 
dụng vi tính không hợp lý v.v. 

Biểu hiện chủ yếu của TKX là 
nhìn mờ. Cận thị thì giảm thị lực khi 
nhìn xa, viễn thị và loạn thị thì cả 
nhìn xa và gần đều mờ. Ngoài ra có 
các triệu chứng khác như mỏi mắt, 
nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, viết 
chữ không thẳng hàng, kết quả học 
tập giảm sút. 

Những cách để điều chỉnh tật  
khúc xạ

Khi đã bị TKX thì bắt buộc phải 
điều chỉnh để mắt trở lại trạng thái 
thoải mái, hạn chế bớt sự tăng độ, 
và ngăn ngừa những biến chứng của 
mắt. Có 3 cách được sử dụng để điều 
chỉnh TKX. 

Thông thường nhất là sử dụng 
kính đeo. Ưu điểm là tiện lợi, rẻ tiền, 
dễ thay đổi, nhưng nhược điểm dễ 
hỏng, dễ mất. Nên đeo kính thường 

Cách phòng tránh 
tật khúc xạ học đường 

Một buổi khám cận thị học đường cho học sinh THCS ở Tân Thành.
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xuyên và kiểm tra độ kính 6 tháng 
một lần. 

Phương pháp thứ 2 là mang kính 
tiếp xúc. Là một miếng nhựa đặc biệt 
được đặt áp sát vào giác mạc. Loại 
kính này phù hợp cho lứa tuổi thanh 
niên và người lớn. Ưu điểm là gọn, 
nhỏ, người ngoài nhìn vào sẽ không 
thể nhận biết được. Nhược điểm là 
phải tháo lắp, ngâm rửa hàng ngày, 
nếu không khéo léo có thể gây trầy 
xước giác mạc, nhiễm trùng. Một số 
người bị dị ứng với kính thì không 
dùng được. 

Phương pháp thứ 3 là phẫu thuật 
bằng Laser Excimer. Chùm tia Laser 
sẽ làm cho bốc bay một phần nhu 
mô làm cho giác mạc giống như một 
chiếc kính sinh học để điều chỉnh 
TKX. Phẫu thuật này được thực 
hiện khá đơn giản, nhanh chóng và 
an toàn, cho hình ảnh như sinh lý 
bình thường của mắt, kết quả lâu 
dài hoặc vĩnh viễn, nhược điểm là 
đắt tiền, thường trên 20 tuổi mới 
thực hiện được. 

Hiện nay y học đang phát triển 
một số phương pháp mới như mổ 
phaco thay thủy tinh thể để điều 
chỉnh TKX, mổ Phakic đặt kính nội 

nhãn v.v. cũng mang lại thị lực cao 
cho những trường hợp bị TKX đặc 
biệt. 

Cách chăm sóc và bảo vệ mắt 
Để có một đôi mắt sáng đẹp và 

phòng tránh TKX cho mắt, ở lứa tuổi 
học đường cần thực hiện các biện 
pháp sau đây. 

Nơi học tập đảm bảo đủ ánh sáng, 
nên dùng đèn dây tóc có chụp phản 
chiếu, ánh sáng chiếu từ phía trước 
mặt hoặc đối diện với tay cầm bút, 
góc học tập nên bố trí gần của sổ. 

Không đọc sách trong điều kiện thiếu 
ánh sáng, khi đi tàu xe, khi nằm, khi 
quỳ.Tư thế ngồi học thẳng lưng, hai 
chân khép để trên nền nhà, đầu cúi 
10 - 15°. Cần bố trí chiều cao bàn 
ghế phù hợp để khoảng cách từ mắt 
đến sách vở là 25cm với cấp tiểu 
học, 30cm với cấp THCS và 35cm 
với học sinh THPT. 

Chữ viết trên bảng và trong tập 
vở phải rõ nét, không viết mực đỏ, 
mực xanh lá cây, không đọc sách 
in chữ quá nhỏ, in trên giấy vàng, 
giấy đen. 

Phải có chế độ học tập và vui 
chơi ngoài trời hợp lý để mắt được 
nghỉ ngơi và điều tiết giữa nhìn gần 
và xa. Khi học cứ 1 giờ phải nghỉ 10 
– 15 phút. Khi xem Tivi, chơi điện tử 
không quá 60 phút mỗi lần, không 
ngồi quá gần sẽ ảnh hưởng tới mắt.

Cần có chế độ dinh dưỡng tốt cho 
mắt, ngủ từ 8 – 10 tiếng một ngày, 
dinh dưỡng nhiều rau xanh, trái cây 
đảm bảo đủ các loại vitamine cho cơ 
thể. Cho trẻ đi khám kiểm tra mắt 
mỗi 6 tháng một lần hoặc ngay khi 
có các biểu hiện nghi ngờ như mờ 
mắt, dụi mắt, nheo mắt, nghiêng đầu, 
cúi sát tập vở .v.v. để kịp thời phát 
hiện và điều chỉnh TKX.

Bài, ảnh: Bs. NGUYỄN VIẾT GIÁP

Kỹ thuật viên đo kính cho học sinh bị tật khúc xạ.

Kiểm tra thị lực cho học sinh THCS tại huyện Xuyên Mộc.
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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.

Tên gọi khác là hoắc hương núi, 
họ hoa Mõm chó. Thân cây nhỏ, màu 
tím, có lông trắng mịn. Lá mọc đối, 
hình trứng, đầu lá dài và nhọn, mép 
có răng cưa, hai mặt lá có nhiều lông 
mịn, toàn thân và lá có mùi thơm. 
Hoa mọc thành chùm dạng bông ở 
kẽ lá. Quả nang có nhiều hạt nhỏ.

1. Bộ phận dùng: dùng cả thân, 
lá Nhân trần. Thường thu hái vào 
mùa thu khi Nhân trần ra hoa. Rửa 
sạch, phơi khô.

2. Tác dụng của Nhân trần
Nhân trần vị hơi đắng, tính hơi 

hàn, có công dụng thanh nhiệt, lợi 
thấp, lợi mật, được dùng để chữa các 
chứng hoàng đản, tiểu tiện bất lợi, 
viêm loét da do phong thấp, bảo vệ 
tế bào gan, ngăn ngừa tình trạng gan 
nhiễm mỡ, làm hạ huyết áp, thúc đẩy 
tuần hoàn, giải nhiệt, giảm 
đau và chống viêm.

Có tác dụng làm 
tăng tiết và thúc đẩy 
quá trình bài xuất 
dịch mật. Nó có khả 
năng ức chế một số 
vi khuẩn như tụ cầu 
vàng, thương hàn, 
phó thương hàn, 

mủ xanh, e.coli, lỵ, song cầu khuẩn 
gây viêm não, viêm phổi và một số 
loại nấm.

Nhân trần giúp cải thiện công 
năng miễn dịch và ức chế sự tăng 
sinh của tế bào ung thư.

Nhân trần được sử dụng để điều 
trị các bệnh: viêm gan truyền nhiễm 
cấp tính thể vàng da, vàng da tán 
huyết do thương hàn ở trẻ sơ sinh, 
giun chui ống mật, rối loạn lipid máu, 
thiểu năng mạch vành, eczema dai 
dẳng ở trẻ em, viêm loét miệng, nấm 
da...

3. Các bài thuốc có Nhân trần:
- Trị hoàng đản: Nhân trần 15 g 

sắc uống. 
- Chữa viêm da lở loét: dùng nhân 

trần sắc đặc, lấy nước ngâm rửa chỗ 
tổn thương. Nếu mắc chứng da viêm 
nề và ngứa nhiều, dùng nhân trần 

30 g, lá sen 15 g sấy khô, tán 
bột, mỗi ngày uống 3 g 
với nước lọc có pha chút 
mật ong.

- Viêm gan kèm 
theo sốt, vàng da, ra 
nhiều mồ hôi ở đầu, 
miệng khô, bụng đầy, 
tiểu tiện khó: Dùng 
nhân trần, chi tử, đại 
hoàng sắc lấy nước 
uống chia làm 3 lần 
trong ngày.

- Chữa viêm túi mật: dùng nhân 
trần, bồ công anh, nghệ vàng sắc 
uống hàng ngày.

- Khi bị say nắng, đau đầu, sốt 
nóng dùng nhân trần, hành tăm sắc 
lên để nguội uống.

- Mắt bị sưng, đỏ, đau lấy nhân 
trần, mã đề mỗi thứ một nắm sắc 
uống cho tới khi hết đau

- Mát gan lợi mật, thanh nhiệt 
dùng nhân trần, bông mã đề, sấy hoặc 
phơi khô, tán vụn. Mỗi ngày dùng 
50g hãm với nước sôi uống thay trà 
trong ngày.

- Đối với những vết thương hở 
chỉ cần lấy cây nhân trần tươi giã nát 
đắp vào miệng của vết thương sẽ giúp 
kháng khuẩn, chống viêm, chống tiêu 
sưng, giúp lên da non nhanh hơn. 

- Với những người uống rượu, 
bia nhiều mỗi ngày uống một chai 
nước nhân trần sẽ giảm phần nào tác 
hại của rượu đến gan: Nhân trần, hạt 
muồng sao, cam thảo sống, rau má 
khô sắc lên uống hàng ngày.

- Hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan 
cấp tính: nhân trần: 30g, bạch hoa xà 
thiệt thảo: 30g, quất bì: 20g, bồ công 
anh: 20g, sắc thuốc uống 3 lần/ngày 
trong 3 tháng.

- Giám huyết áp: 30g nhân 
trần dùng để nấu nước hoặc hãm trà 
uống thay nước trong ngày bệnh cao 
huyết áp sẽ được khắc phục, áp huyết 
ổn định nhịp tim bình thường

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Cây Nhân Trần

(Xem tiếp trang 18)
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Bệnh viện Bà Rịa phối hợp cùng ngân hàng Agribank  tỉnh BR-VT trao tặng xe lăn, tiền, quà cho một số bệnh nhân  
có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn.

Hội nghị triển khai tuần lễ dinh dưỡng và phát triển  
năm 2017.

Sinh hoạt chuyên môn về bệnh phổi mạn tính và 
bệnh đồng mắc.

Diễn đàn Việt Nam về quản lý chất lượng và an toàn người 
bệnh 2017, tổ chức tại BV. Bà Rịa.

Giao ban công tác ATVSTP quý III, năm 2017.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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BỆNH VIỆN LÊ LỢI:

DIỄN TẬP BÁO ĐỘNG ĐỎ LIÊN VIỆN 
(1 nạn nhân đa chấn thương nặng)

Rút kinh nghiệm sau diễn tập.Huy động nhóm BS bệnh viện Bà Rịa sang phẫu thuật 
cấp cứu CTSN.

Chuyển người bệnh đi chụp CT. Nhóm BS bệnh viện Lê Lợi phẫu thuật cấp cứu vỡ gan.

Thăm khám, đánh giá tình trạng nạn nhân.Khẩn trương vận chuyển người bệnh vào phòng  
cấp cứu.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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* Lưu ý khi sử dụng nhân trần:
- Không nên pha chung nhân trần với cam thảo: 

Nhân trần vốn có tính hàn vị cay đắng tác dụng đào 
thải còn cam thảo bổ khí, thanh nhiệt, giải độc, chủ trị 
các chứng tỳ vị hư nhược, ho suyễn, hầu họng sưng 
đau, giải độc thuốc và thức ăn, chống suy nhược… 
cam thảo có tính chất giữ nước trong khi nhân trần lại 
giúp đào thải.

- Phụ nữ mang thai, nếu không có bệnh lý về gan, 
không được bác sĩ chỉ định thì tuyệt đối không dùng 
nước nhân trần, cam thảo bởi uống nhiều sẽ làm xuất 
tiết các tuyến trong cơ thể, dẫn đến người mẹ bị mất 
sữa hoàn toàn hoặc chỉ có rất ít.

- Không nên uống nhân trần hằng ngày: Nếu không 
có bệnh mà lại uống hàng ngày, nghĩa là bắt gan và 

mật không có nhu cầu tiết cũng phải tiết, dẫn tới phải 
làm việc nhiều hơn nên dễ tổn thương, mất cân bằng 
và sinh bệnh.

Ngoài ra, nhân trần lợi tiểu nên dẫn đến thải nhiều, 
nếu lượng nước và các chất dinh dưỡng bị đào thải 
thường xuyên, sẽ dẫn đến mất nước nghiêm trọng gây 
thiếu nước cho cơ thể và làm mệt mỏi thiếu tập trung.

- Người già và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi cũng cần thận 
trọng vì chức năng tiêu hóa của người già và trẻ nhỏ 
không ổn định, khả năng hấp thụ kém hơn nên uống 
nhiều nước mát không tốt. Nhẹ có thể dẫn tới tình trạng 
rối loạn tiêu hóa gây chướng bụng, tiêu chảy, chán ăn, 
nặng hơn thì có thể gây ra một số bệnh về đường ruột, 
mất nước, hôn mê.

- Phụ nữ mang thai nếu không có bệnh lý về gan, 
không được bác sĩ chỉ định thì cũng cần thận trọng 
khi dùng nhân trần vì uống nhiều có thể làm thai suy 
dinh dưỡng, chết lưu. Phụ nữ sau sinh uống nhân trần 
nhiều có thể bị mất sữa hoặc có ít sữa.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Bệnh bướu cổ xuất hiện không 
chỉ do thực phẩm không 
cung cấp đủ iốt mà còn do 

có những yếu tố ngăn cản sự hấp thu 
hay gây ảnh hưởng đến sự chuyển 
hóa chất này. Khi bị bướu cổ, người 
bệnh cảm thấy khó chịu và vướng ở 
cổ, đôi khi mệt mỏi, có vẻ lo lắng. 
Nếu bệnh nặng, bệnh nhân sẽ khó 
thở, khó nuốt, khản tiếng, mất tiếng. 
Lúc bệnh mới phát, bướu rất nhỏ, 
nhìn qua không thấy, sờ nắn không 
đau, khi bệnh nhân ngửa cổ ra mới 
thấy rõ.

Bướu cổ mềm hoặc có nhân rắn 
(1 hay 2-3 nhân), kích thước bằng 
đầu ngón tay út, di động, về sau có 
thể to dần như quả trứng. Có khi vừa 
có u mềm vừa có u nhân. Nếu không 
được điều trị, bướu sẽ to ra, đè ép lên 

Y HỌC CỔ TRUYỀN

các bộ phận lân cận, hoặc gây biến 
chứng nguy cấp phải phẫu thuật.

Để đề phòng bệnh bướu cổ, cần 
thực hiện các biện pháp theo hướng 
dẫn của bác sĩ, ăn bổ sung iốt (muối 
iốt, bột canh iốt...) hằng ngày; ăn 
các hải sản, nhất là rau câu (làm dưa 
hay trộn nộm). Sau đây là một số bài 
thuốc Đông y hỗ trợ điều trị bướu cổ:

- Cháo ngũ vị: Lúa mạch 150g, 
toan táo nhân 10g, ngũ vị tử 10g, 
mạch môn 10g, hạt sen 20g, long 
nhãn 10g. Toan táo nhân, ngũ vị tử 
giã vụn, sắc cùng với mạch môn, lấy 
nước đặc. Hạt sen bỏ tâm, nấu nhừ 
để riêng. Lúa mạch nấu thành cháo, 
khi sắp chín thì cho các vị kia vào. 
Ăn mỗi ngày một bát.

- Côn bố, hải tảo (rong biển), 
thông thảo, vỏ hến hoặc vỏ sò (nung 

thành vôi, tán nhỏ) mỗi vị 40g, thịt 
yếm ở cổ con dê 240g (thái miếng, 
sấy khô). Tất cả tán thành bột, làm 
viên, uống mỗi lần 8 g, ngày 3 lần.

- Hải tảo, hạ khô thảo mỗi vị 30g; 
huyết giác, mộc thông, nga truật, xạ 
can, liên kiều, đơn bì, huyền sâm mỗi 
vị 15g. Tất cả sắc lấy nước, uống với 
bột mẫu lệ (vỏ hàu nung tán nhỏ). 
Ngày uống 15g, chia làm 3 lần. 

- Rong biển khô 50g, gạo tẻ 100g; 
rong biển ngâm nước, rửa sạch, thái 
nhỏ, cho vào nồi cùng với gạo đã vo 
sạch và một lít nước. Đun to lửa, sau 
đó bớt lửa, nấu thành cháo loãng, cho 
thêm muối vừa ăn. Mỗi ngày ăn hai 
lần vào buổi sáng và tối.

TRỊNH VĂN NHUẦN
Khoa Đông Y – PHCN 

TTYT Long Điền

Các bài thuốc 
hỗ trợ chữa bướu cổ

Cây Nhân Trần
(Tiếp theo trang 15)
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 28/10, Công đoàn ngành 
Y tế Bà Rịa –Vũng Tàu tiến 
hành Đại hội nhiệm kỳ VII 

(2017-2022). Tham dự và chỉ đạo 
Đại hội có đồng chí Huỳnh Thị Phúc 
– PCT LĐLĐ tỉnh BR-VT; đồng chí 
Phạm Minh An – Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Lê Thị 
Mỹ Châu, Thường vụ công đoàn Y tế 
VN, chủ tịch CĐN Y tế TP. Hồ Chí 
Minh. Đại hội chào mừng 6 đồng 
chí Chủ tịch Công đoàn Y tế các tỉnh 
miền Đồng Nam bộ; các đồng chí 
nguyên là lãnh đạo Công đoàn ngành 
y tế BR-VT qua các thời kỳ và 173 
đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đoàn 
viên trong toàn ngành.

Đại hội đã thông qua báo cáo 
tổng kết hoạt động công đoàn và 
phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 
2012-2017; phương hướng nhiệm 
vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo 
kiểm điểm của BCH khóa VI; bầu 
BCH khóa VII… 

Báo cáo tổng kết hoạt động công 
đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm 
kỳ 2012-2017 cho thấy, trong nhiệm 
kỳ qua, Công đoàn ngành Y tế BR-
VT đã phát huy tốt vai trò của tổ 
chức công đoàn trong công tác bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
đoàn viên và người lao động; kịp 
thời động viên các gia đình gặp khó 
khăn, hoạn nạn, ốm đau, quyên góp 
ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt… 
Công đoàn đã phối hợp với chính 
quyền xây 1 mái ấm tình thương 
(mái ấm công đoàn), sửa chữa 4 
căn nhà dột với kinh phí hàng trăm 

triệu đồng, trao 954 suất học bổng 
với tổng kinh phí 558 triệu đồng; 
các CĐCS cũng đã trao tặng 925 
suất học bổng với kinh phí gần 500 
triệu đồng cho con em CCVC-LĐ 
có thành tích vượt khó học giỏi; tặng 
quà cho đoàn viên công đoàn đã nghỉ 
hưu và chuyển công tác, tặng quà 
cho các đối tượng chính sách, ủng hộ 
quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người 
nghèo…hàng tỷ đồng. Tiếp tục phát 
động và đẩy mạnh các phong trào 
thi đua như “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh”; Thực hiện 12 điều y đức, 
quy tắc giao tiếp, ứng xử; Học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 
năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu 
hội nhập và phát triển; phong trào 
Xanh – Sạch – Đẹp, VSATLĐ và 
phòng chống cháy nổ… 

Bên cạnh đó, Công đoàn đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Lao động 
giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc 
vận động xây dựng người công chức, 
viên chức “Trung thành, sáng tạo, 
tận tụy, gương mẫu”. Qua đó, đã 
ứng dụng triển khai nhiều phương 
pháp khám điều trị, cận lâm sàng 
mới. Đặc biệt là triển khai hiệu quả 
đề án thuê chuyên gia y tế để nâng 
cao chất lượng chuyên môn, hiện đã 
triển khai thành công Can thiệp tim 
mạch ở BV Bà Rịa, Tiêm nội nhãn và 
phẫu thuật laser ở BV Mắt…; Ứng 
dụng công nghệ thông tin vào công 
tác quản lý góp phần hiệu quả trong 
cải cách thủ tục hành chính; Phong 
trào nghiên cứu ứng dụng KHKT 
được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ có 
tới 480 đề tài sáng kiến cấp cơ sở, 32 
đề tài cấp tỉnh được nghiệm thu, 20 

Bầu BCH Công đoàn ngành Y tế tỉnh BR-VT khóa VII (2017-2022).

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ VII:

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 
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sáng kiến và 16 ý tưởng đoạt giải 
hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, 
1 sáng kiến và 1 ý tưởng đoạt giải 
toàn quốc….

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, 
Đảng ủy Sở Y tế, công đoàn Y tế 
VN đã ghi nhận và đánh giá cao 
những đóng góp to lớn của đoàn 
viên công đoàn ngành Y tế BR-
VT trong hoạt động công đoàn và 
phong trào CNVCLĐ. Đồng thời, 
bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ 
2017 - 2022, Công đoàn ngành Y tế 
BR-VT sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa 
2 nhiệm vụ trọng tâm là: động viên 
CCVC-LĐ, đoàn viên công đoàn 
hăng hái thi đua, lao động sáng 
tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, góp phần cùng 
toàn ngành Y tế tỉnh hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo 
vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe 
nhân dân; đồng thời làm tốt công 
tác chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần, đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho CCVC-LĐ, 
đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh 
các phong trào CNVC-LĐ và hoạt 
động công đoàn…

Với tinh thần sôi nổi, nghiêm 
túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm 
cao, với khẩu hiệu đại hội “Dân 
chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, 
đại hội đã thành công tốt đẹp. BCH 
khóa VII (2017-2022) được bầu 
chọn gồm 21 đồng chí và 07 đồng 
chí tham gia Ban Thường vụ. Đồng 
chí Nguyễn Văn Thái tiếp tục được 
tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch 
CĐ ngành Y tế BR-VT; đồng chí 
Từ Phúc Hải và đồng chí Nguyễn 
Viết Giáp được bầu giữ chức Phó 
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế 
BR-VT. Đại hội cũng đã bầu 12 
đại biểu tham dự Đại hội VI Công 
đoàn tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 2018-
2023.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Ngày 24 và 25/10/2017, bệnh 
viện Phổi Phạm Hữu Chí 
phối hợp cùng bệnh viện 

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng CHAC tổ chức khám sàng lọc 
phát hiện bệnh nhân Hen-COPD 
trong cộng đồng cho 7 huyện/ thành 
phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (trừ 
huyện Côn Đảo).

Với trang thiết bị chuyên dụng 
bao gồm: 1 xe chụp Xquang Kỹ 
thuật số, 4 Máy đo Chức năng hô 
hấp và thuốc điều trị Hen –COPD 
cùng với đội ngũ y, bác sĩ của bệnh 
viện Đại học Y Dược do Tiến sĩ Lê 
Thị Tuyết Lan làm trưởng đoàn phối 
hợp với đội ngũ y, bác sĩ của bệnh 
viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh BR-

VT tiến hành khám cho 761 trường 
hợp trong đó phát hiện 92 ca mắc 
bệnh (Hen 69 ca –BPTNMT 23 ca). 
Những trường hợp phát hiện bệnh đã 
được cấp thuốc điều trị lần đầu và sẽ 
tiếp tục theo dõi, điều trị hàng tháng 
tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. 

Ngoài việc khám, tầm soát và 
điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh 
Hen – COPD thì đây cũng là dịp để 
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ 
Chí Minh chuyển giao công nghệ 
khám sàng lọc phát hiện và điều trị 
bệnh Hen-COPD cho BV phổi Phạm 
Hữu Chí với sự tài trợ của Trung 
tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
CHAC. 

Bs.CKI. NGÔ THỊ NGUYỆT
Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí

Khám tầm soát phát hiện  
Hen-COPD cho gần 800  
người dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Đo, kiểm tra chức năng phổi. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Ngày 27/10/2017, Trung tâm 
Y tế Xuyên Mộc tổ chức Hội 
nghị khoa học kỹ thuật lần 

thứ 22. Tham dự có Bs CKII. Trương 
Đình Chính, trưởng phòng Nghiệp 
vụ Y Sở Y tế.

Đại hội Hội điều dưỡng Việt Nam lần thứ VIII
Ngày 26/10/2017, Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ 

chức Hội nghị khoa học Điều dưỡng toàn quốc 
lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội 

Điều dưỡng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 
tại thành phố Đà Nẵng. Hội nghị có sự tham dự của các 
chuyên gia đến từ Hiệp hội các bệnh viện Nhật Bản, Đại 
học Birmingham, Đại học Nagashaki (Nhật Bản), Đại 
học Y khoa Nagoya

Các báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị 
với nhiều nội dung quan trọng như: Vai trò của người 
điều dưỡng trong nhóm chăm sóc trước thềm cuộc cách 
mạng 4.0; Mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung 
tâm; Thực trạng công tác điều dưỡng và nhiệm vụ trọng 
tâm 2017-2018; Đào tạo cho điều dưỡng mới; Cơ hội, 

thách thức và giải pháp trong thực hành điều dưỡng thời 
kỳ hội nhập… 

Mục tiêu của Hội Điều dưỡng Việt Nam nhiệm kì 
2017-2022 sẽ tập trung phấn đấu đưa Hội trở thành tổ 
chức chuyên nghiệp trong việc vận động xây dựng chính 
sách nghề nghiệp và đại diện cho tiếng nói của ngành 
nghề Điều dưỡng.

Cũng tại đại hội, để ghi nhận những đóng góp của Hội 
Điều dưỡng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng Bằng 
khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân, trong đó có CN Phạm Thị 
Thanh Hương - Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh BR-VT. 
Ngoài ra, Tổng hội Y học Việt Nam cũng tặng Bằng 
khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho 
sự phát triển của Hội. CN. VÕ THÀNH SƠN

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc:

Tổ chức Hội nghị khoa học 
kỹ thuật lần thứ 22

11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
cơ sở có tính khả thi trong việc ứng 
dụng vào thực tế khám chữa bệnh tại 
đơn vị đã được báo cáo tại Hội nghị 
như: “Rối loạn Lipid máu ở bệnh 
nhân đái tháo đường type 2 điều trị 
tại phòng khám THA-ĐTĐ, TTYT 

huyện Xuyên Mộc năm 2017” của 
BS Hồ Văn Hải; “Khảo sát kiến thức, 
thái độ, thực hành và mối liên quan 
về phòng, chống bệnh Dại của những 
đối tượng đến tiêm vắc xin ngừa Dại 
tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017” 
của BS Vũ Văn Nam; “Khảo sát 
sử dụng corticoid đường uống trên 
đơn thuốc ngoại trú tại TTYT huyện 
Xuyên Mộc sáu tháng đầu năm 2017” 
của DS. Nguyễn Quang Trực; “Nhận 
xét kết quả bước đầu chạy thận nhân 
tạo tại TTYT huyện Xuyên Mộc” của 
ĐD. Lưu Thị Phúc; “Kết quả điều 
trị hội chứng đau vai gáy bằng điện 
châm kết hợp xoa bóp, bấm huyệt tại 
TTYT Xuyên Mộc năm 2017” của 
YS. Nguyễn Thế Quân;… 

Bs Trương Đình Chính đánh giá 
cao các đề tài được báo cáo tại Hội 
nghị và đề nghị TTYT Xuyên Mộc 
tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học trong thời 
gian tới, xem đây là nội dung quan 
trọng, góp phần củng cố kiến thức, 
nâng cao kỹ năng thực hành chuyên 
môn, nghiệp vụ phòng bệnh, khám 
chữa bệnh, đồng thời khuyến khích 
đông đảo cán bộ, viên chức tham gia 
học tập, nghiên cứu.

Tin, ảnh: NGUYỄN MINH HIỀN
TTYT huyện Xuyên Mộc

Toàn cảnh Hội nghị.
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Chiều 19/10, Sở Y tế tổ chức họp giao ban quý 3 
chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế 
hoạch hóa gia đình (Chương trình CSSKSS-

KHHGĐ), nhằm đánh giá tiến độ, hiệu quả của công 
tác CSSKSS-KHHGĐ 9 tháng đầu năm và triển khai 
một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, BS 
Nguyễn Văn Thái - PGĐ SYT, chủ trì cuộc họp.

Báo cáo cho biết, trong 9 tháng đầu năm tổng số trẻ 
sinh ra của tỉnh BR-VT là 10.649 trẻ, tăng 643 trẻ so với 
cùng kì năm 2016. Tuy nhiên tỷ suất sinh vẫn được duy 
trì ổn định. Tỷ số giới tính khi sinh là 111,5 nam/100 
nữ. Đáng lưu ý là tỷ lệ đẻ rơi đang có dấu hiệu gia tăng. 
Thống kê cho thấy trong 9 tháng qua, toàn tỉnh có tới 
28 cas đẻ rơi, nhiều nhất là ở 02 địa phương: TP Vũng 
Tàu và huyện Long Điền.

Đối với chương trình KHHGĐ, ngoại trừ chỉ tiêu sử 
dụng thuốc cấy tránh thai là không đạt, do không còn 
miễn phí như mọi năm thì các chỉ tiêu còn lại đều đạt 
và vượt. Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ 
KHHGĐ được đẩy mạnh; Dự án tầm soát các dị dạng, 
bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính 
khi sinh được triển khai rộng khắp, đặc biệt chú trọng 
và đầu tư cho đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo 
và ven biển (đề án 52).

Các hoạt động của dự án CSSKSS và cải thiện tình 
trạng dinh dưỡng trẻ em (TTDDTE) cũng đã hoàn thành 
các chỉ tiêu được giao. Trong 9 tháng qua, Trung tâm 
CSSKSS đã triển khai nhiều lớp tập huấn như: tập huấn 
cách sử dụng sổ theo dõi sức khỏe BMTE, tập huấn về 
“Quy trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”, 

9 tháng đầu năm:

Toàn tỉnh có 28 ca đẻ rơi

Toàn cảnh Hội nghị. 

Trong 2 ngày (24, 25/10), tại TP. Vũng Tàu, 
Trung tâm Truyền thông GDSK tổ chức lớp 
tập huấn nghiệp vụ báo chí, truyền thông giáo 

dục sức khỏe năm 2017, cho 30 học viên là cán bộ tổ 
truyền thông tuyến huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận với kỹ 
năng viết tin bài; kỹ năng chụp ảnh báo chí cũng như 
một số kỹ năng cơ bản về TT-GDSK: truyền thông 
trực tiếp, gián tiếp, nói chuyện sức khỏe, tư vấn… 
và bước đầu tiếp cận với những khái niệm về xử lý 
khủng hoảng y tế. 

30 chuyên trách truyền thông được tập huấn nghiệp vụ báo      chí, truyền thông

Các học viên làm bài tập thực hành nhóm. 

tập huấn quy trình EENC cho đối tượng sinh mổ tại BV 
Bà Rịa và BV Lê Lợi…; triển khai cân đo trẻ từ 0-5 tuổi 
để đánh giá tình trạng dinh dưỡng trong toàn tỉnh, lập 
danh sách trẻ SDD từ 3 đến 5 tuổi ngoài cộng đồng để 
đưa vào đề án sữa học đường năm 2018. Dự kiến trong 
năm 2018, số trẻ đăng kí uống sữa học đường là 1.508 trẻ.

Phát biểu chỉ đạo, BS.Nguyễn Văn Thái đánh giá 
cao hiệu quả, tiến độ các chương trình mà Chi cục Dân 
số KHHGĐ và Trung tâm CSSKSS đã triển khai, trong 
điều kiện kinh phí cấp về cho chương trình còn chậm. 
Ông cũng yêu cầu 02 đơn vị rà soát và đẩy nhanh tiến 
độ hoàn thành các chỉ tiêu còn tồn đọng của năm 2017, 
chú ý đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của các chương 
trình.  Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện 
tốt chương trình tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

Tin, ảnh: THANH AN
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Nhằm đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học trong 
công chức, viên chức, người 

lao động, qua đó nâng cao trình độ 
chuyên môn cho cán bộ y tế giúp 
chẩn đoán, điều trị bệnh hiệu quả, 
hồi phục tối đa về chức năng cho 
bệnh nhân và đáp ứng sự hài lòng 
của người bệnh, ngày 26/10/2017, 
bệnh viện Tâm Thần tỉnh tổ chức hội 
nghị khoa học kỹ thuật lần thứ XI. 
Tham dự Hội nghị có BS CKII. Võ 
Văn Hùng - Phó giám đốc Sở Y Tế, 
đại diện các đơn vị trong ngành, các 
Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Y sĩ, 
KTV và NHS của Bệnh viện.

Hội nghị đã nghe báo cáo của 9 
nhóm nghiên cứu, gồm 8 đề tài và 
1 sáng kiến. Các đề tài được trình 
bày tại hội nghị bao gồm: Đặc điểm 
lâm sàng của bệnh nhân điều trị các 
rối loạn tâm thần và hành vi do sử 
dụng nhiều loại ma túy và các chất 
tác động tâm thần khác điều trị nội 
trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu năm 2017; Nghiên 

cứu tác dụng lâm sàng Fluoxetin và 
Mirtazapin trên bệnh nhân rối loạn 
cảm xúc lưỡng cực; Nghiên cứu và 
triển khai dược lâm sàng và thông 
tin thuốc tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu; Khảo sát nguyên 
nhân gây nghiện và nhận thức về hậu 
quả của bệnh nhân Rối loạn tâm thần 
và hành vi do sử dụng nhiều loại ma 
túy và các chất tác động tâm thần 
khác điều trị nội trú tại Bệnh viện 
Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
năm 2017; Đánh giá hiệu quả điều trị 
cắt cơn co giật trên bệnh nhân động 
kinh đang điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu và các yếu tố liên quan; Khảo 
sát các yếu tố nguy cơ tim mạch trên 
bệnh nhân có các rối loạn tâm thần 
và hành vi do sử dụng các chất tác 
động tâm thần tại Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Khảo 
sát thời gian khám chữa bệnh ngoại 
trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu năm 2017; Thực trạng 
hút thuốc lá của nhân viên y tế tại 
bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu; Xây dựng và áp dụng 
tiêu chuẩn HACCP vào bếp ăn của 
bệnh viện. 

Sau phần trình bày của các báo 
cáo viên, các đại biểu cũng đã thảo 
luận, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp 
ý kiến cho các đề tài, sáng kiến. BS 
CKII. Võ Văn Hùng - Phó Giám Đốc 
Sở Y Tế đã đánh giá cao về các đề 
tài, sáng kiến trình bày trước Hội 
nghị, đồng thời cũng có những ý kiến 
đóng góp về lĩnh vực nghiên cứu 
khoa học rất sâu sắc giúp các nhóm 
nghiên cứu hoàn thiện và nâng cao 
chất lượng đề tài.

Tin, ảnh: NGỌC TÚY

Bệnh viện Tâm Thần:

Tổ chức Hội nghị Khoa học lần thứ XI

Bs Ngô Thành Phong – Giám đốc BV Tâm Thần tỉnh, phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Qua 2 ngày tập huấn, các 
học viên được củng cố và trang 
bị thêm những kỹ năng về TT- 
GDSK, cũng như biết cách tạo ra 
một sản phẩm báo chí phản ánh 
chân thực, sinh động, kịp thời 
những vấn đề y tế tại đơn vị trên 
Bản tin Sức khỏe của ngành, góp 
phần nâng cao hiệu quả truyền 
thông.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

30 chuyên trách truyền thông được tập huấn nghiệp vụ báo      chí, truyền thông
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 22/9/2017, Bệnh viện Tâm Thần tiến hành tổng vệ sinh, 
phát quang cỏ dại từ đầu đường quốc lộ đến cổng bệnh viện 
và dọn dẹp toàn bộ khuôn viên bệnh viện, với sự tham gia 

nhiệt tình của toàn thể đội ngũ cán bộ viên chức lao động. Phòng tổ 
Chức - Hành Chánh - Quản Trị đã phân chia cụ thể từng khu vực cần 
vệ sinh và giao trách nhiệm cho từng khoa, phòng.

Trước đó Bệnh viện đã phát động tất cả các cán bộ y tế tham 
gia trồng cây xanh, giữ gìn cây xanh, cải tạo cảnh quan môi trường. 
Không chỉ cải tạo cảnh quan bên ngoài mà cải tạo toàn bộ các khoa 
phòng làm việc, vệ sinh ngăn nắp nơi làm việc, buồng bệnh, nhà vệ 
sinh, đường đi luôn sạch sẽ. Tiêu chí bệnh viện “Xanh-Sạch-Đẹp” 
được chú trọng song song với việc phát triển chuyên môn, bởi vì 
bệnh viện mát mẻ, sạch đẹp, gọn gàng và nhân viên y tế cởi mở, vui 
vẻ cũng góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh.

Tin, ảnh: NGỌC TÚY

Ngày 14/10, bệnh viện Lê Lợi 
tổ chức diễn tập báo động 
đỏ liên viện, cấp cứu trường 

hợp nguy kịch bị đa chấn thương.
Tình huống giả lập như sau: Vào 

lúc 8 giờ 30 phút sáng, một trường 
hợp tai nạn giao thông được đưa 
vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi 
trong tình trạng hôn mê sâu, mạch 
nhanh nhỏ khó bắt, da xanh, niêm 
mạc, huyết áp không đo được, có vết 
thương vùng đầu, đồng tử một bên 
giãn to, không đáp ứng ánh sáng, 
GCS= 7, chấn thương bụng kín vùng 
sườn phải, thở nông, khò khè, nguy 
cơ ngừng thở rất cao. 

Trước tình hình bệnh nhân hết sức 
nguy cấp, báo động đỏ nội viện được 
kích hoạt, triển khai các biện pháp 
cấp cứu ban đầu trên bệnh nhân, bao 
gồm: cố định cột sống cổ, đặt nội khí 
quản bóp bóng, đo điện tim, chụp CT 
sọ não cho bệnh nhân… Các bác sỹ 
hồi sức, Bác sỹ ngoại khoa của bệnh 
viện Lê Lợi đã hội chẩn và xác định: 
bệnh nhân vỡ gan kèm chấn thương 
sọ não, tụ máu lớn ngoài màng cứng 
thái dương phải. Ekip Bác sỹ bệnh 
viện Lê lợi đã tiến hành mổ cầm máu 
gan trước cho bệnh nhân, đồng thời 

Diễn tập báo động đỏ liên viện

kích hoạt báo động đỏ liên viện với 
bệnh viện Bà Rịa, để được hỗ trợ đội 
ngũ mổ ngoại thần kinh. 

 Lúc 9 giờ 30 phút, ekip bác sỹ 
bệnh viện Bà Rịa đã có mặt tại phòng 
mổ tiến hành phẫu thuật vùng đầu 
bị tụ máu cho bệnh nhân. Ca phẫu 
thuật kết thúc lúc 10 giờ. Như vậy, 
sau 1 tiếng rưỡi kể từ lúc nhập viện, 
bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhờ 
sự phối hợp hiệu quả giữa đội ngũ 
Y bác sỹ bệnh viện Lê Lợi và bệnh 

viện Bà Rịa.
Sau phần diễn tập, lãnh đạo Sở Y 

tế, lãnh đạo 02 đơn vị cùng các y, bác 
sĩ tham gia đã tiến hành họp rút kinh 
nghiệm, chỉ ra những thiếu sót cũng 
như những tình huống phát sinh được 
bộc lộ trong quá trình diễn tập, qua 
đó lường trước những khó khăn và 
bàn giải pháp khắc phục khi báo động 
đỏ liên viện được kích hoạt thật sự.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Một cảnh diễn tập. 

Bệnh viện Tâm Thần tỉnh:

Hành động vì môi trường “Xanh-sạch-đẹp”

Phát quang cỏ dại đường vào bệnh viện. 
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Sáng 27-10, tại hội trường Khối vận 04 Hoàng Hoa 
Thám, Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố 
Vũng Tàu phối hợp với Hội Người cao tuổi thành 

phố Vũng Tàu, tổ chức Hội nghị chuyên đề “Già hóa dân 
số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. 

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Chi cục Dân số - 
KHHGĐ tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Hội 
Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Ban đại diện Hội người 
cao tuổi thành phố Vũng Tàu và gần 140 đại biểu đại 
diện cho người cao tuổi của các phường, xã. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao 
đổi về các nội dung thực hiện chương trình Dân số-kế 
hoạch hóa gia đình trong giai đoạn hiện nay, như: Các 
vấn đề về chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống; 
về già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 
tại cộng đồng;…

Bs Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Dân 
số thành phố Vũng Tàu cho biết: “Hội nghị nhằm huy 

Ngày 23/10, Trung tâm Truyền 
thông GDSK phối hợp với 
Phòng Y tế và Trung tâm Y 

tế Quân dân y huyện Côn Đảo, tổ 
chức lớp tập huấn kỹ năng cơ bản về 
TT-GDSK cho 30 CTV là hội viên 
Hội LHPN, Hội Nông dân , Hội Chữ 
Thập đỏ, huyện Đoàn và chuyên 
trách 02 trạm y tế, tổ Truyền thông 
GDSK của TTYT huyện. Báo cáo 
viên của lớp tập huấn là BS Nguyễn 
Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT 
GDSK tỉnh.

Với phương pháp dạy và học chủ 
động, chú trọng việc thực hành, cùng 
tinh thần học tập tích cực, các học 
viên đã được trao đổi, chia sẻ để hiểu 
sâu hơn những vấn đề và những kiến 
thức về các phương pháp, kỹ năng 
truyền thông trực tiếp và gián tiếp; 
nói chuyện sức khỏe; tư vấn để có 

Hội nghị “Già hóa dân số và chăm sóc  
sức khỏe người cao tuổi”

Ông Tôn Thất Khoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân số-KHHGĐ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao đổi về vấn đề già hóa dân số tại 
hội nghị.

động sự tham gia của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa 
phương trong việc chăm sóc và nâng cao chất lượng sống 
cho người cao tuổi”. Tin ảnh: TRẦN HUYỀN

Bs. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TT GDSK  tỉnh BR-VT chia sẻ tại buổi  
tập huấn.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Tập huấn kỹ năng truyền thông cho  
30 cộng tác viên tại huyện Côn Đảo

thể vận dụng vào thực tế, qua đó nâng cao năng lực cho mạng lưới truyền 
thông viên và hiệu quả hoạt động TT-GDSK tại huyện đảo.

Được biết lớp tập huấn là một nội dung trong kế hoạch truyền thông đề 
án phát triển y tế biển, đảo tỉnh BR-VT năm 2017.

Tin, ảnh: THANH AN
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TIN VĂN BẢN
•  Ngày 13/10/2017, Sở Y tế đã ban hành văn bản 

số 3197/SYT-NVD về việc thu hồi giấy đăng ký lưu 
hành thuốc do Công ty Samik Pharmaceutical Co., Ltd 
(địa chỉ: 374-1 Cheongcheon 1-Dong, Boopyeong- Gu, 
Incheon, Korea) sản xuất, ra khỏi Danh mục các thuốc 
được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam trong 
Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 442/
QĐ-QLD ngày 06/10/2017 của Cục Quản lý Dược.

•  Ngày 20/10/2017, Sở Y tế đã ban hành văn bản 
số 3261/SYT-NVY triển khai Thông tư số 38/2017/TT-
BYT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Y tế, về việc 
ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối 
tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

•  Ngày 31/10/2017, Sở Y tế đã triển khai văn bản số 
3363/SYT- VP triển khai Quyết định số 2416/QĐ-BYT 

ngày 09/6/2017 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành tại Nghị định số 54/2017/
NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

•  Ngày 01/11/2017, Sở Y tế đã ban hành văn bản 
3383/SYT-NVY về việc thực hiện văn bản số 10411/
UBND-VP ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh, về việc 
triển khai Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 
của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

 Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử 
của Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

TRẦN NGỌC (TH)

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

xử lý

Thuốc viên nén bao phim Olecin-500 
(Levofloxacin 500mg)

Công ty Gracure 
Pharmaceutical Ltd. 
(India) sản xuất.

SĐK: VN-11490-10 TE-5399 Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng.

Thu hồi

SĐK: VN-11490-10 TE-541 Thu hồi

Thuốc viên nén bao phim tan trong ruột 
Denizen (Serratiopeptidase 10mg)

Công ty cổ phần dược 
Minh Hải sản xuất. VD-10027-10 0560215 Thuốc không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng. Thu hồi

Kem đánh răng hương thảo (nhãn hàng: 
Kootoris)

Công ty sản xuất thương 
mại Liên Thành Thát 
(địa chỉ: D19/31 Hương 
lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh).

000267/17/ CBMP-HCM 21/03/2017

Mỹ phẩm lưu hành vi 
phạm về ghi nhãn, 
thành phần công 
thức ghi trên nhãn 
không đúng như hồ 
sơ đã công bố.

Thu hồi

Kem đánh răng hương dâu 000019/17/ CBMP-HCM 17/01/2017 Thu hồi

Kem đánh răng 000015/17/ CBMP-HCM 17/01/2017 Thu hồi

Kem đánh răng hương thảo (nhãn hàng: 
Dr Happy ) 000044/17/ CBMP-HCM 14/02/2017 Thu hồi

Kem đánh răng hương táo 000508/17/CBMP - HCM 27/04/2017 Thu hồi

Bảo Ngọc Lan - Kem trắng da toàn thân

Công ty TNHH sản xuất 
mỹ phẩm Nhân Thuận 
Phát (địa chỉ: số 439, 
quốc lộ 1, phường 4, 
thành phố Tân An, tỉnh 
Long An) sản xuất

120/17/CBMP-LA 23/03/2017

Mỹ phẩm lưu thông 
có nhãn ghi sai lệch 
bản chất tính năng 
vốn có của sản 
phẩm.

Thu hồi

TRẦN NGỌC (TH)
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THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:



HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Hướng dẫn người bệnh các thủ 
tục khám bệnh, lắng nghe 
ý kiến, tâm tư của người 

bệnh để phản ánh với bác sỹ, lãnh 
đạo bệnh viện; thăm hỏi, động viên, 
xoa dịu nỗi đau bệnh tật đối với bệnh 
nhân tại các khoa, phòng; tạo ra mối 
thiện cảm, gắn kết giữa bệnh viện, 
nhân viên y tế với bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân; Chắp nối nhu 
cầu của bệnh nhân nghèo tới các nhà 
hảo tâm,… là những gì mà “Tổ Công 
tác xã hội” (CTXH) của bệnh viện Lê 
Lợi đã và đang làm tăng thêm sự hài 
lòng của người bệnh và gia đình bệnh 
nhân khi đến điều trị tại bệnh viện.
Đồng hành cùng người bệnh 

Tổ CTXH, bệnh viện Lê Lợi được 
thành lập từ tháng 12/2015, sau gần 
2 năm đi vào hoạt động, tổ đã có 5 
thành viên trong đó 4 người chuyên 
trách. Với công việc hằng ngày giúp 
hướng dẫn cho người bệnh và gia 
đình người bệnh hiểu biết về thủ tục 
giấy tờ, tiếp cận, thụ hưởng các dịch 
vụ y tế và các dịch vụ khác của bệnh 
viện; giải quyết các bức xúc, thắc 
mắc phát sinh giữa người bệnh với 
nhân viên y tế trong quá trình khám, 
chữa bệnh, góp phần nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và sự hài lòng của 
người bệnh khi khám, chữa bệnh tại 
Bệnh viện.

CN.Võ Thành Sơn - Tổ trưởng 
tổ CTXH, Điều dưỡng trưởng, bệnh 
viện Lê Lợi cho biết: “từ khi thành 
lập đến nay, tổ CTXH của bệnh viện 
Lê Lợi đã thực hiện đúng chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định của thông 
tư số 43/2015/TT-BYT của Bộ Y tế 
quy định về nhiệm vụ và hình thức 
tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTXH 
của bệnh viện. Tổ đã phối hợp với 

các khoa, phòng của bệnh viện để trợ 
giúp người bệnh, người nhà người 
bệnh, thầy thuốc, nhân viên y tế giải 
quyết những vấn đề xã hội. Chỉ dẫn, 
cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch 
vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện 
cho người bệnh và tổ chức thăm hỏi 
người bệnh để nắm bắt thông tin về 
tình hình sức khỏe, hoàn cảnh, từ đó, 
xác định mức độ và có phương án hỗ 
trợ về tâm lý, một phần kinh phí”.

Cùng đó, mạng lưới của tổ CTXH 
là đông đảo đội ngũ cán bộ y bác sĩ, 
điều dưỡng tại các khoa, phòng trong 
bệnh viện, khi có trường hợp bệnh 
nhân nào vướng phải khó khăn, tư 
vấn,…họ sẽ lập tức thông tin với tổ 
CTXH, đồng thời chia sẻ với người 
nhà người bệnh để biết thêm thông 
tin về tổ CTXH. Bà Nguyễn Thị 
Nhàn – một bệnh nhân đang nằm 
điều trị tại bệnh viện chia sẻ: “Tôi 
sống neo đơn và hoàn cảnh khó khăn 
lắm. Giờ bị bệnh phải nằm điều trị 

tại bệnh viện Lê Lợi 1 tuần nay. Rất 
may là được các bác sĩ, điều dưỡng 
thăm khám, chăm sóc tận tình, chu 
đáo, còn được tổ CTXH của bệnh 
viện thường xuyên quan tâm, giúp 
đỡ. Tôi rất cảm kích và biết ơn”.

Thời gian qua, được sự đồng 
thuận từ Ban lãnh đạo bệnh viện, tổ 
CTXH đã và đang vận động sự tham 
gia, ủng hộ của nhiều Mạnh Thường 
Quân doanh nghiệp, cá nhân trong và 
ngoài bệnh viện, nhằm giúp đỡ bệnh 
nhân nghèo khó khăn các suất ăn từ 
thiện cũng như hỗ trợ kinh phí điều 
trị bệnh. Đến nay, tổ CTXH của bệnh 
viện Lê Lợi đã tiếp nhận và giải quyết 
các vấn đề khó khăn viện phí cho 26 
trường hợp, với tổng số tiền hỗ trợ 
là hơn 65 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 
15 triệu đồng viện phí cho bệnh nhân 
Trương Thị Ngọc ở Phường 10, Tp. 
Vũng Tàu, 06 triệu đồng cho bệnh 
nhân Lê Thanh Dũng ở phường 2, 
TP. Vũng Tàu vì điều kiện khó khăn. 

Tổ CTXH nhiệt tình hướng dẫn cho người đến khám bệnh.

Tổ Công tác xã hội bệnh viện Lê Lợi

Cầu nối những tấm lòng thiện 
nguyện với bệnh nhân nghèo
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Bằng giọng nói lạc đi vì xúc động, 
ông Lê Thanh Dũng bộc bạch: “Tôi 
bị bệnh nặng được hàng xóm đưa vào 
bệnh viện, may nhờ có tổ CTXH giúp 
đỡ và sự tận tình cứu chữa của đội 
ngũ y bác sĩ bệnh viện Lê Lợi, nên 
bây giờ tôi đã khỏe mạnh. Xuất viện 
rồi còn được anh Võ Thành Sơn và 
anh Nguyễn Hữu Dũng của tổ CTXH 
thường xuyên điện thoại hỏi thăm 
tình hình sức khỏe, động viên, khích 
lệ và nhắc nhở lịch tái khám. Tôi xin 
gửi lời cảm ơn tới các anh và cả tập 
thể bệnh viện Lê Lợi”.

Không chỉ riêng bệnh nhân Lê 
Thanh Dũng, mà tất cả các bệnh 
nhân nghèo, khó khăn đến khám 
chữa bệnh tại bệnh viện đều được tổ 
CTXH quan tâm, hỗ trợ. Bs.Nguyễn 
Hữu Dũng - tổ phó tổ CTXH bệnh 
viện Lê Lợi tâm sự: “Vừa là bác sĩ 
lại kiêm nhiệm thêm công việc của 
tổ CTXH, mặc dù khá vất vả nhưng 
tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì ngoài 
chuyên môn ra mình còn làm được 
nhiều hơn một chút cho người bệnh, 
đặc biệt là những người bệnh nghèo. 
Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công việc 
này và làm tốt nhất có thể, để giúp 
đỡ cho nhiều hoàn cảnh nữa". 

Được sự đồng thuận cao từ ban 
lãnh đạo, tổ CTXH đã phát động 

đến các Mạnh Thường Quân, doanh 
nghiệp cũng như toàn thể cán bộ CC-
VC-NLĐ của bệnh viện Lê Lợi gây 
quỹ “vì bệnh nhân nghèo” dành cho 
những người bệnh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Đến nay số tiền nhận 
được từ các mạnh thường quân là 150 
triệu. Bên cạnh đó, tổ CTXH thường 
xuyên thăm khám, cấp phát thuốc, 
điều trị cho các cán bộ lão thành cách 
mạng, các mẹ VNAH trên địa bàn 
thành phố Vũng Tàu. Phối hợp với 
Đoàn thanh niên của bệnh viện, liên 
tục mở các đợt khám từ thiện tại các 
xã nghèo, vùng xâu vùng xa trên địa 
bàn tỉnh.

Đánh giá về hiệu quả của tổ 
CTXH, Bs. Trần Văn Bảy – GĐ bệnh 
viện Lê Lợi cho biết: “từ khi thành 
lập tổ CTXH đến nay, mặc dù còn 
nhiều khó khăn, nhưng tổ CTXH đã 
nỗ lực, làm tốt vai trò nhiệm vụ của 
mình, cùng với toàn bệnh viện ra sức 
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, 
hướng đến sự hài lòng người bệnh. 
Càng ngày càng nhận được sự phản 
hồi tích cực của bệnh nhân, người 
nhà bệnh nhân, nhiều lá thư cảm ơn, 
cũng như đóng góp ý kiến để bệnh 
viện, cũng như tổ công tác xã hội 
ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Đó 
là những quả ngọt ban đầu mà bệnh 
viện chúng tôi nhận được”.

Khó khăn vẫn còn
Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, 

song hiện nay, hoạt động của tổ 
CTXH ở bệnh viện vẫn có những 
khó khăn nhất định. Một phần do 
công tác xã hội trong bệnh viện 
còn mới mẻ, nhiều người dân đến 
khám, chữa bệnh còn chưa biết đến. 
Ngoài ra, việc thiếu nhân lực cũng 
là nguyên nhân khiến việc triển khai 
các hoạt động CTXH theo quy định 
của Thông tư số 43/2015 TT-BYT 
còn hạn chế. CN.Võ Thành Sơn - 
Tổ trưởng tổ CTXH, Điều dưỡng 
trưởng bệnh viện Lê Lợi cho biết: 
“hiện nay tổ CTXH bệnh viện Lê Lợi 
đang đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ, 
trong khi nhân lực của phòng chỉ có 
5 người, 4 người chuyên trách nên 
các hoạt động chỉ mới tập trung ở 
việc hướng dẫn, giải đáp cho người 
dân những khúc mắc khi đến bệnh 
viện; hỗ trợ người bệnh về kinh phí, 
vật chất và tinh thần chưa được thực 
hiện thường xuyên; Cùng với đó, các 
thành viên của tổ đều là những người 
kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn về 
mảng công tác xã hội còn hạn chế 
nên chưa phát huy hết vai trò. 

Với quyết tâm phát huy vai trò 
của tổ CTXH, nhằm hướng đến sự 
hài lòng cho người bệnh, trong thời 
gian tới bệnh viện sẽ chú trọng để 
các nhân viên chuyên trách đi học 
những lớp ngắn hạn về mảng công 
tác xã hội, cũng như đào tạo chuyên 
sâu về nghề công tác xã hội cho nhân 
viên tổ CTXH, đẩy mạnh những mặt 
đã làm được và triển khai những mặt 
còn yếu kém Bs. Trần Văn Bảy cho 
biết thêm. 

Với phương châm: “bệnh nhân 
đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở 
chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn 
dò chu đáo”. Hi vọng rằng, trong thời 
gian tới, nhân viên tổ Công tác xã hội 
nói riêng và tập thể nhân viên bệnh 
viện Lê Lợi nói chung sẽ tạo thêm sự 
hài lòng, tin tưởng của người bệnh và 
thân nhân người bệnh, góp phần xây 
dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

Nhân viên tổ TCXH bệnh viện Lê Lợi tận tình chỉ dẫn cho người bệnh.
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Phan Văn Tú sinh năm 1983, 
quê ở huyện Yên Thành, tỉnh 
Nghệ An. Gia đình có 6 anh 

em thì mỗi người theo đuổi một 
ngành nghề khác nhau. Riêng Tú, với 
bản chất thông minh lại tỉ mỉ, kiên trì, 
cẩn thận từ nhỏ nên mẹ Tú rất muốn 
con theo học ngành Y. Lúc đó Tú 
chưa hiểu nhiều về ngành này, nhưng 
để thực hiện mong muốn của mẹ, Tú 
quyết tâm thi và đậu vào trường Đại 
học Y Thái Nguyên.

Quan điểm của Tú rất rõ ràng 
“đã học thì phải làm được” mà để 
làm được thì “học phải đi đôi với 
hành”. Do đó, trong thời gian theo 
học Chuyên khoa định hướng CTCH 
tại Bệnh viện Chợ Rẫy (2009-2010), 
ngoài việc tiếp thu kiến thức trên sách 
vở, Tú chịu khó tham gia túc trực tại 
phòng mổ của bệnh viện để được 
học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế 
từ những giáo sư, chuyên gia đầu 
ngành CTCH. Lần đầu tiên được 
tham gia vào ê kip phẫu thuật, Tú 
đã rất tự tin và thuần thục mọi thao 
tác khiến đồng nghiệp vô cùng ngạc 

nhiên. Sau khi học xong chuyên khoa 
định hướng, Tú có thêm 02 năm đi 
học chuyên khoa CTCH tại TPHCM. 
Mặc dù vậy vẫn chưa hài lòng với 
kiến thức có được, từ 2012 đến 2014, 
Tú tiếp tục học lên chuyên khoa I Đại 
học Y dược TP. HCM. Hoàn thành 
CKI CTCH, tháng 8/2014, Tú chính 
thức về công tác tại Bệnh viện Bà 
Rịa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 
đó đến nay.

Ở môi trường bệnh viện tỉnh, 
chẳng khác nào “cá gặp nước”, 
Tú say mê tìm tòi, học hỏi những 
kinh nghiệm, kiến thức của những 
người đồng nghiệp đi trước. Bằng 
khả năng, sự nỗ lực không ngừng 
nghỉ, Tú nhanh chóng nhận được sự 
tin tưởng của lãnh đạo khoa, lãnh 
đạo đơn vị. Tập thể đã tạo điều kiện 
cho Tú phát huy năng lực, tay nghề 
của mình trong phẫu thuật CTCH. 
Đến nay, chỉ mới hơn 3 năm gắn 
bó với bệnh viện Bà Rịa nhưng Tú 
không thể nhớ nổi mình đã thực hiện 
thành công bao nhiêu ca phẫu thuật 
cấp cứu, chỉ tính trong mỗi ca trực 

thường, đã có từ 7 đến 15 trường 
hợp, các ngày Lễ, Tết… còn nhiều 
hơn thế. Thời gian phẫu thuật tùy 
thuộc vào mức độ nặng, nhẹ của 
từng trường hợp, nhẹ khoảng 2 giờ, 
nặng có khi kéo dài đến 6, 7 giờ… 
Theo quy định của bệnh viện, một 
ca trực kéo dài 24 tiếng, bắt đầu từ 
7 giờ sáng. Nhưng giờ giao ca của 
Tú luôn kéo dài hơn quy định, bởi 
bệnh nhân nhập viện nhiều mà nhân 
lực của khoa còn thiếu. 

Học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua 
từng ca phẫu thuật nhưng những kiến 
thức hàn lâm, những bước tiến của 
lĩnh vực CTCH và cách thức xử lý 
chấn thương nặng ở phần xương, 
khớp, mạch máu... Tú vẫn tranh thủ 
thời gian sưu tầm, nghiên cứu thêm 
tài liệu để nâng cao hơn nữa nghiệp 
vụ chuyện môn của mình. Do đó khi 
gặp phải những ca khó, Tú vẫn xử trí 
thành công và đem lại kết quả hơn cả 
sự mong đợi. Như trường hợp bệnh 
nhân H.Đ.T, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh 
(tạm trú ở BR) được đưa vào bệnh 
viện trong tình trạng hôn mê do vết 

 “Tài 
không đợi 

tuổi”
Trong ngành y, ngoài kiến thức chuyên 
môn thì người ta thường đề cao kinh 
nghiệm, do đó nhiều người có suy nghĩ 
rằng, bác sĩ giỏi phải là những người có 
tuổi, công tác lâu năm trong nghề. Tuy 
nhiên, ngày càng có nhiều bác sĩ trẻ 
chứng minh rằng “tài không đợi tuổi”. 
Bác sĩ Phan Văn Tú- Khoa Chấn thương 
Chỉnh hình (CTCH) của Bệnh viện Bà 
Rịa, là một thầy thuốc trẻ như thế.

Bs. Phan Văn Tú (bên trái) đang thực hiện một ca phẫu thuật cấp cứu  
tại BV.Bà Rịa.
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thương bị đâm từ vùng bẹn chân phải 
lên bụng gây đứt động mạch bẹn và 
cơ thành bụng. Khi đó chân phải đã 
tím, lạnh, mạch không bắt được. Bên 
cạnh đó, động mạch bẹn của bệnh 
nhân bị đứt nham nhở nên không thể 
nối lại. Trước tình huống này, Tú đã 
có một quyết định rất sáng suốt, lấy 
một đoạn tĩnh mạch hiển dài 5 cm 
ở chân trái để ghép vào động mạch 
bẹn bị đứt. Ca phẫu thuật kéo dài 
2 giờ và đã thành công, chân phải 
bệnh nhân ấm hồng và mạch rõ trở 
lại. Đến nay bệnh nhân đã hồi phục 
sau ca phẫu thuật.

Một trường hợp khác, bệnh 
nhân Nguyễn Bé Ba (42 tuổi, quê 
Cần Thơ, tạm trú ở Vũng Tàu) nhập 
viện trong tình trạng choáng do mất 
máu, vết thương bị dập nát đứt lìa 1/3 
dưới cẳng chân trái do tai nạn giao 
thông. Phần chân đứt rời được người 
đi đường bỏ vào thùng nước đá đưa 
vào viện. Ngay lập tức, bệnh nhân 
được xử trí cấp cứu khẩn và mổ cấp 
cứu nối chi đứt rời. Do bệnh nhân bị 
cán dập nát nhiều mạch máu, thần 
kinh bị dập đứt một đoạn khoảng 
19cm và tĩnh mạch hiển khoảng 
20cm; hai xương cẳng chân gãy nát 
mất một đoạn khoảng 3cm; các gân 
cơ cẳng chân bị dập nát và nhiều đất 
cát dơ bẩn. Cả ê kíp do bác sĩ Tú chịu 
trách nhiệm chính đã nhanh chóng 
cắt lọc sạch vết thương để chống 
nhiễm trùng, cắt bỏ phần mô hoại tử 
dập nát, kết hợp xương bằng khung 
cố định ngoại vi; ghép nối một động 
mạch, tĩnh mạch từ mạch máu tự thân 
từ chân lành của bệnh nhân, trong đó 
có một tĩnh mạch hiển lớn được ghép 
một đoạn dài 25 cm. Sau khi ghép 
nối mạch máu, bàn chân bệnh nhân 
hồng hào trở lại, ê kíp tiếp tục khâu 
nối phục hồi gân cơ gấp, gân cơ duỗi, 
khâu nối thần kinh. Ca mổ kéo dài 5 
tiếng đồng hồ đã thành công. Qua 8 
tháng vết thương của bệnh nhân hồi 
phục gần như hoàn toàn, vận động 
đi lại bình thường. Sau khi hồi phục, 
bệnh nhân đã tìm đến tận nơi chỉ để 
nói với Tú rằng: “Suốt đời này, tôi 
mang ơn bác sĩ”.

Nói về những khó khăn, vất vả 

của nghề, Tú bộc bạch: “Có những 
ngày sau ca trực, toàn thân rã rời, 
chân, tay, lưng, cổ của mình mà cứ 
như “đi mượn”, không thể điều khiển 
chúng theo ý muốn. Nhưng khi thấy 
được thành quả phẫu thuật đối với 
bệnh nhân thì mọi mệt mỏi đều tan 
biến hết. Với những người bác sĩ như 
tôi, cảm giác hạnh phúc khi đem lại 
sức khỏe, tính mạng cho bệnh nhân, 
gia đình bệnh nhân nó lớn hơn sự mệt 
mỏi của bản thân nhiều lắm”.

Công việc áp lực là vậy, căng 
thẳng là vậy, nhưng Tú vẫn sắp xếp 
thời gian tham gia nghiên cứu khoa 
học. Tú coi đây là cơ hội để chia sẻ 
cũng như học tập thêm kinh nghiệm 
từ đồng nghiệp. Vừa qua, mạng lưới 
CTCH khu vực phía Nam có tổ chức 
hội nghị báo cáo đề tài nghiên cứu, 
Tú tham gia đề tài “Phẫu thuật nội 
soi khớp gối” và đạt giải Ba.

Là người trực tiếp theo dõi, giúp 
đỡ Tú từ những ngày đầu tiên về công 
tác tại Khoa CTCH, bác sĩ Nguyễn 
Phương Nam – Trưởng khoa Chấn 
thương Chỉnh hình, Bệnh viện Bà 
Rịa đánh giá cao về tay nghề bác sĩ 
Phan Văn Tú: “…Tuy còn trẻ nhưng 
Tú ham học hỏi, nghiên cứu, có tâm 
huyết với nghề, vững vàng trong 
chuyên môn, xử lý thành công rất 
nhiều trường hợp chấn thương phức 

tạp bị đứt lìa chi tại bệnh viện này. 
Tôi tin rằng trong tương lai Tú sẽ 
còn làm được nhiều hơn thế nữa ”.

So với những chuyên khoa khác, 
CTCH là một chuyên khoa còn non 
trẻ của bệnh viện Bà Rịa nhưng 
với những gì mà khoa đã làm được 
trong suốt thời gian qua đủ để bác 
sĩ Nguyễn Văn Hương – Giám đốc 
đơn vị tự tin khẳng định: “Hiện nay, 
Khoa CTCH của bệnh viện Bà Rịa 
có một đội ngũ bác sĩ dày dạn kinh 
nghiệm với hệ thống trang thiết bị 
chẩn đoán và điều trị hiện đại đã 
điều trị, phẫu thuật nhiều lĩnh vực 
của phẫu thuật chỉnh hình. Nhiều kỹ 
thuật chuyên khoa sâu đội ngũ bác sĩ 
của khoa thực hiện rất thành công, 
như: phẫu thuật thay khớp háng, 
khớp gối…; phẫu thuật nội soi (tái 
tạo dây chằng, cắt sửa sụn chêm…); 
phẫu thuật vi phẫu (nối mạch máu, 
nối thần kinh, chuyển vạt da có cuống 
mạch, chuyển vạt da cơ tự do… )… 
Tôi tin tưởng rằng, trong những năm 
tiếp theo, với sự dẫn dắt của bác sĩ 
Nguyễn Phương Nam – Trưởng khoa 
CTCH của bệnh viện sẽ tiếp tục phát 
triển mạnh những kỹ thuật mới, giúp 
người dân trong tỉnh được sử dụng 
những dịch vụ kỹ thuật cao, tiên tiến 
ngay tại địa phương”. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Một ca phẫu thuật nối bàn tay.
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 Ảnh: THĂNG THÀNH

Đồng thuận quyết tâm thực hiện thông điệp Ngày thị giác thế giới. Toàn cảnh buổi lễ mít tinh.

Trao quà cho bệnh nhân vừa mổ mắt tại bệnh viện. Đại diện bệnh nhân được mổ mắt miễn phí phát biểu cảm ơn.

Trao tặng hơn 100 cặp kính cho học sinh. Nhiều Mạnh Thường Quân tài trợ cho chương trình phòng chống 
mù lòa của tỉnh.

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Mít tinh hưởng ứng Ngày thị giác thế giới



 Ảnh: THĂNG THÀNH

Lãnh đạo thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại TTYT huyện Xuyên Mộc.

Cắt băng đưa máy lọc thận vào hoạt động.

BS Phạm Minh An – GĐ Sở Y tế  tỉnh BR-VT tham dự và phát biểu tại lễ bàn giao.

LỄ BÀN GIAO MÁY LỌC THẬN NHÂN TẠO 
CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC


