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Chúc mừng năm mới
Nhân dịp đón chào năm mới 2017 – Xuân Đinh Dậu, Ban biên tập 

Bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu xin gửi đến Quý lãnh đạo ngành 
Y tế; các Phòng, Ban chức năng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y 
tế; các phòng Y tế huyện, thành phố; Quý bạn đọc và các cộng tác viên 
trong và ngoài ngành Y tế lời kính chúc năm mới: 

Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công!

Ban biên tập bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu xin chân thành cảm 
ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Quý lãnh đạo Sở 
Y tế, sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của Quý cơ quan, đơn vị;  sự cộng 
tác tích cực, sự cổ vũ và đóng góp chân thành của các cộng tác viên và 
bạn đọc gần xa cũng như sự giúp đỡ quý báu của các ban ngành đoàn 
thể, các tổ chức, cá nhân... Sự giúp đỡ, ủng hộ và cộng tác quý báu đó 
là yếu tố quan trọng giúp Bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu ngày một 
nâng cao chất lượng, là một kênh thông tin quan trọng, đóng góp tích 
cực trong công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn.

Chúng tôi rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự 
quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế; sự giúp đỡ, ủng hộ, cộng tác của Quý cơ 
quan, đơn vị, cộng tác viên và Quý bạn đọc gần xa để Bản tin Sức khỏe 
Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng phong phú, chất lượng cả về hình thức 
và nội dung, qua đó nâng cao hiệu quả Thông tin - Giáo dục - Truyền 
thông, góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân.

BAN BIÊN TẬP
BẢN TIN SỨC KHỎE  
BÀ RỊA-VŨNG TÀU



Thư chúc Tết 
của Giám đốc Sở Y tế 

Nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo ngành Y tế tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi xin gửi tới toàn thể công chức, viên chức, lao động trong toàn 
ngành; quý lãnh đạo ngành Y tế qua các thời kỳ; quý thầy thuốc đã nghỉ hưu; các 

nhân viên Y tế thôn ấp/khu phố, nhân viên sức khỏe cộng đồng; quý thầy thuốc thuộc mạng 
lưới Y tế ngoài công lập và các cộng tác viên cùng gia đình lời Chúc mừng năm mới: 

Sức khỏe - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng!
Năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh lần thứ IV; đồng thời cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 
5 năm (2016-2020). Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song, với tinh 
thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, yêu nghề, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, phối 
hợp tích cực của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dân, ngành Y tế 
đã đạt nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo Nghị 
quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Công tác phòng chống dịch luôn chủ động, quyết 
liệt, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn; dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng không để lan 
rộng; kịp thời ngăn chặn dịch bệnh do vi rút Zika; chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và 
các chương trình y tế lồng ghép đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; tiếp tục bảo vệ các thành 
quả: thanh toán bại liệt; loại trừ bệnh phong; loại trừ uốn ván sơ sinh; tỷ lệ trẻ em trong độ 
tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng 
theo tuổi giảm còn 6,9%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 10,7%o; công tác an toàn vệ sinh thực 
phẩm cơ bản được đảm bảo; tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%…Công tác khám 
chữa bệnh cũng có những bước tiến mới, triển khai đề án nâng cao chất lượng bệnh viện 
công, đề án thuê chuyên gia, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật cao trong điều trị, đặc biệt 
là kỹ thuật tim mạch can thiệp; đảm bảo cung ứng thuốc theo danh mục quy định đầy đủ, sử 
dụng thuốc an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Song song đó, toàn ngành triển khai đồng bộ, tích 
cực kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh. Kết thúc năm 2016, số giường bệnh/10.000 dân đạt 18,9; số bác sĩ/10.000 dân là 



6,8; 91,5% số xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020, thực hiện 
tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình Y tế tại cơ sở. Về đầu tư cơ sở 
vật chất, đưa vào sử dụng bệnh viện Tâm thần mới và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; 
thành lập bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí; chuẩn bị khánh thành bệnh viện Y học cổ truyền; 
kêu gọi xã hội hóa đầu tư bệnh viện Sản Nhi… 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành; chú 
trọng công tác đào tạo và các chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt 
động; công tác tài chính đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả...

Thay mặt lãnh đạo ngành Y tế tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích trên tất cả 
các mặt công tác của toàn thể công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành. Những kết 
quả đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của địa phương! 

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của 
Bộ Y tế và các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Y tế; các bệnh viện tuyến cuối tại 
thành phố Hồ Chí Minh; cám ơn sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành và Chính quyền các cấp; 
sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã chia sẻ, chung tay sát cánh 
cùng ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân!

Tôi cũng xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo ngành Y tế tỉnh qua các thời kỳ sự kính trọng và 
lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Y tế trong 
những năm qua!

Bước sang năm mới nhiệm vụ hết sức nặng nề, thời cơ và thách thức đan xen, trên cơ sở 
phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được trong năm qua, tôi rất mong 
và tin tưởng, toàn thể công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành đoàn kết, tận dụng 
thời cơ, vượt qua thách thức, hăng hái thi đua, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, tiếp tục 
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng 
về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đáp lại sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân tỉnh nhà!

Năm mới thắng lợi mới!
Chào thân ái!

BS.CKII PHẠM MINH AN
GIÁM ĐỐC 

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU



Công tác phòng chống dịch luôn 
chủ động với nhiều giải pháp 
quyết liệt, đồng bộ, không để 

dịch lớn xảy ra trên địa bàn; dịch sốt 
xuất huyết, tay chân miệng không để 
lan rộng; kịp thời ngăn chặn dịch bệnh 
do vi rút Zika xuất hiện ở Tân Thành. 
Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 
và các chương trình, đề án của tỉnh, 
chương trình Y tế lồng ghép đều đạt 
và vượt các chỉ tiêu đề ra; tiếp tục bảo 
vệ các thành quả: thanh toán bại liệt; 
loại trừ bệnh phong; loại trừ uốn ván 
sơ sinh; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được 
tiêm chủng đầy đủ đạt 98%; tỷ lệ suy 
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (thể 
cân nặng theo tuổi) giảm còn 6,9% 
(năm 2015 là 7,1%); chú trọng triển 
khai công tác phòng chống các bệnh 
không lây như: Tăng huyết áp, đái tháo 
đường, ung thư, bảo vệ sức khỏe tâm 
thần cộng đồng và trẻ em; hen phế 
quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; 
triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình y tế học đường, chiến 
lược quốc gia về dinh dưỡng. Các chỉ 
tiêu chương trình dân số/sức khỏe sinh 
sản đều đạt và vượt kế hoạch, quản 
lý thai đạt hiệu quả, duy trì tỷ suất tử 
vong mẹ liên quan đến thai sản và tỷ 
suất tử vong trẻ em ở mức thấp; tỉnh 

ta đã đạt được mức sinh thay thế, tập 
trung đẩy mạnh các hoạt động nâng 
cao chất lượng dân số; tỷ lệ tăng dân 
số tự nhiên là 10,7%o; công tác an toàn 
vệ sinh thực phẩm được tăng cường 
với nhiều hoạt động tích cực, không để 
xảy ra các vụ ngộ độc lớn; tỷ lệ nhiễm 
HIV trong cộng đồng đạt dưới 0,3%, 
chương trình điều trị thay thế nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone đạt kết quả tốt.

Công tác khám chữa bệnh cũng có 
những bước tiến mới, tích cực triển 
khai đề án nâng cao chất lượng bệnh 
viện công, đề án thuê chuyên gia, áp 
dụng thành công nhiều kỹ thuật cao 
trong điều trị, đặc biệt là kỹ thuật tim 
mạch can thiệp, đặt máy tạo nhịp tim, 
phẫu thuật nội soi, dùng thuốc tiêu sợi 
huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim, 
nhồi máu não, tăng cường kỹ thuật lọc 
máu, máy chạy thận nhân tạo thế hệ 
mới…Công tác dược đảm bảo cung 
ứng thuốc theo danh mục quy định đầy 
đủ, sử dụng thuốc an toàn, tiết kiệm, 
hiệu quả. 

Song song đó, toàn ngành triển 
khai đồng bộ, tích cực kế hoạch đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của 
cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 

người bệnh; tiếp tục đẩy mạnh công 
tác truyền thông giáo dục sức khỏe, 
kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; 
tăng cường công tác thanh, kiểm tra, 
quản lý nhà nước về hành nghề y tế 
tư nhân; tiếp tục nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả trong công tác quản lý, điều 
hành; chú trọng công tác đào tạo và 
các chính sách thu hút nguồn lực chất 
lượng cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt 
động; công tác tài chính đảm bảo chặt 
chẽ, tiết kiệm, hiệu quả…

Kết thúc năm 2016, số giường 
bệnh/10.000 dân đạt 18,9 (kế hoạch 
là 18,8); bác sĩ/10.000 dân là 6,8 (đạt 
kế hoạch); 91,5% số xã, phường đạt Bộ 
tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 
2011-2020, thực hiện tốt công tác chăm 
sóc sức khỏe ban đầu và các chương 
trình Y tế tại cơ sở. Về đầu tư cơ sở vật 
chất, đưa vào sử dụng bệnh viện Tâm 
thần mới và Trung tâm phòng chống 
HIV/AIDS; thành lập bệnh viện Phổi 
Phạm Hữu Chí; hoàn thiện dự án tăng 
cường trang thiết bị cho tuyến y tế cơ 
sở; chuẩn bị khánh thành bệnh viện Y 
học cổ truyền; kêu gọi xã hội hóa đầu 
tư bệnh viện Sản Nhi… 

Kết quả trên, trước hết bắt nguồn 
từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đầu 
tư rất lớn cho ngành Y tế của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo, giúp 
đỡ kịp thời của Bộ Y tế và các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc Bộ, các bệnh viện 
tuyến cuối tại TP HCM; sự phối hợp 
tích cực của các sở ban ngành và các 
địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của 
mọi tầng lớp nhân dân và đặc biệt là 

Không ngừng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động hướng tới sự  
hài lòng của người bệnh, người dân

Năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện kế hoạch 5 
năm (2016-2020). Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách 
thức, song, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực không ngừng cùng 
với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp tích cực của các cấp, các 
ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dân, ngành Y tế đã 
đạt nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
được giao theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Bs Phạm Minh An 
Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT
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sự nỗ lực không ngừng, vượt qua khó 
khăn, tận tâm, tận tụy với người bệnh, 
với nghề của toàn thể CCVC-LĐ trong 
toàn ngành.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, chúng ta phải thẳng thắn 
nhìn nhận, đánh giá đúng những mặt 
còn hạn chế, yếu kém để có giải pháp 
khắc phục kịp thời và định hướng 
phát triển trong giai đoạn tới, đó là: 
về tổng quan, nhìn chung các cơ sở 
khám chữa bệnh đã có nhiều cải thiện 
về chất lượng và thái độ phục vụ, giao 
tiếp ứng xử, tuy nhiên vẫn còn một số 
sự vụ tại một số đơn vị khiến người 
bệnh, người dân chưa hài lòng; niềm 
tin của người dân vào mạng lưới khám 
chữa bệnh của chúng ta nhiều nơi chưa 
cao; sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực 
(bác sĩ) kéo dài chưa được khắc phục; 
tỷ lệ giường bệnh/vạn dân còn quá thấp 
so với bình quân chung cả nước; dịch 
sốt xuất huyết vẫn tăng số mắc và có 
cả tử vong, trong khi dịch bệnh nguy 
hiểm, mới nổi diễn biến khó lường, dự 
báo dịch khó khăn; vấn đề lao kháng 
thuốc, lao/HIV vẫn còn diễn biến phức 
tạp; công tác đảm bảo ATVSTP vẫn 
còn nhiều mối nguy, chưa quản lý triệt 
để; công tác vệ sinh môi trường, vệ 
sinh lao động chưa được triển khai 
đúng mức; mô hình bệnh tật đã có 
nhiều thay đổi nhưng chưa có chiến 
lược phòng, chống các bệnh không lây 
nhiễm đang ngày một gia tăng nhanh 
trên địa bàn; vấn đề xã hội hóa trong 
ngành y tế chưa được đẩy mạnh; tiến 
độ xây dựng, triển khai đề án tăng tính 
tự chủ tài chính công theo lộ trình tại 
các đơn vị trong ngành chưa đạt yêu 
cầu; đề án xây dựng bệnh viện Bà Rịa 
trở thành bệnh viện Văn minh - Thân 
thiện - Hiện đại còn chậm…

Năm 2017 nhiệm vụ của chúng ta 
rất nặng nề. Tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 
Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần 
thứ VI; Nghị quyết Đại hội đảng bộ 

Khối cơ quan tỉnh lần thứ IV và Nghị 
quyết Đại hội đảng bộ Sở Y tế lần thứ 
XII, chúng ta một mặt phải ra sức khắc 
phục những mặt còn tồn tại, mặt khác 
phải xác định nhiệm vụ trọng tâm của 
toàn ngành trong năm kế hoạch 2017, 
đó là: “Tiếp tục phát triển và hoàn 
thiện mạng lưới y tế của tỉnh đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng 
của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe; chủ động giám sát 
dịch tễ để phát hiện sớm, phòng chống 
kịp thời, không để các dịch bệnh lớn 
xảy ra, đặc biệt là các bệnh dịch mới 
phát sinh; triển khai thực hiện hiệu 
quả chương trình mục tiêu Y tế-Dân 
số và các chương trình, đề án của tỉnh; 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh; 
bảo đảm đủ thuốc thiết yếu, thực hiện 
bình ổn giá thuốc, sử dụng thuốc an 
toàn, hiệu quả, tiết kiệm; nâng cao hiệu 
quả công tác thông tin, giáo dục, truyền 
thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức 
khỏe, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, 
tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng dân 
số; chú trọng công tác đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực; tăng tính tự chủ 
tài chính công theo lộ trình; đẩy mạnh 
xã hội hóa, huy động các nguồn lực 
đầu tư cho phát triển”, với các chỉ tiêu 
Y tế chủ yếu: đạt 20 giường bệnh và 
7,1 bác sĩ trên vạn dân; tỷ lệ trạm y tế 
có bác sĩ đạt 40%; Duy trì trên 90% 
xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí 
Quốc gia về y tế xã; tỷ lệ trẻ em trong 

độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 
98%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 
tuổi (thể cân nặng theo tuổi) giảm còn 
6,6%; Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong 
cộng đồng <0,3%; Số mắc ngộ độc 
thực phẩm/100.000 dân <8 người; tỷ 
lệ tăng dân số tự nhiên 10,6%o; tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 
74% trở lên; tỷ lệ các cơ sở khám chữa 
bệnh xử lý chất thải y tế theo quy định 
đạt 100%...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
chủ yếu trên đây, chúng ta cần triển 
khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ 
và giải pháp cơ bản sau:

Chú trọng công tác Tổ chức-Nhân 
lực y tế, củng cố và hoàn thiện tổ chức 
mạng lưới ngành Y tế từ tỉnh đến cơ 
sở, tăng giường bệnh cho bệnh viện 
Bà Rịa từ 700 lên 850 giường, bệnh 
viện Mắt từ 50 lên 80 giường, đưa vào 
hoạt động bệnh viện Y học cổ truyền 
50 giường bệnh. Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, tiến hành tuyển dụng, 
sử dụng công chức, viên chức theo vị 
trí việc làm. Tiếp tục triển khai thực 
hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-
UBND ngày 06/3/2015 ban hành đề 
án chính sách trợ cấp thu hút nguồn lực 
cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 
15/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 
Ban hành đề án thí điểm thuê chuyên 
gia trong nước để nâng cao năng lực 
quản lý và chuyên môn trong khám 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kiểm tra bếp ăn tập thể của một trường mầm non trên địa bàn 
TP. Vũng Tàu.Ảnh: THĂNG THÀNH
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chữa bệnh cho ngành Y tế tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2017 
và Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND 
ngày 10/9/2014 Ban hành chính sách 
hỗ trợ đào tạo Bác sĩ, Dược sĩ đại học 
cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến 
năm 2026.

Chủ động phòng chống dịch bệnh, 
nâng cấp và củng cố hệ thống giám 
sát, chủ động giám sát dịch, phát hiện 
sớm, dập dịch kịp thời, không để dịch 
lớn xảy ra. Đẩy mạnh truyền thông 
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, 
lối sống của người dân để chủ động 
phòng, chống dịch bệnh, nâng cao 
sức khỏe; giảm số mắc, chết do do 
dịch bệnh.

Triển khai thực hiện tốt chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số, tăng 
cường công tác đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, dân số/sức khỏe sinh 
sản, phòng chống HIV/AIDS; đẩy 
mạnh truyền thông phòng chống các 
bệnh không lây nhiễm; đồng thời tiếp 
tục triển khai thực hiện các chương 
trình, đề án của tỉnh: Y tế học đường, 
chiến lược quốc gia về dinh dưỡng…

Không ngừng nâng cao chất lượng 
các dịch vụ y tế. Tiếp tục thực hiện đề 
án 1816, chuyển giao gói kỹ thuật, đề 
án thí điểm thuê chuyên gia y tế trong 
nước, triển khai thực hiện bệnh viện 
vệ tinh, đẩy mạnh áp dụng các kỹ thuật 
cao trong điều trị. Tích cực triển khai 
quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 

22/4/2013 của Bộ Y tế về quy trình 
khám chữa bệnh, từng bước giảm bớt 
thời gian chờ đợi của người bệnh. Thực 
hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng 
bệnh viện với 83 tiêu chí, làm cơ sở 
để xác định thực trạng và cải tiến chất 
lượng bệnh viện, cải tiến mạnh mẽ 
trong việc kiểm tra, đánh giá bệnh viện, 
làm cơ sở để gắn giá dịch vụ với chất 
lượng dịch vụ. 

 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao 
tiếp ứng xử của cán bộ Y tế; tiếp tục 
thực hiện kế hoạch đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh 
theo Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 
04/6/2015 của Bộ Y tế gắn với thực 
hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 
của Bộ Chính trị về Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh thực hiện việc kết hợp 
giữa Y học cổ truyền và Y học hiện 
đại. Phát huy hiệu quả hoạt động của 
bệnh viện Y học cổ truyền quy mô 50 
giường bệnh. 

Thực hiện chính sách Quốc gia về 
thuốc, đảm bảo cung ứng thuốc, vắc 
xin, sinh phẩm y tế cho phòng, chữa 
bệnh; thực hiện tốt công tác đấu thầu 
thuốc, quản lý giá thuốc. Tiếp tục triển 
khai và tái kiểm tra việc thực hiện các 
nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt 
Nhà thuốc”- GPP và “Thực hành tốt 
phân phối thuốc” - GDP tại các cơ sở 
kinh doanh thuốc. 

Xúc tiến trình dự án trang thiết bị 
bệnh viện đa khoa Vũng Tàu; đề xuất 
chủ trương đầu tư Hệ thống xử lý nước 
thải cho các phòng khám đa khoa khu 
vực và trạm y tế. Tiến hành các thủ tục 
mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn 
sự nghiệp khi được UBND tỉnh bố trí. 
Huy động nguồn vốn xã hội hóa để 
thực hiện bệnh viện Sản nhi.

Xác định và quan tâm đúng mức về 
công tác quản lý tài chính Y tế trong 
giai đoạn phát triển mới. Triển khai đề 
án tăng tính tự chủ tài chính công theo 
lộ trình. Tiếp tục thực hiện cơ chế quản 
lý và giao quyền tự chủ theo Nghị định 
số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của 
Chính phủ và Nghị định số 85/2012/
NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính 
phủ; thực hiện lộ trình điều chỉnh giá 
theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chính phủ; triển khai 
thực hiện thông tư số 37/2015/TTLT-
BYT-BTC ngày 29/10/2015 Liên bộ Y 
tế – Tài chính ban hành quy định thống 
nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng 
trên toàn quốc…

Tăng cường năng lực lãnh đạo, 
quản lý; chú trọng công tác thanh kiểm 
tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong các hoạt động, nhất là 
trong quản lý bệnh nhân tại các cơ sở 
khám chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính; duy trì và nâng 
cao chất lượng hoạt động Portal Sở Y 
tế; mở rộng triển khai phần mềm lấy 
ý kiến người dân (Chi cục ATVSTP, 
Bệnh viện Mắt, TTYT Tp.Vũng Tàu); 
tiếp tục triển khai và áp dụng thực hiện 
đúng quy định hệ thống quản lý ISO 
tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ 
đạo, điều hành.

Tin tưởng, với truyền thống đoàn 
kết, sáng tạo, yêu nghề, trên cơ sở 
phát huy những thành quả đã đạt được 
trong những năm qua, ra sức khắc phục 
những mặt còn hạn chế, yếu kém, toàn 
ngành Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp 
tục vươn lên đạt nhiều thành tích xuất 
sắc hơn nữa, hướng tới một ngành Y 
tế: Công bằng, chất lượng, hiệu quả, 
thân thiện và được người bệnh, người 
dân tin tưởng, hài lòng.

BS.CKII. PHẠM MINH AN
Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT

Nội soi dạ dày tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Bs Võ Văn Hùng
Phó Giám đốc Sở Y tế

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH

Tác phẩm Nhật kí trong tù, 
bảo vật quốc gia mà Hồ Chí 
Minh đã để lại cho chúng ta 

sẽ mãi mãi là vẻ đẹp, phong phú, sâu 
sắc trong tâm hồn, trong tính cách, 
trong cách nhìn, cách nghĩ suy về cuộc 
đời và con người. Nhật kí trong tù 
đúng là một "bức chân dung tự họa" 
bằng thơ về con người, tinh thần của 
người sáng tạo ra nó. Có những bài 
thơ trong tác phẩm Nhật ký trong tù 
đã gieo vào tâm hồn và trái tim của 
mỗi người trong chúng ta những suy 
tư, trầm lắng, những trăn trở và nghị 
lực quyết tâm.

Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng 
ta một khi chuẩn bị hành động: 
“Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công;
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,
Gặp thời, một tốt cũng thành công.”

Khi năm 2016 - Bính Thân đã 
khép lại với những thành công đáng 
khích lệ và vẫn còn những điều vương 
vấn trong lòng mỗi người chúng ta 
về những kết quả chưa đạt đến được, 
chưa vươn tới được, mặc dù rằng 
những tiềm năng, tiềm lực đã và đang 
có sẵn, nhưng “Phải nhìn cho rộng, 
suy cho kỹ” chúng ta vẫn chưa “Kiên 
quyết, không ngừng thế tiến công”, 
cho nên có những cơ hội, thời cơ qua 
đi trong luồng suy nghĩ, mà chúng 
ta chưa vận dụng kịp thời để trôi đi 
trong tầm với.

Không luận bàn về quá khứ! Hãy 
hướng đến tương lai với sự cảm nhận 
lạc quan để tìm và vận dụng những 
làn gió mới đã và đang đến trong năm 
2017- Đinh Dậu.

Chúng ta là những công bộc của 
nhân dân, đã vinh dự được Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân phó thác sự nghiệp 
chăm sóc Sức khỏe và Y tế, hơn ai 
hết chúng ta ngoài cái “Tâm” nhân 
ái của người Thầy thuốc, cần phải có 
cái “Tầm” suy nghĩ phù hợp, mang 
tính tiến công cách mạng cho những 
hoạch định trong tương lai, trong từng 
nét suy nghĩ, từng hành động cụ thể, 
cho dù chúng ta là “Nhà quản lý” hay 
“Nhà chuyên môn”, để khi năm 2017 

khép lại chúng ta có quyền tự trọng và 
tự hào mà viết rằng “tôi đã hoàn thành 
tốt nhiệm vụ”, tôi đã có 365 ngày sống 
và làm việc có ích, tôi đã lưu lại những 
đóng góp nhỏ của bản thân tôi  trong 
sự nghiệp lớn chăm sóc sức khỏe nhân 
dân của ngành y tế tỉnh BR-VT. Do đó 
việc có “ Tâm và Tầm” phải xuất phát 
từ những nhân viên y tế “bình dân” 
cho đến những “ cán bộ quản lý cấp 
cao”, có như thế thì con thuyền lớn, 
vươn  ra biển lớn mới có đủ ý nghĩa 
căng buồm ra khơi, cho chuyến xa bờ 
với những thành quả bội thu. 

Nhưng! ở đời bao giờ cũng tồn tại 
chữ “nhưng” khó chịu này. Trong tư 
tưởng và hành động có bao nhiêu nhân 

mùa Xuân
Cảm nhận
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Chuyển giao kỹ thuật trong đề án thuê chuyên gia tại BV Mắt. Ảnh: THĂNG THÀNH

viên và cán bộ y tế trăn trở cho suy tư 
này. Đó là thách thức và cũng là trở 
lực lớn nhất cần vượt qua trong năm 
2017. Chúng ta đã chuẩn bị những gì 
gieo những hạt mầm của tư duy làm 
việc phải có “Tâm và Tầm” cho đội 
ngũ nhân viên y tế?

Những năm trước đây và trong 
năm 2016, ngành y tế BR-VT đã có 
những cơ hội và thời cơ thuận lợi nhận 
được từ các Nghị quyết của Đảng, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
các cấp. Những cơ hội và thuận lợi từ 
sự chỉ đạo, lãnh đạo, của các cơ chế, 
chánh sách, đề án chuyên môn, quản 
lý... tạo những bước đột phá chiến 
lược cho tầm nhìn hướng đến tương 
lai. Căn cứ trên các chỉ đạo này ngành 
y tế đã có những bước đi khởi sắc cho 
những tiến bộ mới. Tuy nhiên một số 
cơ hội vẫn còn chậm được nắm bắt và 
triễn khai, từ đó hiệu quả mang lại vẫn 
chưa được như mong đợi, đây là hạn 
chế đang cần hiểu rõ và khắc phục 
trong năm 2017. 

Để tận dụng triệt để những cơ 
hội thuận lợi chúng ta cần quán triệt 
tư tưởng “Kiên quyết, không ngừng 
thế tiến công’, bởi thời cơ và cơ hội 
chỉ xuất hiện trong những điều kiện 
nhất định và cũng chỉ có ở những con 
người và tổ chức nhạy bén, kiên quyết, 

tinh tế mới có khả năng phát hiện và 
tận dụng biến thành hiệu quả thành 
công. Để triển khai các cơ hội này 
đòi hỏi có sự nỗ lực của những tập 
thể và cá nhân mang đạo đức và trách 
nhiệm công vụ thực chất. Đây là một 
trong những thách thức không nhỏ 
cho đội ngũ cán bộ công chức, viên 
chức ngành y tế Bà Rịa-Vũng Tàu 
trong 2017. 

Trong bài thơ “Học đánh cờ”, Hồ 
Chí Minh đã từng dạy “ Lạc nước hai 
xe đành bỏ phí - Gặp thời một tốt cũng 
thành công”. Thật vậy, trong năm 
2016 có một số đơn vị trong ngành 
y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vươn 
lên một cách ngoạn mục bằng những 
nét đột phá mới do tận dụng tốt những 
thời cơ đang đến và trong tương lai 
họ sẽ tiếp tục đạt được những thành 
công mới. Trong khi đó, có những 
đơn vị đang gây nên những mối lo 
về chất lượng và hiệu quả hoạt động 
do kết quả họat động ngày càng tụt 
giảm khó kìm chế, nếu như bản thân 
đơn vị đó không tự nhìn ra các nguyên 
nhân và giải pháp, không kiên quyết 
xác định những nhóm giải pháp và 
hoạt động ưu tiên. Như chúng ta đã 
biết, trong nền kinh tế thị trường dù 
cho có định hướng xã hội chủ nghĩa, 
thì những quy luật khắc khe của thị 
trường cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến lòng tin và tình cảm của người 
bệnh đối với chúng ta, đối với từng 
đơn vị. Chính sự khác biệt làm cho 
chúng ta  cần có suy nghĩ, trước khi 
năm Đinh Dậu 2017 khép lại chúng ta 
kiên quyết không để tiếng gáy tự hào 
của chú gà trống không tròn tiếng hay 
tắt lịm dần, lòng tự trọng không cho 
phép chúng ta buông lỏng ý chí tiến 
công cho những hướng đi đến chân 
trời tươi sáng còn đang ở phía trước.

Tiếp nối sự thành công Đại hội 
Đảng các cấp, ngành y tế tỉnh Bà rịa-
Vũng Tàu cũng có những thay đổi 
mới về thành phần nhân sự các cấp, 
nhân sự các đơn vị, có những hoạch 
định hoạt động theo những hướng đi 
mới, xuất hiện những giải pháp mới...
và...tính mới bao giờ cũng lạ, cũng 
hay, càng đầy rẫy những khó khăn và 
thách thức. Cái mới lại thường xuất 
phát từ nhóm những người dẫn đầu có 
tư tưởng cách mạng, những tổ chức 
tiên phong và theo sau họ là sự suy 
tư lập lững, đôi khi hoài nghi. Vì vậy, 
tạo sự đoàn kết, đồng thuận, hợp lực 
trong một tập thể quyết tâm vươn lên 
là nhiệm vụ cốt lõi trong năm 2017. 
Không có tư tưởng và hành động theo  
“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. 
Thành công, thành công, đại thành 
công” thì chúng ta khó hoàn thành 
nhiệm vụ 2017.

Mỗi khi xuân về chúng ta thường 
chúc nhau đat được những điều tốt 
lành, hoàn thành những ước mơ, thành 
công cho những hoạch định tương 
lai. Ngàn lời chúc tụng cũng không 
bằng một hành động và mỗi khi hành 
động chúng ta hãy thật sự tâm đắc 
với ý nghĩa khuyên dạy của Hồ Chí 
Minh trong bài thơ “ Học đánh cờ” 
để trước khi đến giây khắc giao thừa 
của năm Mậu Tuất 2018 chúng ta thấy 
lòng mình hạnh phúc dâng trào, tự hào 
dâng tặng xã hội những thành quả đã 
đạt được trong năm Đinh Dậu 2017

Chúc Sức khỏe - An Khang - 
Thịnh vượng - Thành Công đến với 
tất cả chúng ta trong suốt  365 ngày 
của năm Đinh Dậu 2017.

TTƯT .Bs. CKII. Võ VăN HùNg
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•  PV: Xin bác sĩ Phó giám đốc Sở 
Y tế có đánh giá khái quát về công 
tác phòng chống dịch bệnh trên địa 
bàn tỉnh năm 2016? 

Bs. N.V.TH: Năm 2016, trên thế 
giới dịch bệnh diễn biến khá phức 
tạp, như là Ê-bô-la, Mers-CoV, Cúm 
AH5N1, Zika …  và có nhiều nguy cơ 
xâm nhập, bùng phát vào nước ta cũng 
như tỉnh ta. Bên cạnh đó, các bệnh 
dịch lưu hành thường niên như Sốt 
xuất huyết Dengue, Tay chân miệng, 
Dại, … tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng 
phát trên địa bàn tỉnh…

Xác định trước những nguy cơ, 
diễn biến của dịch bệnh trong năm 
2016, ngay từ đầu năm ngành Y tế tỉnh 
đã chủ động xây dựng và triển khai kế 
hoạch phòng, chống dịch bằng nhiều 
biện pháp tăng cường nhằm khống 
chế sự xâm nhập, lây lan và bùng phát 
trên địa bàn tỉnh nhà.

Kết quả, trên địa tỉnh trong năm 
2016 xuất hiện 08 bệnh có số người 
mắc tăng so cùng kỳ 2015 và 08 bệnh 
có số người mắc giảm so cùng kỳ 
2015 trong tổng số 28 bệnh truyền 
nhiễm gây thành dịch cho cộng đồng. 
Tuy nhiên, đa số những trường hợp 
mắc tăng tản phát và không gây thành 
dịch. Đối với các bệnh truyền nhiễm 
đã có vắc xin tiêm ngừa đều đã được 
khống chế. Còn đối với các bệnh chưa 

có vắc xin tiêm ngừa và lưu hành trên 
địa bàn tỉnh được triển khai mạnh các 
hoạt động phòng, chống dịch chủ 
động nên đã khống chế, ngăn chặn 
dịch kịp thời, không để bùng phát. 

Nhìn chung, năm 2016 tỉnh ta đã 
đạt được mục tiêu chung của chương 
trình là: giảm tỷ lệ mắc và tử vong các 
bệnh truyền nhiễm gây dịch; khống 
chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch 
lớn xảy ra. Đồng thời góp phần bảo 
vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân 
dân và phát triển kinh tế, xã hội trên 
địa bàn tỉnh.

•  PV: Nhiều năm gần đây, bệnh 
Sốt xuất huyết Dengue tại BR-VT 
có số mắc và tỷ lệ mắc/100.000 dân 
luôn nằm trong top đầu khu vực và 
cả nước. Thưa bác sĩ, vì sao như 
vậy? Liệu có biện pháp gì căn cơ hơn 
nhằm ngăn chặn dịch bệnh nguy 
hiểm này?

Bs. N.V.TH: Từ năm 2010 đến 
2016, dịch bệnh Sốt xuất huyết trên 
địa bàn tỉnh tăng cao vào những năm 
2010, 2013, 2016. Tính riêng năm 
2016, trên địa bàn tỉnh ghi nhận số 
trường hợp mắc Sốt xuất huyết tăng 
29,5% so với năm 2015 và tăng tại 
hầu hết các huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh.

Các nguyên nhân làm gia tăng dịch 
bệnh Sốt xuất huyết trong những năm 

gần đây có nhiều nguyên nhân, trong 
đó có nguyên nhân khách quan và 
nguyên nhân chủ quan. Các nguyên 
nhân khách quan là: Tỉnh ta có sự lưu 
hành của véc tơ truyền bệnh và tác 
nhân gây bệnh Sốt xuất huyết Dengue. 
Sốt xuất huyết Dengue hiện nay đang 
là vấn đề y tế công cộng nan giải trên 
toàn cầu và được Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO) đánh giá là một trong 
những bệnh do véc tơ truyền quan 
trọng nhất. Hiện tại bệnh đang lưu 
hành trên 128 quốc gia thuộc các khu 
vực có khí hậu nhiệt đới và á nhiệt đới 
như vùng Đông Nam Á và Tây Thái 
Bình Dương, Châu Mỹ, Châu Phi với 
khoảng 3,8 tỷ người sống trong vùng 
có nguy cơ. Tại Việt Nam, trong năm 
2016, cả nước ghi nhận số trường hợp 
mắc Sốt xuất huyết Dengue tại 54 tỉnh, 
thành phố, tăng 58,1% so với cùng kỳ 
2015. Bệnh Sốt xuất huyết hiện chưa 
có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có 
vắc xin phòng ngừa nên các biện pháp 
phòng chống dịch chủ yếu là diệt véc 
tơ truyền bệnh thông qua các chiến 
dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng dựa 
vào cộng đồng. Phát hiện sớm trường 
hợp mắc bệnh để cách ly điều trị, hạn 
chế lây lan trong cộng đồng. Dịch 
bệnh lưu hành quanh năm, có tính 
chu kỳ từ 3-5 năm và hằng năm tăng 
cao nhiều vào mùa mưa, nhiều nước 

Bs Nguyễn Văn Thái 
Phó Giám đốc Sở Y tế

Huy động cộng đồng chung 
tay phòng chống dịch, bệnh

Nhân dịp đón chào năm mới – năm kế hoạch 2017, chúng tôi đã được Bs. Nguyễn Văn Thái (Bs. 
NVT) - Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ về công tác phòng, chống dịch bệnh trong năm 2016 và dự báo, 
kế hoạch phòng, chống dịch trong năm 2017. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
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ứ đọng là điều kiện cho muỗi truyền 
bệnh sinh sản và phát triển. Điều kiện 
vệ sinh môi trường, quá trình đô thị 
hóa nhanh phát sinh nhiều vật chứa 
nước như hố ga thoát nước, các khu 
đất trống,… nơi sinh sản của muỗi 
truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue. 
Biến đổi khí hậu, tính miễn dịch trong 
cộng đồng giảm, yếu tố di dân cũng 
là những nguyên nhân dẫn đến gia 
tăng số trường hợp mắc Sốt xuất huyết 
Dengue trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó 
có các nguyên nhân chủ quan như: Ý 
thức tự giác của người dân, của cộng 
đồng trong việc chủ động, thường 
xuyên phát hiện, diệt muỗi, diệt lăng 
quăng trong nhà mình và ngoài cộng 
đồng còn thấp. Muỗi truyền bệnh Sốt 
xuất huyết Dengue sinh sản và phát 
triển trong các vật dụng chứa nước 
hằng ngày của người dân như bình 
bông, chậu kiểng, lu, khạp, dụng cụ 
tưới cây hay các vật chứa linh tinh như 
vỏ lốp xe, hộp xốp, gáo dừa, … tại 
các khu đất trống nhưng không được 
thu gom xử lý triệt để. Sự phối hợp 
các ban ngành, chính quyền, đoàn thể 

trong phòng chống dịch bệnh ở một 
số địa phương còn chưa chặt chẽ. Sự 
tham mưu của ngành Y tế một số nơi 
còn chưa tốt. Tất cả những nguyên 
nhân trên làm gia tăng số mắc Sốt 
xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh ta.

Với sự nhận diện một cách toàn 
diện nguyên nhân gây gia tăng dịch 
bệnh Sốt xuất huyết như trên cho ta 
thấy các giải pháp phòng chống dịch 
hiệu quả và căn cơ là người dân tự diệt 
muỗi, tự diệt lăng quăng trong nhà 
mình và ngoài cộng đồng để phòng 
chống dịch bệnh. Cùng với sự phát 
hiện bệnh sớm, khoanh vùng xử lý ổ 
dịch triệt để, cách ly người bệnh điều 
trị để cắt đứt sự phát triển và lây lan 
của véc tơ truyền bệnh và tác nhân 
gây bệnh, khi đó dịch bệnh sẽ được 
khống chế.

Để thực hiện được giải pháp trên, 
cần tiếp tục tăng cường công tác 
truyền thông, giáo dục. Coi đây là 
công tác quan trọng, đi đầu trong công 
tác phòng chống dịch. Tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn người 
dân diệt lăng quăng, biết cách phát 

hiện triệu chứng bệnh Sốt xuất huyết 
Dengue để đến cơ sở y tế khám và 
điều trị kịp thời. Bên cạnh đó tiếp tục 
triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ 
sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng 
quăng phòng chống dịch bệnh một 
cách hiệu quả thông qua chỉ đạo và 
phối hợp của chính quyền các cấp, các 
ban ngành, đoàn thể. Với trách nhiệm 
của mình, ngành Y tế các cấp tiếp tục 
tham mưu chính quyền địa phương 
chỉ đạo kịp thời các ban ngành, đoàn 
thể phối hợp thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch hiệu quả, theo dõi 
sát biến đổi các týp vi rút, các vùng 
nguy cơ cao để can thiệp các biện 
pháp chuyên môn một cách hiệu quả.

 •  PV: Năm 2016, BR-VT là một 
trong số ít tỉnh/thành có ghi nhận 
trường hợp nhiễm vi rút Zika. Thưa 
bác sĩ, ngành y tế có bị bất ngờ không 
và đã triển khai những biện pháp gì 
để dịch không lây lan?

Bs. N.V.TH: Năm 2016, trên địa 
bàn tỉnh ghi nhận 02 trường hợp nhiễm 
vi rút Zika tại thị trấn Phú Mỹ, huyện 

Ký kết giao ước đẩy mạnh phòng chống bệnh do virut Zika và Sốt xuất huyết của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Thành. 
 Ảnh: THĂNG THÀNH
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Tân Thành. Việc phát hiện bệnh do vi 
rút Zika trên địa bàn tỉnh hoàn toàn 
nằm trong kiểm soát của ngành Y tế. 
Bệnh do vi rút Zika và bệnh Sốt xuất 
huyết Dengue cùng do véc tơ truyền 
bệnh là muỗi Aedes (muỗi vằn). Hầu 
hết các trường hợp mắc bệnh do vi rút 
Zika đều có khả năng hồi  phục hoàn 
toàn, tuy vậy khoảng 80% trường 
hợp nhiễm vi rút không có biểu hiện 
triệu chứng. Hiện bệnh chưa có thuốc 
điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin 
phòng bệnh. Song đáng chú ý là hiện 
nay có sự liên quan giữa nhiễm vi rút 
Zika với các trường hợp mắc chứng 
đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh do các bà mẹ bị 
nhiễm bệnh và hội chứng viêm đa rễ 
dây thần kinh Guillain - Barré. 

Với tính chất dịch bệnh trong thời 
kỳ toàn cầu hóa hiện nay không phân 
biệt quốc gia và vùng lãnh thổ, với đặc 
điểm dịch tễ của bệnh do vi rút Zika 
cùng tác nhân truyền bệnh với bệnh 
Sốt xuất huyết Dengue nên ngay từ 
đầu năm ngành Y tế đã dự báo khả 
năng xâm nhập dịch bệnh trên địa bàn 
tỉnh là rất cao, từ đó ngành Y tế đã xây 
dựng kế hoạch phòng chống dịch với 
ba tình huống cụ thể: chưa phát hiện 
trường hợp bệnh, phát hiện các trường 
hợp rải rác trong cộng đồng và dịch 
bệnh bùng phát lan rộng trong cộng 
đồng, cùng với các mục tiêu và nhiệm 

vụ để đáp ứng với các giai đoạn dịch. 
Đồng thời nhằm tăng cường phát hiện 
bệnh sớm, khoanh vùng xử lý kịp thời, 
ngành Y tế đã triển khai 05 hình thức 
giám sát: Giám sát cộng đồng, giám 
sát sự kiện, giám sát xét nghiệm, giám 
sát côn trùng, giám sát trọng điểm để 
dự báo dịch kịp thời, phát hiện dịch 
sớm, xử lý sớm tránh lây lan bùng 
phát trên địa bàn tỉnh. Do vậy, sau 
khi phát hiện ổ dịch tại thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Tân Thành, ngành Y tế 
phối hợp chính quyền địa phương đã 
khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời, 
triệt để, không lan rộng. Cùng với 
công tác dập dịch, ngành Y tế cũng 
đặc biệt quan tâm đến đối tượng phụ 
nữ có thai, tổ chức khám, tư vấn cho 
toàn bộ các phụ nữ có thai tại thị trấn 
Phú Mỹ về các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh, theo dõi thai nhi trước sinh 
và sau khi sinh.

•  PV: Xin bác sĩ cho biết những 
dự báo về tình hình dịch năm 2017 
và ngành y tế sẽ chủ động phòng 
chống như thế nào?

Bs. N.V.TH: Với đặc điểm dịch 
bệnh trong thời đại toàn cầu hóa hiện 
nay, cùng với sự biến đổi khí hậu, sự 
biến chủng các týp vi rút gây bệnh, 
đặc điểm dịch tễ các bệnh truyền 
nhiễm gây dịch, dự báo năm 2017 
tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến 

phức tạp. Các bệnh dịch truyền qua 
động vật như Cúm A/H5N1, Cúm 
A/H7N9, các bệnh dịch mới nổi, tái 
nổi và nguy hiểm khác tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ xâm nhập, bùng phát trên địa 
bàn tỉnh. Các bệnh dịch có đặc điểm 
lưu hành như Sốt xuất huyết Dengue, 
Zika, Tay chân miệng, Dại,.. có nguy 
cơ bùng phát, ảnh hưởng đến sức khỏe 
cộng đồng.

Trước tình hình đó, toàn ngành Y 
tế cần chủ động triển khai các biện 
pháp phòng chống dịch ngay từ đầu 
năm. Trong đó các giải pháp quan 
trọng là: Tập trung kiện toàn mạng 
lưới phòng chống dịch từ tỉnh đến 
huyện xã. Triển khai 05 hình thức 
giám sát chặt chẽ tất cả các bệnh dịch 
nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng xử 
lý dịch kịp thời. Tham mưu cho chính 
quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt 
các biện pháp nhằm khống chế dịch. 
Huy động sự phối hợp liên ngành 
tham gia phòng chống dịch.

Các bệnh có vắc xin tiêm ngừa, 
ngành Y tế sẽ chủ động cung cấp vắc 
xin đầy đủ phục vụ người dân, tăng 
độ bao phủ tạo miễn dịch trong cộng 
đồng. Các bệnh không có vắc xin tiêm 
ngừa cần xác định đối tượng đích để 
can thiệp kịp thời. Trong đó công 
tác truyền thông, giáo dục sức khỏe 
cần được đẩy mạnh, truyền thông để 
người dân hiểu và thay đổi các hành 
vi có lợi cho sức khỏe của mình. Kịp 
thời biểu dương gương người tốt, việc 
tốt và phê phán những hành vi làm lây 
lan dịch bệnh truyền nhiễm trong cộng 
đồng. Các biện pháp chuyên môn cần 
được thực hiện bởi hệ thống y tế các 
cấp với sự giám sát chặt chẽ, phát hiện 
sớm các vùng có nguy cơ, ổ dịch, ca 
bệnh để khoanh vùng xử lý triệt để. 
Công tác phối hợp liên ngành cũng 
cần được tăng cường dưới sự chỉ đạo 
của chính quyền các cấp, phối hợp 
và giám sát việc thực hiện một cách 
có hệ thống, có trách nhiệm trên cơ 
sở cộng đồng cùng chung tay phòng 
chống dịch bệnh.

•  Trân trọng cảm ơn bác sĩ!
TRẦN NgỌC

(thực hiện)
Lãnh đạo Sở Y tế trực tiếp giám sát chiến dịch diệt lăng quăng tại cộng đồng. Ảnh: TRẦN HIÊN
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Có thể nói, năm 2016, công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng của 
Đảng bộ Sở Y tế có bước tiến 

lớn. Nếu những năm trước, Đảng ủy 
chỉ tổ chức được mỗi năm trung bình 
4-6 hội nghị triển khai, phổ biến, quán 
triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 
Chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
phải mời báo cáo viên của Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan 
tỉnh về tuyên truyền, thì hai năm trở lại 
đây, Đ.c Võ Văn Hùng- Phó Bí thư, phụ 
trách tuyên giáo Đảng ủy Sở Y tế đã đảm 
nhiệm hoàn toàn công tác này, đặc biệt 
chất lượng tuyên tuyền năm 2016 có sự 
tiến bộ rõ rệt. Với 16 hội nghị được tổ 
chức trong năm 2016, Đảng ủy đã tuyên 
truyền, quán triệt hầu hết các chủ trương 
chính sách của Đảng với trên 3000 lượt 
cán bộ, đảng viên tham dự, đó là: Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan 
tỉnh lần thứ IV (4 hội nghị); Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (4 hội 
nghị); Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 
của Đảng (4 hội nghị) và 4 kỳ hội nghị 
BCH Trung ương. Tổ chức 2 hội nghị 
triển khai hướng dẫn thi hành Điều lệ 
Đảng và thông báo nhanh Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức 2 hội 
nghị tuyên truyền về bầu cử Quốc hội 
và HĐND các cấp; phổ biến thông tin 
thời sự. Đặc biệt, qua khảo sát nhận thức 
của Đảng viên về Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng, có 77,9% nhận thức 
đúng về 5 nội dung mới, cơ bản “Tăng 
cường xây dựng Đảng trong sạch, vững 
mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi 
trường hoà bình ổn định; phấn đấu sớm 
đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại”, trong đó 
87,2% nhận thức được nội dung quan 

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị,  
tư tưởng, không ngừng nâng cao năng lực  
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Bs. NguyễN LựC ĐIềN
UBKT Đảng ủy Sở Y tế

Đoàn công tác Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ chính trị.  
Ảnh: THĂNG THÀNH

Phát huy vai trò lãnh đạo 
toàn diện mọi mặt công 
tác của ngành Y tế tỉnh, 
năm qua Đảng bộ Sở Y tế 
đã có nhiều đổi mới, ban 
hành nhiều nghị quyết, 
kế hoạch kịp thời, sáng 
tạo; lãnh đạo, triển khai 
nhiều hoạt động thiết 
thực, trong đó nổi bật là 
công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng và xây dựng 
Chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XII của Đảng, 
Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ 
Khối cơ quan tỉnh lần thứ 
IV, nhiệm kỳ 2015-2020…
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trọng nhất là  “tăng cường xây dựng 
Đảng trong sạch vững mạnh”.

Trong rèn luyện đạo đức của người 
thầy thuốc, một nội dung rất quan 
trọng đó là học tập theo gương Bác. 
Từ đầu năm, toàn ngành thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 
về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” và sau đó thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 
Đảng ủy Sở Y tế đã ban hành tiêu chí 
đạo đức, tổ chức 2 hội nghị triển khai 
đến toàn thể đảng viên. Đến nay, các 
chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai 
đến cán  bộ, đảng viên, quần chúng tại 
đơn vị, xây dựng chương trình thực 
hiện, xây dựng tiêu chí đạo đức cho 
tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch 
thực hiện cho riêng mình. Qua học 
tập, đảng viên và quần chúng trong 
Đảng bộ đã nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao theo từng cương vị công 
tác, rèn luyện phẩm chất đạo đức của 
đảng viên, công chức, viên chức, góp 
phần nâng cao đoàn kết trong đảng 
bộ, cơ quan, đơn vị và củng cố niềm 
tin của quần chúng vào sự lãnh đạo 
của Đảng. Về nâng cao trình độ chính 
trị, năm 2016 Đảng ủy đã cử 7 cán 
bộ, đảng viên tham dự lớp đào tạo 
lý luận chính trị trung cấp, 12 đồng 
chí tham dự lớp lý luận chính trị cao 
cấp, cao gấp nhiều lần so với các năm 
trước đây.

Nhìn lại năm 2016, dưới sự chỉ đạo 
quyết liệt của đồng chí Phạm Minh 
An, Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ đã có 
quyết tâm chính trị rất cao trong quá 
trình xây dựng, hoàn thiện, ban hành 
Chương trình hành động số 344-Ctr/
ĐU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh lần 
thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, trên tất 
cả các lĩnh vực với mục tiêu là: Nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng bộ, phát huy trí tuệ tập thể, 
tinh thần dân chủ, sức mạnh đoàn kết, 
xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn 
vị, các đoàn thể, hội quần chúng trong 
sạch, vững mạnh. Phát triển ngành y 

tế tỉnh ngang tầm với các địa phương 
trong khu vực. Giảm tỷ lệ mắc và tử 
vong do dịch bệnh, góp phần tăng tuổi 
thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ 
bản của người dân. Nâng cao năng lực 
và hiệu quả hoạt động của hệ thống y 
tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển 
hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất 
lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 
điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Phấn đấu đến 2020, tốc độ tăng 
dân số tự nhiên 10,3%o, mức giảm 
sinh 0,1%o, tuổi thọ trung bình 75, số 
giường bệnh/vạn dân là 26, số bác sỹ/
vạn dân là 8,5 bác sĩ, tỷ lệ xã có bác sĩ 
đạt 40%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt 
bộ tiêu chí về y tế xã 100%, tỷ lệ người 
dân tham gia bảo hiểm y tế từ 81% 
trở lên, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi  suy dinh 
dưỡng giảm còn 6%, tỷ lệ chất thải y 
tế được xử lý đúng qui định 100%. 
Hàng năm có trên 95% đảng viên xếp 
loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, dưới 1% 
không hoàn thành nhiệm vụ, 100% tổ 
chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Tỷ lệ đảng viên/CBCNV đạt từ 26% 
trở lên, tỷ lệ cán bộ trưởng, phó khoa/
phòng và tương đương là đảng viên 
đạt từ 81% trở lên; trên 70% tổ chức 
đảng, 100 % đảng viên được giám 

sát; 100% số vụ vi phạm được xử lý 
đúng quy định; trên 90% tổ chức chính 
quyền, trên 75% tổ chức đoàn thể đạt 
vững mạnh…”

 Với sự nỗ lực của các Cấp ủy 
đảng, cơ quan, đoàn thể và tất cả cán 
bộ công nhân viên, ngành đã đạt được 
thành tựu đáng kể: tất cả các nhóm 
chỉ tiêu đầu vào, nhóm chỉ tiêu hoạt 
động và nhóm chỉ tiêu đầu ra đều đạt 
theo kế hoạch. Bước đầu triển khai 
được một số kỹ thuật chuyên môn sâu: 
Chụp, đặt stent động mạch vành, đặt 
máy tạo nhịp, đặt catheter hai nòng có 
cuff; phẫu thuật mở các xoang sàng, 
hàm, trán, bướm, lấy sỏi Wharton 
tuyến dưới hàm, gãy lồi cầu xương 
hàm dưới, nội soi tái tạo dây chằng 
chéo trước; kỹ thuật lọc máu liên tục, 
khai thông mạch máu não bằng điều 
trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu 
não cấp; chụp và đọc CT bụng, mạch 
vành tim, mạch máu chi, gan, mật, 
lách, tụy; sinh thiết bằng kim nhỏ dưới 
siêu âm. Đọc kết quả thị trường và đặt 
van điều trị Glô-côm, đặt ống dẫn lưu 
tiền phòng điều trị Glô-côm, điều trị 
bệnh lý bề mặt nhãn cầu và mi mắt 
bằng laser CO2 ... 

Qua những kết quả ban đầu về sự 
chuyển biến rõ nét trong công tác giáo 

Bs. Phạm Minh An - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Y tế, yêu cầu cán bộ, 
đảng viên, CCVC, người lao động toàn ngành đoàn kết, phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Thăng Thành
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dục chính trị tư tưởng cũng như lãnh 
đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chuyên môn năm 2016, Đảng bộ 
đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm.

Một là, Cấp ủy phải khẳng định 
được vai trò lãnh đạo của mình, phải 
nhận thức được công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm 
vụ nói chung.

Hai là, giữ gìn khối đoàn kết thống 
nhất trong Đảng là nền tảng để nâng 
cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng 
và Đảng viên. Chú trọng công tác xây 
dựng Đảng bộ, Chi bộ vững mạnh; duy 
trì thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng, 

tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; 
thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám 
sát, chế độ tự phê bình và phê bình.

Ba là, không ngừng đổi mới 
phương pháp và cách thức trong hoạt 
động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành 
của Cấp ủy.

Bốn là, xây dựng quy chế hoạt 
động cụ thể, chi tiết, sát thực; xây dựng 
Nghị quyết phải kịp thời và phù hợp 
với nhiệm vụ chính trị trong từng giai 
đoạn, từng cơ quan, đơn vị  cụ thể.

Năm là, thực hiện tốt mối quan hệ 
giữa Cấp ủy với Lãnh đạo cơ quan, 
đoàn thể trong công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của toàn ngành và của từng cơ quan, 
đơn vị. 

Mừng  Đảng Cộng Sản Việt Nam 
quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu, 
mừng Đảng bộ Sở Y tế tỉnh BR-VT 
với 403 đảng viên ngày càng phát triển 
lớn mạnh. Với niềm tin son sắc, năm 
2017 Đảng bộ Sở Y tế sẽ không ngừng 
đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, 
lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ cao cả: bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân./.

Bs. Võ Văn Hùng- Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế quán triệt 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn Đảng bộ.  
Ảnh: ThẾ PhI
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Một ca đặt stent động mạch vành tại Bệnh viện Bà Rịa.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng – Nguyên Phó Ban  
Tuyên giáo Trung ương chia sẻ về “Nâng cao y đức”.

Lọc máu liên tục cấp cứu bệnh nhân tại bệnh viện  
Lê Lợi.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh- UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc 
với Đảng bộ Sở Y tế.

Bs Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế triển khai nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2016.

Ông Đặng Minh Thông- PCT UBND tỉnh, chỉ đạo  
triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Một số hình ảnh hoạt động nổi    bật năm 2016

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Phát động và ký cam kết của các địa phương chung tay 
phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và SXH.

Hội thi duyên dáng ngành Lao - Miss TB Khu vực  
phía Nam.

Bệnh viện Mắt - 10 năm xây dựng và phát triển.Hội thi Quy tắc ứng xử ngành y tế năm 2016.

Bệnh viện Tâm Thần mới khang trang, hiện đại. Hội thi kiến thức y tế học đường trong mô hình truyền 
thông nâng cao sức khỏe trường học, tại trường Tiểu 
học Hải Nam, TP. Vũng Tàu.

Một số hình ảnh hoạt động nổi    bật năm 2016

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Ngày 27/2/2015, bệnh viện 
Bà Rịa mới với quy mô 700 
giường chính thức khánh 

thành và đi vào hoạt động. Ban giám 
đốc và tập thể CCVC-LĐ bệnh viện 
Bà Rịa ý thức rõ trách nhiệm cũng như 
sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo về 
công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
cho người dân tỉnh nhà. Làm thế nào 
để mang lại hiệu quả cao trong điều 
trị? Làm thế nào để người dân yên tâm 
tìm đến khi gặp phải các vấn đề về sức 
khỏe mà không cần vất vả, ngược xuôi 
tìm đến các bệnh viện tuyến trên? làm 
thế nào để thu hút và giữ chân được 
nguồn nhân lực có chất lượng cao? 
Làm thế nào để xây dựng hình ảnh 
người thầy thuốc bệnh viện Bà Rịa 
giỏi về chuyên môn, sáng về y đức...
là những câu hỏi lớn, nếu không trả 
lời được bằng những việc làm cụ thể, 
quy mô của bệnh viện Bà Rịa dẫu có 
lớn thì tầm vóc chưa hẳn đã xứng tầm
Nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh

Xác định rõ, thước đo cuối cùng 
cho hiệu quả của một cơ sở điều trị 
chính là sự sống còn của người bệnh, 
là sự phục hồi của sức khỏe và sự 
hài lòng về thái độ phục vụ, chăm 
sóc. Do đó, tập thể bệnh viện Bà Rịa 
quyết tâm đổi mới toàn diện về mọi 
mặt, tập trung phát triển các kỹ thuật 
mới, những chuyên khoa sâu, những 
kỹ thuật cao vào công tác khám chữa 
bệnh. Năm 2016, bệnh viện đã thành 

lập mới Khoa Ung bướu và Khoa giải 
phẫu bệnh, nâng tổng số Khoa phòng 
của bệnh viện lên 31 (08 phòng chức 
năng, 18 khoa lâm sàng, 5 khoa cận 
lâm sàng). Ở lĩnh vực cận lâm sàng, 
bệnh viện đã triển khai xét nghiệm 
kháng nguyên ung thư; xét nghiệm 
huyết thanh chẩn đoán một số loại ký 
sinh trùng; Chụp X quang tuyến vú; 
đo mật độ xương...Ở lĩnh vực Ngoại 
thần kinh, tiếp tục phát triển phẫu 
thuật sọ não (u não, nhồi máu não, 
phình động mạch não, CTSN); Phẫu 
thuật Trượt- gãy cột sống thắt lưng, 
phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Ở chuyên 
khoa Nhi sơ sinh: tất cả bác sĩ mới 
đều được cử đi học về Nhi sơ sinh cơ 
bản và nâng cao. Đặc biệt trong năm 
2016, thông qua đề án thuê chuyên gia, 
bệnh viện triển khai hiệu quả các kỹ 
thuật cao như: chụp - đặt stent động 
mạch vành, đặt máy tạo nhịp tim; đặt 
catheter hai nòng có cuff - tạo đường 
hầm để lọc máu; Phẫu thuật nội soi 
tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân 
chân ngỗng, phẫu thuật nội soi mở các 
xoang sàng, hàm, trán, bướm; phẫu 
thuật gãy lồi cầu xương hàm dưới bằng 
chỉ thép/nẹp vis, phẫu thuật lấy sỏi 
ống Wharton tuyến dưới hàm; siêu âm 
mạch máu tạng ngoại biên...

Nói về những bước tiến mới trong 
công tác KCB, Bs. Nguyễn Văn 
Hương- Giám đốc BV Bà Rịa cho 
biết: “...Trong năm qua chúng tôi tiến 
hành sơ cấp cứu kịp thời, nhanh chóng 
tất cả các trường hợp bệnh nhân nhập 

viện với quan điểm: “cứu người bệnh 
trước, thủ tục hành chính giải quyết 
sau”. Thực hiện đúng các quy trình, 
quy định trong khám chữa bệnh, không 
đùn đẩy, không phân biệt người già 
hay trẻ, giàu hay nghèo, khám BHYT 
hay không BHYT. Triển khai mạnh mẽ 
việc ứng dụng công nghệ thông tin, rút 
ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh, 
phân luồng ưu tiên cho các đối tượng 
thuộc diện ưu tiên theo quy định ở tất 
cả các khâu từ khám chẩn đoán, đến 
xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, cấp 
phát thuốc... Tiếp tục hoàn thiện các 
chuyên khoa sâu, phát triển mạnh mẽ 
các kỹ thuật cao trong KCB; nâng cao 
chất lượng phục vụ người bệnh. Đảm 
bảo nguồn thuốc, hóa chất, vật tư y tế 
đầy đủ phục vụ cho công tác KCB. Kịp 
thời chuyển tuyến ngay những ca bệnh 
vượt quá khả năng chuyên môn và 
nghiêm túc học tập, rút kinh nghiệm, 
hạn chế đến mức thấp nhất về sai sót 
chuyên môn cũng như các tai biến”.

Công tác nuôi ăn dinh dưỡng cho 
người bệnh cũng đã hỗ trợ rất nhiều 
cho hiệu quả điều trị. Trong năm 2016, 
bệnh viện đã cung cấp 187.102 suất 
ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân, tăng 
35% so với năm 2015, tỷ lệ bệnh nhân 
ăn dinh dưỡng đạt tới 91%. Duy trì 
khám tư vấn dinh dưỡng cho người 
bệnh vào các ngày thứ 3, thứ 4 và thứ 
5 hàng tuần tại Khoa khám bệnh. Bếp 
ăn tình thương hoạt động hàng ngày 
cung cấp hàng trăm ngàn suất ăn cho 
người bệnh và thân nhân.

Bs. Đàm Thái Hạnh- Trưởng Khoa ung bướu BV. Bà Rịa kiểm tra khối u của bệnh 
nhân trước phẫu thuật. Ảnh: TRẦN HIÊN

BỆNH VIỆN BÀ RỊA:

Rạng ngời 
những  

sắc Xuân
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Bên cạnh đẩy mạnh việc học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, tăng cường giáo dục, nâng 
cao Y đức... bệnh viện còn tích cực 
triển khai đầy đủ các nội dung về “Đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của 
nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh” tới toàn thể CB-CC-
VC-LĐ, trong đó nổi bật nhất là tổ 
chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng giao 
tiếp nâng cao, văn hóa ứng xử trong 
các tình huống giao tiếp với người 
bệnh cho tất cả nhân viên y tế; thành 
lập đơn vị chăm sóc khách hàng, tổ 
chức ký cam kết giữa các khoa, phòng 
trong bệnh viện, khảo sát, đánh giá 
sự hài lòng của người bệnh nội trú 01 
lần/1 tháng qua cuộc họp hội đồng 
bệnh nhân; thành lập tổ kiểm tra thực 
hiện quy chế bệnh viện, kiểm tra đột 
xuất không thông báo trước và xử lý 
nghiêm các cá nhân vi phạm quy tắc 
ứng xử, sai sót chuyên môn... bằng 
hình thức hạ bậc thi đua. Trong năm 
qua bệnh viện đã xử lý 04 trường hợp 
vi phạm.
Bệnh nhân tìm đến,  
bác sĩ tìm về

Anh Đào Quang Thắng - 46 tuổi, ở 
Tp. Bà Rịa, đang điều trị tại bệnh viện 
Bà Rịa cho biết: “Trước đây mỗi khi 
bị bệnh, tôi lên thẳng TP.HCM, vì thật 
lòng là tôi không đủ niềm tin vào các 
cơ sở y tế trong tỉnh. Ngay khi bệnh 
viện Bà Rịa mới đi vào hoạt động, suy 
nghĩ của tôi là: “nồi mới mà gạo vẫn cũ 
cơm sao ngon hơn được”. Rồi thì dần 
dần thông qua người thân, bạn bè, tôi 

được biết bệnh viện đã có nhiều thay 
đổi cả về chất lượng dịch vụ đến chất 
lượng khám chữa bệnh, nhiều bác sĩ 
được cử đi đào tạo ở tuyến trên, bác 
sĩ giỏi từ nơi khác chuyển về, rồi có 
cả việc các BV trên TP. HCM xuống 
chuyển giao những kỹ thuật mới nữa. 
Vậy nên khi bị bệnh, tôi quyết định 
đến khám thử một lần coi sao. Thử 
một lần là tôi “mê luôn”, vì cơ sở quá 
sạch sẽ và hiện đại, đội ngũ thầy thuốc 
thì nhiệt tình, điều trị hiệu quả, vậy là 
từ đó tới nay tôi không bao giờ vượt 
tuyến nữa”.

Không chỉ đến khám và điều trị 
bệnh thông thường như anh Thắng, bà 
Vũ Thùy Linh - 50 tuổi đã trải qua một 
ca phẫu thuật đòi hỏi phải có chuyên 
môn cao tại bệnh viện Bà Rịa mà trước 
đây chỉ có tuyến trên mới thực hiện 
được, đó là một ca can thiệp động 
mạch vành. Bà Linh kể: “Ban đầu tôi 
bị cơn đau ngực dữ dội, khó thở, cơ 
thể vã mồ hôi lạnh, choáng váng…
đến cấp cứu tại BV Lê Lợi, tại đây các 
bác sĩ đã tiến hành đo điện tim, chẩn 
đoán hình ảnh…  kết quả cho thấy tôi 
bị nhồi máu cơ tim cấp. BV Lê Lợi 
đã chỉ định cho tôi dùng thuốc tiêu 
sợi huyết và chuyển nhanh sang BV 
Bà Rịa để tiến hành can thiệp động 
mạch vành. Nhờ được xử trí kịp thời 
mà tôi tai qua nạn khỏi. Tôi nghĩ thật 
may mắn cho người dân chúng tôi, vì 
tỉnh nhà đã đầu tư xây dựng một bệnh 
viện hiện đại với chất lượng KCB tốt 
đến như vậy”.

Với những thành công liên tiếp 
trong công tác điều trị, đặc biệt là xử 

trí kịp thời, hiệu quả những ca bệnh 
khó, nên dẫu cho năm qua, bệnh viện 
chưa thực sự chú trọng công tác quảng 
bá hình ảnh cũng như chưa cung cấp 
thông tin rộng rãi về những dịch vụ 
kỹ thuật cao mới được triển khai, thì 
người bệnh từ khắp nơi trong tỉnh vẫn 
biết và tìm đến. 

Bác sĩ Nguyễn Văn Thanh - Phó 
Giám đốc BV Bà Rịa phấn khởi cho 
biết: “các chỉ số hoạt động chuyên môn 
của bệnh viện Bà Rịa trong năm 2016 
như: tổng số bệnh nhân nội trú, công 
suất sử dụng giường bệnh...đều đạt 
và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được 
giao, đặc biệt ở một số khoa trọng 
điểm như khoa Phụ sản, Tim mạch –
Lão học, Nhi, Phẫu thuật - Gây mê hồi 
sức... Công suất sử dụng giường bệnh 
lên tới 111,3%, vượt 20,3% so với 
chỉ tiêu SYT giao (90%). Số giường 
bệnh thực kê là 950 giường, trong khi 
kế hoạch được giao là 700 giường. 
Tổng số lần khám bệnh là 565.092, 
đạt 115,32%; tỷ lệ bệnh nhân tử vong 
dưới 24 giờ chỉ còn 0,08 %, giảm so 
với năm 2015 (0,11%)...”.

Với điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị hiện đại, môi trường làm việc 
thuận lợi và nhất là những chính sách 
đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực của 
tỉnh, trong năm qua, bệnh viện đã 
tuyển dụng mới 28 nhân sự (08 bác 
sĩ, 04 KTV, 02 y sĩ, 02 điều dưỡng, 
12 hợp đồng 68) nâng tổng số nhân sự 
lên 1082 người (gồm 803 biên chế, 82 
hợp đồng 68 và 197 hợp đồng ngoài 
chỉ tiêu), trong đó có 01 tiến sĩ, 09 bác 
sĩ CKII, 08 thạc sĩ, 57 bác sĩ CKI... 
Điều đáng mừng là có nhiều trường 
hợp bác sĩ đã từng công tác tại bệnh 
viện cũ chuyển đi, thì nay chuyển về, 
tiếp tục gắn bó và cống hiến.

Mặc dù vậy, so với chỉ tiêu biên 
chế của bệnh viện hạng II tuyến tỉnh 
700 giường, hiện bệnh viện Bà Rịa 
vẫn còn thiếu 59 nhân sự, trong đó 
thiếu 34 bác sĩ (hiện có 27 bác sĩ đang 
hợp đồng, cần tuyển thêm 07 bác sĩ) 
và các chức danh khác như CN điều 
dưỡng, Cao đẳng điều dưỡng, cán sự, 
chuyên viên. 
Thành tựu và thách thức

Gần 02 năm khoác lên mình một 
diện mạo mới với một trách nhiệm 
vô cùng lớn lao là không phụ lại sự 

Một ca đặt stent động mạch vành tại BV Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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kỳ vọng, mong mỏi của người dân và 
các cấp lãnh đạo, đến thời điểm này, 
tập thể cán bộ CCVC LĐ bệnh viện Bà 
Rịa đã có thể nhẹ lòng vì  qua những 
con số cụ thể cho thấy hoạt động của 
bệnh viện đã đi vào nền nếp, có những 
bước đột phá đáng kể về mặt chuyên 
môn và nhất là chất lượng phục vụ đã 
có những chuyển biến rõ rệt. Đánh dấu 
cho sự thành công đó là rất nhiều danh 
hiệu, giấy khen của các cấp, ngành, 
trong đó đáng kể nhất là Cờ thi đua của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị 
đứng nhất khối các bệnh viện tuyến 
tỉnh của ngành Y tế BR-VT năm 2016. 

Tuy nhiên còn rất nhiều thách thức, 
khó khăn đang đặt ra đối với bệnh viện 
Bà Rịa. Thứ nhất là nguồn nhân lực 
làm công tác quản lý và làm công 
tác chuyên môn còn thiếu so với nhu 
cầu. Một số cán bộ chưa được chuẩn 
hóa, đào tạo lại và đào tạo liên tục 
cho phù hợp với vị trí công việc đang 
đảm nhiệm; thứ hai là  trang thiết bị 
chuyên dùng để phát triển các chuyên 
khoa sâu, các kỹ thuật cao còn thiếu; 
thứ ba là nguồn ngân sách nhà nước 
ngày càng thu hẹp, tiến tới các đơn vị 
phải tự chủ về mặt tài chính, đây là một 
bài toán khó về mặt quản lý, đòi hỏi 
phải có sự tìm tòi, chuẩn bị kỹ lưỡng 
của tập thể lãnh đạo bệnh viện Bà Rịa.

Để tiếp tục giữ vững những kết quả 
bước đầu đạt được, tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc, cũng như có những 
bước đi vững vàng hướng đến mục tiêu 
bệnh viện hạng I và xây dựng thành 

công mô hình “Bệnh viện văn minh, 
thân thiện, hiện đại”, trước mắt, trong 
phương hướng hoạt động năm 2017, 
bệnh viện đã xác định sẽ tiếp tục tập 
trung tuyển dụng nguồn nhân lực có 
chất lượng cao, tạo điều kiện cho đội 
ngũ y, bác sĩ được học tập, nâng cao 
trình độ, bên cạnh đó, từng bước tinh 
giản đội ngũ theo chủ trương của tỉnh. 
Năng động tìm nguồn tài chính thông 
qua hình thức xã hội hóa. Mở rộng 
liên kết chuyên môn với các bệnh viện 
tuyến trên và trong khu vực, tận dụng 
cơ hội từ đề án thuê chuyên gia, đề án 
1816... để phát triển các chuyên khoa 
sâu, các kỹ thuật cao trong điều trị như 
Phẫu thuật U nội sọ, vòm đại não, phẫu 
thuật U đại não, Phẫu thuật thoát vị đĩa 
đệm cột sống cổ, Bơm Surfactant... 

Thành lập thêm các chuyên khoa mới 
như Nội thần kinh, Huyết học truyền 
máu, Hóa sinh... Thực hiện được ít 
nhất 30% các kỹ thuật thuộc phân 
tuyến kỹ thuật tuyến Trung ương và 
80% các kỹ thuật thuộc phân tuyến 
kỹ thuật tuyến tỉnh. Đẩy nhanh tiến 
độ triển khai đề án bệnh viện vệ tinh 
về lĩnh vực Nhi khoa với bệnh viện 
Nhi đồng 2 giai đoạn 2016-2020 khi 
được phê duyệt chính thức. Cải thiện 
và nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ 
phục vụ người bệnh, đổi mới phong 
cách giao tiếp, ứng xử, cải cách mạnh 
mẽ thủ tục hành chính... để gia tăng sự 
hài lòng của người bệnh lên mức 90%. 
Khuyến khích phong trào nghiên cứu, 
ứng dụng KHKT vào thực tế điều trị 
và tăng cường các hoạt động hợp tác 
quốc tế.

Đứng trước những thời cơ và thách 
thức mới bằng một tâm thế tự tin, một 
tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập 
thể và cả những chiến lược, hoạch định 
rõ ràng, tập thể CB CCVC LĐ bệnh 
viện Bà Rịa hoàn toàn có quyền lạc 
quan và tin tưởng vào những dự định, 
những mục tiêu đặt ra. Bên cạnh đó, sự 
ngóng chờ, trông đợi của người dân, 
sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và sự 
dõi theo, tin tưởng của đồng nghiệp 
trong toàn ngành cũng sẽ là nguồn 
động viên, khích lệ to lớn giúp bệnh 
viện hoàn thiện tầm vóc, khẳng định 
vị thế là đơn vị khám chữa bệnh hàng 
đầu của tỉnh nhà.

KHÁNH CHI

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại BV Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI

Ân cần giúp đỡ người bệnh. Ảnh: THẾ PHI
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•  Phóng viên: Thưa Bác sĩ! Trong 
tất cả các hoạt động nhằm đảm bảo 
ATTP thì công tác thanh, kiểm tra luôn 
được xem là nhiệm vụ trọng tâm, vậy 
công tác này đã triển khai như thế nào 
tại tỉnh BR-VT trong năm qua?

 Bs. Đào Thị Hà: Để đảm bảo 
ATVSTP  cho người dân, thực hiện theo 
chỉ đạo của tỉnh và của Sở Y tế thì công 
tác thanh kiểm tra ATTP được triển khai 
xuyên suốt từ đầu năm 2016: Tết Nguyên 
đán Bính Thân, Tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm và các mùa Lễ hội khác 
trong năm...

Trong quá trình thanh kiểm tra cũng 
gặp khá nhiều khó khăn, một trong số đó 
là do thiếu nguồn lực. Hoạt động thanh 
tra, kiểm tra về ATTP thường được tổ 
chức dưới 2 hình thức: Đoàn kiểm tra 
liên ngành và đoàn kiểm tra chuyên 
ngành do các sở, cơ quan có thẩm quyền 
chủ trì. Trong đó, thành phần đoàn kiểm 
tra liên ngành về ATTP tỉnh thường có 
từ 1-2 người được Chi cục ATVSTP cử 
tham gia, trung bình mỗi năm kiểm tra 
được 80 đến 100 cơ sở. Các đoàn kiểm 
tra chuyên ngành của ngành Y tế do Chi 

cục ATVSTP tỉnh tổ chức mỗi đợt kiểm 
tra thường thành lập 2 đoàn, mỗi đoàn từ 
3 - 4 người và bình quân hàng năm kiểm 
tra được 300 - 400 cơ sở, cấp huyện và 
xã/phường chỉ có 01 chuyên trách kiêm 
nhiệm nhiều chương trình khác ngoài 
ATTP. Trong khi đó, theo thống kê chưa 
đầy đủ trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế hiện 
phải quản lý khoảng 8.259 cơ sở. Con số 
ấy là quá sức đối với lực lượng thanh, 
kiểm tra hiện nay, dẫn đến tình trạng 
không thể tránh khỏi là “bỏ sót” cơ sở 
sản xuất, kinh doanh. 

Điều kiện cơ sở vật chất của các cơ 
sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở địa 
bàn tỉnh nằm rải rác trong khu dân cư, 
chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ lẻ, hộ gia 
đình,  một số  sản xuất theo mùa vụ. Điều 
kiện vệ sinh tại các cơ sở này thường hạn 
chế: quy mô sản xuất, cơ sở vật chất, 
trình độ của người tham gia sản xuất, 
chế biến thực phẩm… còn thấp, trong 
khi đó trang thiết bị phục vụ cho công 
tác thanh kiểm tra còn hạn chế, nhiều 
thực phẩm phải gửi lên các trung tâm 
kiểm nghiệm ngoài tỉnh, khi có kết quả 
thì thực phẩm đó hộ kinh doanh đã tiêu 
thụ hết nên việc xử lý rất bất cập.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh,  
Ban chỉ đạo Liên ngành về công tác ATVSTP. Ảnh: TRẦN HIÊN

Công táC đảm bảo an toàn vệ sinH tHựC pHẩm:

“Quyết liệt và xuyên suốt”
Bảo đảm an toàn thực 
phẩm (ATTP) là nhiệm 
vụ quan trọng đến mức... 
không cần phải bàn cãi. 
Điều duy nhất cần quan 
tâm là chất lượng và hiệu 
quả của hoạt động này ra 
sao, khi mà nhiều năm 
qua cả hệ thống chính trị, 
các ban, ngành, đoàn thể 
của tỉnh BR-VT cùng vào 
cuộc và người dân đặc 
biệt quan tâm. Phóng viên 
Trung tâm TT-GDSK đã có 
buổi phỏng vấn Bác sỹ Đào 
Thị Hà – Chi cục phó, Chi 
cục ATVSTP tỉnh về hiệu 
quả của công tác bảo đảm 
ATTP trong năm qua cũng 
như việc triển khai công 
tác này trước, trong và sau 
tết Nguyên đán Đinh Dậu 
2017. Sau đây là nội dung 
của cuộc phỏng vấn.
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Bên cạnh đó ý thức của người tiêu 
dùng cũng còn hạn chế. Một bộ phận 
dân trí còn thấp, kinh tế khó khăn, 
không quan tâm vấn đề an toàn thực 
phẩm mà chỉ quan tâm giá cả và sự 
tiện lợi, thường xuyên sử dụng thực 
phẩm trôi nổi, giá rẻ... tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

•  Phóng viên: ... Đó là những 
mặt khó khăn, tồn tại, vậy đâu là 
kết quả nổi bật từ việc triển khai các 
hoạt động nhằm bảo đảm ATTP, 
thưa bác sĩ?

Bs. Đào Thị Hà: Đánh giá một 
cách khách quan, năm 2016 là một 
năm có nhiều tiến bộ, sự thay đổi vượt 
bậc của công tác ATVSTP. Hiện tỉnh 
ta đã triển khai khá hiệu quả các mô 
hình kiểm soát an toàn thực phẩm ở 
các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh 
doanh thực phẩm như: Đề án “Chuỗi 
an toàn thực phẩm” nhằm kiểm soát 
thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn; Đề 
án “Thức ăn đường phố” nhằm kiểm 
soát quá trình chế biến thực phẩm 
an toàn; Mô hình “chợ thí điểm đảm 
bảo an toàn thực phẩm”; Kế hoạch 
kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực 
phẩm tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh, 
nhằm xét nghiệm xác định ô nhiễm 
các chất độc hại và xử lý kịp thời; Kế 
hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm 
thực phẩm để cảnh báo đến người tiêu 
dùng những thực phẩm không an toàn; 
Chương trình hỗ trợ cơ sở quản lý chất 
lượng theo mô hình tiên tiến. Ngoài 
ra, Chi cục cũng đã đề xuất với Sở y 
tế và UBND tỉnh thành lập đội Phản 
ứng nhanh thực hiện thanh tra các cơ 
sở sản xuất quy mô lớn trên địa bàn, 
phối hợp thanh tra ngược dòng đối 
với các cơ sở gây ra sai phạm ở các 
địa phương khác nhưng đóng trên địa 
bàn, góp phần đảm bảo ATTP chung 
cho toàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát được thực hiện thường xuyên, kịp 
thời phát hiện và xử lý các trường hợp 
vi phạm. Đặc biệt hoạt động thanh 
tra, kiểm tra luôn có sự phối hợp chặt 
chẽ liên ngành, do vậy hiệu quả của 
hoạt động này ngày càng cao. Công 
tác lấy mẫu giám sát mối nguy, giám 
sát an toàn thực phẩm được thực hiện 
xuyên suốt, lấy mẫu có trọng tâm, 

trọng điểm, tập trung các sản phẩm 
có mối nguy cơ cao. Qua đó kịp thời 
phát hiện ô nhiễm hóa chất cấm, kháng 
sinh cấm, vi sinh vật trong thực phẩm 
để ngăn chặn kịp thời. 

Tình hình ngộ độc thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh trong năm giảm rõ rệt. nếu 
như năm 2015 có 86 cas mắc thì năm 
2016 chỉ còn 10 cas mắc.

•  Phóng viên: Hiện nay người 
tiêu dùng đang rất lo ngại về vấn đề 
ATVSTP, nhất là vào dịp trước, trong 
và sau Tết Nguyên đán. Bác sĩ đánh 
giá như thế nào về vấn đề này?

BS. Đào Thị Hà: Mỗi dịp Tết 
Nguyên đán đến, nhu cầu tiêu dùng 
các loại thực phẩm như: Giò chả, thịt, 
cá, bánh, kẹo, rượu, bia… các loại 
thực phẩm thường tăng lên. Các nhóm 
sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết 
và tiềm ẩn  nguy cơ mất ATVSTP là: 
rượu, bia, nước giải khát…; các loại 
bánh mứt, kẹo, bánh truyền thống 
(bánh chưng, bánh tét…), hạt dưa, hạt 
bí, hạt hướng dương…; thực phẩm 
chế biến sẵn: giò, chả, heo quay, 
vịt quay…; Nguyên liệu thực phẩm 
như: thịt gia súc, gia cầm, cá, hải sản, 
rau củ quả, trái cây, măng khô, bún 
miến khô…

Những nguyên nhân khiến các 
loại sản phẩm này không đảm bảo an 
toàn thực phẩm là do hàng giả, hàng 
kém chất lượng; sản phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng; 
sản phẩm không có nhãn mác; thực 
phẩm dễ bị ô nhiễm vi khuẩn hoặc 
hoá chất bảo vệ thực vật, đặc biệt là 
tình trạng thực phẩm sử dụng hoá chất 
ngoài danh mục cho phép của Bộ Y 
tế. Ví dụ: giò chả, đồ chua sử dụng 
hàn the, tôm mực ngâm tẩm formol...

•  Phóng viên: Ngành y tế sẽ triển 
khai những hoạt động gì để đảm bảo 
ATTP vào thời điểm hết sức quan 
trọng trong năm - Tết Nguyên đán 
2017, thưa Bác sĩ? 

Bs. Đào Thị Hà: Sở Y tế đã giao 
cho Chi cục ATVSTP xây dựng kế 
hoạch và tham mưu thành lập đoàn 
kiểm tra liên ngành và kiểm tra các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
phục vụ Tết, trong đó yêu cầu tập trung 
ưu tiên vào những cơ sở SX, KD các 
mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp 
tết Nguyên Đán như bánh, kẹo, bia, 
rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm 
từ thịt…; tập trung thanh, kiểm tra 
những nơi cung cấp thực phẩm với số 
lượng lớn, chợ đầu mối, siêu thị, cơ 
sở nhập khẩu thực phẩm…Đồng thời 
tăng cường công tác tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại chúng 
về các nội dung: phòng tránh ngộ độc 
thực phẩm trong ngày Tết, cách chọn 
thực phẩm an toàn cũng như cách bảo 
quản thực phẩm tới từng hộ gia đình 
trên địa bàn tỉnh nhà.

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh kiểm tra công tác ATTP tại một hộ chế biến hải sản trên địa bàn 
huyện Long Điền. Ảnh: TRẦN HIÊN

22

Xuân Đinh Dậu



•  Phóng  viên:  Xin  bác  sĩ  có 
khuyến cáo giúp người dân biết cách 
lựa chọn thực phẩm sạch, đảm bảo 
an toàn trong dịp Tết.

Bs. Đào Thị Hà: Tết đến Xuân 
về, cũng là lúc nhu cầu tiêu thụ thực 
phẩm của người dân tăng cao, cũng 
là dịp các mặt hàng thực phẩm phục 
vụ Tết bung mạnh ra thị trường, trong 
đó không ít những sản phẩm không 
đảm bảo chất lượng. Mong rằng mỗi 
người dân hãy trở thành người tiêu 
dùng thông thái, chọn lựa thực phẩm 
và chế biến hợp vệ sinh, đảm bảo an 
toàn để đón một mùa xuân vui tươi, 
hạnh phúc và tràn đầy sức khoẻ. Trong 
lựa chọn  thực phẩm sạch, an toàn, 
chúng tôi khuyến cáo người dân nên 
lựa chọn như sau: 

Đối với rau quả:
Các loại rau, củ quả rất dễ nhiễm 

hóa chất bảo vệ thực vật, vi sinh vật 
vì vậy khi mua phải chọn biết cách lựa 
chọn thực phẩm. Khi lựa chọn rau, nên 
chọn rau còn tươi, nguyên vẹn, không 
bị dập, có hình dạng bình thường, có 
màu sắc tự nhiên, không có mùi vị lạ. 
Rau bị phun thuốc kích thích thường 
có lá xanh tốt bất thường, cọng rau non 
hoặc rất non, cọng to mập, những bó 
rau đó chỉ cần để từ sáng đến chiều 
là có thể bị nẫu, héo rũ. Nên mua rau 
theo mùa, vì rau trái mùa rất dễ bị phun 
chất kích thích. 

Đối với cá:
+  Cá tươi ngon mình cá ít nhớt, 

có mùi tanh đặc trưng, mang khép kín 

màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm. Mắt cá sáng 
và hơi lồi. Thịt cá chắc, sự đàn hồi cao, 
thịt dính chặt với xương. 

+ Không nên mua cá đã bị ươn, 
hoặc mua cá có bề ngoài cá nhìn rất 
tươi nhưng bên trong thịt nhũn, lỏng 
lẻo, không dính chặt với xương; dễ 
tróc vẩy và có mùi tanh khác thường.

Đối với thịt:
Các loại thịt còn tươi ngon phải 

có màu sắc và mùi đặc trưng của từng 
loại, không có mùi hôi, mùi lạ, bề mặt 
khô ráo không có dấu hiệu bầm tím 
bất thường, thịt không rỉ nước, có độ 
đàn hồi tốt (khi ấn ngón tay vào bề 
mặt miếng thịt lúc bỏ ngón tay ra thì 
vết lõm nhanh chóng mất đi). 

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm 
khi chế biến các món ăn từ thịt thì tốt 
nhất nên nấu chín, không ăn các món 
tái, tiết canh, tuyệt đối không sử dụng 
thịt đã biến chất, ôi hỏng để chế biến 
thức ăn. Nên mua thịt ở những địa 
chỉ đáng tin cậy, có dấu kiểm dịch vệ 
sinh thú y. 

 Đối với Thịt heo: Thịt heo sạch 
(an toàn) thịt không có dư lượng thuốc 
kháng sinh, chất tạo nạc… thịt có màu 
hồng tươi, lớp mỡ dày (1.5- 2cm), 
không rỉ nước. Thịt heo bơm nước 
thường có màu hồng đỏ bất thường, 
khi ấn tay vào miếng thịt sẽ thấy mịn, 
có nước rỉ ra ngoài. Thịt heo chứa 
hormone tăng trưởng có lớp da mỏng, 
căng khác thường, phần nạc gần sát 

với da, mỡ rất ít và màu sắc sẫm hơn 
thịt bình thường; khi chế biến, thịt ra 
nhiều nước, mùi vị không thơm đặc 
trưng của thịt heo, nấu chín thì màu 
sắc lại nhợt nhạt. Trường hợp thịt heo 
ướp hàn the thì loại thịt này có màu 
hồng bầm, dùng tay ấn vào sẽ không 
thấy độ đàn hồi. Thịt heo bị nhiễm 
giun sán (thịt lợn gạo) thì thịt có những 
đốm nhỏ hình hạt gạo, màu trắng đục.

Thịt bò: Thịt bò tươi ngon có màu 
đỏ tươi, thớ nhỏ mịn, thơm mùi bò, mỡ 
bò màu vàng nhạt. Đối với thịt bò bơm 
nước: Khi ấn tay vào, nước tươm ra. 
Với thịt bò cũ, không còn tươi thì cắt 
vào miếng thịt sẽ không thấy máu tứa 
ra, khi ấn tay vào miếng thịt vết lõm 
không mất đi.

Thịt gà: Chọn loại thịt gà có màu 
sắc tự nhiên, thớ thịt mịn và có độ 
đàn hồi cao. Da gà phải kín, lành lặn, 
không có vết bẩn, mốc, không có vết 
gì lạ. Để tránh mua phải gà nhuộm 
phẩm màu, nhuộm bột sắt không nên 
mua gà nhìn da có màu vàng ruộm, bắt 
mắt, căng phồng không tương xứng 
với phần mỡ gà.

 Các loại giò,  chả, bánh kẹo, nước 
giải khát… nên mua tại cửa hàng có 
uy tín, sản phẩm có nhãn mác rõ ràng 
còn trong hạn sử dụng, tuyệt đối không 
mua các loại đồ hộp bị móp méo, 
phồng nắp hoặc rỉ sét…

Phóng viên: Xin cảm ơn bác sĩ!
TRẦN HIÊN

(thực hiện)

Test nhanh, phát hiện các mối nguy thực phẩm. Ảnh: TRẦN HIÊNKiểm tra bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp Đông Xuyên, 
TP.Vũng Tàu. Ảnh: THẾ PHI
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Chúng ta đều biết rằng Y tế là 
một ngành khoa học đặc biệt, 
với đối tượng phục vụ là con 

người, mà ở đây là những con người 
đang bị bệnh tật dày vò, đang chịu 
sự đau đớn về thể chất, đang bị đè 
nặng bởi tâm lý lo âu, chán nản. Vì 
vậy, người thầy thuốc vừa phải nắm 
vững những kiến thức chuyên môn, 
vừa phải biết vận dụng nó một cách 
sáng tạo vào từng trường hợp cụ thể 
trong điều kiện và hoàn cảnh của địa 
phương mình, của cơ sở mình để nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh và hài 
lòng người bệnh. 

Cùng với sự phát triển của khoa 
học và nhu cầu ngày càng cao của xã 
hội trong đó có nhu cầu về chăm sóc 
y tế của người dân đã đặt những người 
thầy thuốc, những cơ sở y tế trước sự 
lựa chọn bắt buộc đó là: muốn nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh và hài 
lòng bệnh nhân thì bản thân mỗi người 
thầy thuốc, mỗi cơ sở y tế phải luôn 
cập nhật, ứng dụng một cách sáng tạo 
và hiệu quả những kiến thức, phương 
pháp chẩn đoán và điều trị mới của 
y học vào thực tiễn công việc khám 
điều trị và chăm sóc cho người bệnh 
của mình. Đồng thời còn phải thường 
xuyên nghiên cứu về mô hình bệnh tật, 
các yếu tố tác động đến sức khỏe của 
con người, đúc rút kinh nghiệm thực 
tiễn, cải tiến phát triển trong điều kiện 
cụ thể của địa phương, nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Và 
cũng chính vì thế, ngành y tế đã coi 
việc việc lao động sáng tạo, nghiên 
cứu phát triển là 1 trong 7 nhiệm vụ 
trong tâm của mình. 

Lao động sáng tạo trong ngành y 
tế được thể hiện dưới ba góc độ: Thứ 
nhất là việc ứng dụng các kỹ thuật, 
phương pháp, dược phẩm mới, tiên 

tiến trong công tác điều trị và phòng 
tránh bệnh tật cho cộng đồng; thứ hai 
là thực hiện các giải pháp kỹ thuật, các 
sáng kiến cải tiến trong điều kiện cụ 
thể của từng đơn vị để nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác; thứ ba là 
tiến hành các đề tài, công trình nghiên 
cứu khoa học trong các lĩnh vực lâm 
sàng, cận lâm sàng quản lý y tế và 
cộng đồng để có các chứng cứ, cơ sở 
khoa học trong công tác chăm sóc, bảo 
vệ sức khỏe người bệnh. 

Tại BR-VT, trong những năm qua, 
bằng sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sỹ, 
CBVC ngành y tế, dịch bệnh trên địa 
bàn tỉnh đã được khống chế một cách 
ổn định, nhiều chương trình mục tiêu 
quốc gia được thực hiện thắng lợi, 
hàng triệu lượt bệnh nhân được cấp 
cứu, được khám, được điều trị, phẫu 
thuật bằng các kỹ thuật công nghệ tiên 
tiến của y học để vượt qua những căn 
bệnh hiểm nghèo, thay vào đó là mồ 
hôi, là công sức, là trí tuệ và sự đóng 
góp thầm lặng của những người thầy 

thuốc đã không quản khó khăn, tìm 
tòi, học tập, nâng cao trình độ và tay 
nghề chuyên môn. 

Ứng dụng hàng trăm  
kỹ thuật mới

Trong lĩnh vực tim mạch: Đã ứng 
dụng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị 
cấp cứu hàng ngàn bệnh nhân nhồi 
máu cơ tim cấp. Đã thực hiện thành 
công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm 
thời và vĩnh viễn cứu sống hàng chục 
bệnh nhân bị suy nút xong cấp và mãn. 
Riêng năm 2016, thông qua đề án thuê 
chuyên gia y tế, tại BV Bà Rịa, đã triển 
khai thành công kỹ thuật tim mạch 
can thiệp, điều trị cứu sống hàng trăm 
bệnh nhân bị các bệnh lý tim mạch 
hiểm nghèo, mà những trường hợp 
này trước đây phải đối mặt với tử thần 
hoặc chuyển lên tuyến trên chữa trị.

Trong lĩnh vực Ngọai khoa cũng 
có nhiều tiến bộ vượt bậc để giành lại 
mạng sống cho bệnh nhân như cấp 
cứu thành công nhiều ca vết thương 

LAO ĐỘNG SÁNG TẠO
THẾ MẠNH ĐẶC THÙ CỦA  

NGÀNH Y TẾ  BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Hội nghị Khoa học công nghệ (hệ dự Phòng năm 2016). Ảnh: THẾ PHI
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tim xuyên thủng tâm thất, thủng màng 
ngoài tim gây chèn ép cấp. Đặc biệt 
những ca tổn thương đa cơ quan, đa 
phủ tạng, chấn thương sọ não cực 
kỳ phức tạp đã được được cứu sống. 
Trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình 
cũng đã có rất nhiều thành công nổi 
bật như kỹ thuật vi phẫu nối chi đứt 
lìa tại BV BR, và gần đây là kỹ thuật 
thay khớp gối, khớp háng, phẫu thuật 
nội soi khớp v.v. đã được thực hiện 
thành công cho hàng trăm bệnh nhân 
tại BV Bà Rịa, BV Lê lợi.

Trong lĩnh vực nhãn khoa, tại BV 
Mắt tỉnh cũng đã thực hiện thành công 
nhiều kỹ thuật tiên tiến như: mổ đục 
thủy tinh thể bằng phaco Ozil, mang 
lại ánh sáng cho hàng chục ngàn bệnh 
nhân, đây là phương pháp phẫu thuật 
hiện đại nhất hiện nay trên thế giới, 
nó rút ngắn thời gian phẫu thuật chỉ 
còn 7-10 phút thay vì khoảng 30 - 40 
phút như trước đây. Năm 2016, BV 
Mắt cũng đã triển khai thành công các 
kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp 
đáy mắt, chụp cắt lớp võng mạc OCT, 
chụp mạch huỳnh quang, phẫu thuật 
đặt van điều trị Glaucoma, tiêm thuốc 
kháng tăng sinh mạch máu nội nhãn, 
mang lại cơ hội tìm lại thị lực cho hàng 
trăm bệnh nhân, nhất là bệnh nhân đái 
tháo đường lâu năm. 

Thực hiện công trình,  
đề tài nghiên cứu khoa học 

Bên cạnh việc triển khai ứng dụng 
các phương pháp tiên tiến của y học 
trong chẩn đoán và điều trị thì việc 

thực hiện các đề tài NCKH là một thế 
mạnh đặc thù của ngành y tế. Trong 
5 năm qua, ngành y tế BR-VT đã có 
hơn 532 đề tài khoa học được thực 
hiện, trong đó phải kể đến hơn 100 
đề tài của lực lượng điều dưỡng, nữ 
hộ sinh, KTV trung học, hàng chục đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, hàng 
chục đề tài đã được chọn báo cáo tại 
các HNKH chuyên ngành toàn quốc, 
một số đề tài được báo cáo tại các hội 
nghị quốc tế và đăng tải trên các tạp 
chí khoa học chuyên ngành nước ngoài 
có uy tín v.v.. Các đơn vị có phong 
trào NCKH nổi bật với số lượng nhiều 
đề tài và chất lượng cao như BVBR, 
BV Mắt, BV Tâm Thần, BV Lê Lợi, 
TTYT Xuyên Mộc, Trường TCYT...

Chỉ tính riêng trong năm 2016, 
toàn ngành y tế tỉnh BR-VT đã có hơn 
150 đề tài sáng kiến được nghiệm thu 
và đưa vào ứng dụng phục vụ công tác 
tại các cơ sở, cụ thể BVBR 29, BV Lê 
Lợi 22, BV Mắt 21, BV Tâm Thần 18, 
Trường TCYT 13, TTYT Xuyên Mộc 
11... Năm 2015, BV Mắt đã có 1 đề 
tài đạt giải Nhất hội nghị nhãn khoa 
toàn quốc và 1 đề tài đạt giải Nhì Hội 
nghị cận thị quốc tế. BV Tâm Thần 
đã bảo vệ thành công 2 đề tài NCKH 
cấp tỉnh, trong đó 1 đề tài do BS Ngô 
Thành Phong làm chủ nhiệm đạt loại 
xuất sắc.  

Phong trào sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật

Một nét nổi bật nữa của ngành 
y tế trong những năm qua là đã có 

hàng trăm các sáng kiến cải tiến và ý 
tưởng sáng tạo được thực hiện, trong 
đó hơn 50 sáng kiến tham dự các kỳ 
Hội thi sáng tạo cấp ngành, cấp tỉnh 
và toàn quốc. Nhiều sáng kiến đã đoạt 
các giải cao như: Nhất, nhì, ba cấp 
tỉnh; nhất, nhì tại các đợt Hội thi toàn 
quốc. Riêng Hội thi sáng tạo kỹ thuật  
năm 2014- 2015, sáng kiến “Giường 
nôi sơ sinh” của ĐD Châu Thị Ngọc 
Hương - BV Lê Lợi đã đoạt giải Nhất 
cấp tỉnh và giải Nhất toàn quốc; sáng 
kiến “Dụng cụ vấn gòn viên” của nhân 
viên Nguyễn Quang Vinh - TTYT 
huyện Đất Đỏ đạt giải Nhì; sáng kiến 
“Bàn cố định trẻ em phẫu thuật mắt” 
của BS Nguyễn Viết Giáp - BV Mắt 
đoạt giải Ba và sáng kiến “Xe tắm bé” 
của NHS Lê Thị Khánh Quy - BV Bà 
Rịa đạt giải Ba hội thi cấp tỉnh. Hàng 
chục cá nhân đã được Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam cấp bằng lao động 
sáng tạo 

Năm 2015 hưởng ứng cuộc thi 
sáng tạo ý tưởng khoa học lần đầu 
tiên do UBND tỉnh và Sở KHCN tổ 
chức, toàn ngành y tế đã có hơn 48 
giải pháp tham dự, trong đó 16 trên 
28 giải thưởng của cuộc thi đã thuộc 
về ngành y tế. Điển hình là giải pháp 
“Vợt dụng cụ kiểm soát nhiễm khuẩn” 
của nhân viên Tạ Duy Hào - TTYT 
Xuyên Mộc và “Phương pháp tuyên 
truyền phòng chống sốt xuất huyết 
ở học đường của BS Đặng Thị Như 
Hằng TTYT Dự phòng tỉnh đạt giải 
nhất, các giải pháp “Phòng chống cận 
thị và mù lòa” của BV Mắt đạt giải 
nhì và giải Ba, cùng các tác giả khác 
tại BV Lê Lợi, BV Bà Rịa, Trung tâm 
PCBXH (nay là BV Phổi Phạm Hữu 
Chí)... đạt nhiều giải cao của hội thi. 
Đặc biệt năm 2016 giải pháp “Phòng 
ngừa, chẩn đoán, điều trị sớm và quản 
lý bệnh Võng mạc Đái tháo đường” 
của BS Nguyễn Viết Giáp và BS Trịnh 
Ngọc Thùy An - BV Mắt đã giành 
giải III cuộc thi Giải pháp sáng tạo y 
tế công cộng toàn quốc lần thứ nhất, 
do Bộ Y tế, Hội liên Hiệp Thanh niên 
Việt Nam và Hội Thầy Thuốc trẻ Việt 
Nam phối hợp tổ chức. 

Không thể kể hết những họat động 
khoa học kỹ thuật mà ngành y tế đã 
triển khai để nâng cao chất lượng 
chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh nhà, 

Điều dưỡng Châu Thị Ngọc Hương - BV Lê Lợi cùng với sáng kiến "Giường nôi sơ sinh" -  
Giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2014-2015. Ảnh: THĂNG THÀNH
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chỉ có thể tính được bằng niềm vui, 
bằng nụ cười và hạnh phúc của mỗi 
người bệnh khi trở về với gia đình 
và xã hội. Đặc biệt, việc triển khai 
nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh mới, 
sự nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của  đội 
ngũ những người thầy thuốc đã nâng 
cao rõ rệt chất lượng dịch vụ y tế tỉnh 
nhà, lấy lại sự tin tưởng của người 
dân và xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
công đó cũng còn nhiều bất cập trong 

việc tổ chức triển khai thực hiện các 
hoạt động nghiên cứu sáng tạo, đó là: 
Một số đơn vị, nhân viên y tế chưa 
thực sự quan tâm đến việc nghiên cứu, 
phát triển và phát huy sáng kiến trong 
cơ sở dẫn đến số lượng đề tài sáng 
kiến không đồng đều; nhiều đề tài, 
giải pháp mang tính hình thức, chất 
lượng chưa cao; nhiều đề tài trùng lắp 
giữa đơn vị này và đơn vị khác; thiếu 
sự kết hợp, liên kết; kinh phí đầu tư 
cho công tác nghiên cứu khoa học ở 

các đơn vị rất hạn chế, ngoại trừ một 
số đề tài cấp tỉnh được sử dụng nguồn 
ngân sách sự nghiệp khoa học.

Từ thực tiễn triển khai phong 
trào lao động sáng tạo của ngành y tế 
những năm qua, chúng ta có thể rút ra 
một số bài học kinh nghiệm như sau: 
Lao động sáng tạo phải được hiểu một 
cách đầy đủ bao gồm cả việc học tập, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến 
cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công tác chứ không phải chỉ đơn 
thuần là thực hiện các đề tài NCKH; 
Hội đồng khoa học công nghệ cơ sở 
cần xây dựng định hướng, kế họach 
công tác KHKT của đơn vị với các 
nội dung ưu tiên theo từng thời điểm 
nhất định, đồng thời tư vấn, hướng dẫn 
phương pháp NCKH phù hợp cho các 
đối tượng trong đơn vị, quan tâm lưu 
ý đến lực lượng điều dưỡng, nữ hộ 
sinh, KTV để huy động sức sáng tạo 
của tập thể trong việc nâng cao chất 
lượng chuyên môn. Cần lồng ghép 
hoạt động nghiên cứu sáng tạo vào 
các phong trào thi đua chung của đơn 
vị, của ngành để tạo hiệu ứng đồng bộ 
và bền vững, đồng thời cần có sự đầu 
tư kinh phí thỏa đáng và khen thưởng 
kịp thời để động viên, khích lệ và trân 
trọng mọi ý tưởng sáng tạo của các  
thành viên trong đơn vị. 

TTƯT. BSCK2  NguyễN VIẾT gIÁP

Bộ Trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) chúc mừng BV Mắt  
BR-VT đạt giải cao tại cuộc thi Giải pháp sáng tạo y tế cộng đồng toàn quốc lần thứ I. Ảnh: BVM

Vui cười

Ăn gà bằng thơ
Ngày Tết, gia đình nọ sum họp, 

quây quần bên mâm cỗ chung vui. 
Vốn là gia đình văn nghệ, họ giao 
ước với nhau cách chia phần con 
gà bằng một câu thơ trong truyện 
Nôm nguyên mẫu hoặc cải biên 
thích hợp, thì được quyền lấy xẻ 
phần thịt tương ứng cho mình.

Người cha lớn nhất đọc trước. 
Ông điềm nhiên đọc lên câu thơ Lục 
Vân Tiên:

 “Trai thời trung hiếu làm đầu ”
Cả nhà hoan hô! Ông cầm dao 

chặt luôn cái đầu gà, chấm muối, 
mở đầu bữa tiệc.

Tiếp đến, bà mẹ không chịu kém, 
đọc luôn:

 “Gái thời tiết hạnh, phao câu, 
cánh đùi”

Tiếng vỗ tay lại vang lên. Bà mẹ 
tài quá! Một mình xơi luôn cả bốn 
món. Tay dao bà thoăn thoắt chặt 
cánh, đùi gà, phao câu và không 
quên miếng tiết bên cạnh nữa. 

Cô con gái lớn, suy nghĩ một hồi 
rồi đọc luôn:

“Phần con một dạ, một lòng”
Như vậy cũng thông minh! Trừ 

miếng tiết ra, trong mâm còn đủ dạ 

dày, gan, mề, ruột và cả bộ lòng kia 
mà!

Mọi người  nhìn cả vào cậu con 
trai út. Con gà vẫn còn đó, thật khó 
mà gọi thành tên, mà lại có trong 
truyện Nôm. Chẳng biết cậu có nghĩ 
nổi không, hay đành mất phần?  
Bỗng cặp mắt cậu sáng lên, nhìn cả 
nhà rồi nói như reo mừng:

“Công cha nghĩa mẹ hết mình 
vì con”

Thế là, cậu bê nguyên phần con 
gà còn lại bỏ vào bát mình. Tất cả 
đều khen cậu giỏi!

NguyễN VăN LONg
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pHòng kHám kHu vựC Hòa Hiệp, Huyện xuyên mộC: 

"Người bệnh nghèo 
bớt phải đi xa"
Y tế cơ sở là nơi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Làm tốt công tác y tế cơ sở là cách giải quyết 
“phần gốc” các vấn đề về sức khỏe. Chính vì vậy trong những năm qua, hoạt động tuyến cơ sở luôn được chính 
quyền và ngành y tế tỉnh BR-VT quan tâm, đẩy mạnh, cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp; 
đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn; chất lượng khám, chữa bệnh đã được cải thiện 
đáng kể... Nhiều trạm y tế, phòng khám khu vực trong tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy, là nơi người dân tìm đến 
đầu tiên khi ốm đau, bệnh tật, phòng khám đa khoa Khu vực Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc là một ví dụ 
điển hình.

Không khó cho đoàn công tác 
của chúng tôi khi tìm đến 
phòng khám khu vực Hòa 

Hiệp, dù con đường khá xa và ngoằn 
ngoèo, nằm cách Trung tâm y tế huyện 
Xuyên Mộc tới gần 25 km, bởi chỉ 
cần dừng lại hỏi thăm bất cứ người 
dân nào cũng được chỉ dẫn tận tình, 
thậm chí ông Nguyễn Văn Ba (người 
dân xã Hòa Hiệp) còn vui vẻ phóng 
xe dẫn đường cho chúng tôi với một 
tâm trạng đầy hào hứng. Ông cho biết 
đã từng được cán bộ y tế phòng khám 
Hòa Hiệp cứu mạng nên rất có cảm 
tình với “địa chỉ” này.

Khi chúng tôi tới nơi, các bác sỹ, 
điều dưỡng, nhân viên y tế phòng 
khám khu vực Hòa Hiệp đều đang tất 
bật vì số lượng bệnh nhân đến khám 
quá đông. Phải chờ khá lâu Trưởng 
phòng khám khu vực Hòa Hiệp, Bác 
sĩ Hoàng Minh Thành mới sắp xếp 
ổn thỏa công việc và tiếp chuyện với 
chúng tôi, anh cho biết: “Hòa Hiệp 
là một xã vùng sâu, vùng xa của 
huyện Xuyên Mộc, đời sống người 
dân trong những năm gần đây tuy đã 
có những bước tiến đáng kể, nhưng 
vẫn là một trong những xã nghèo của 
huyện. Công tác chăm sóc, bảo vệ 
sức khỏe cho người dân gặp nhiều trở 
ngại, đường xá đi lại xa xôi, không 
thuận lợi, dân trí còn hạn chế... Tuy 
nhiên điều may mắn là người dân rất 

tin tưởng vào chất lượng khám khám 
chữa bệnh (KCB) của phòng khám, 
nhờ đó công việc khá thuận lợi và đội 
ngũ y, bác sĩ cũng có thêm động lực 
để gắn bó, cống hiến”.

Hiện nay, phòng khám khu vực 
Hòa Hiệp có 8 cán bộ y tế trực tiếp 
tham gia hoạt động tại phòng khám, 
trong đó có 01 bác sỹ, 03 y sỹ, 01 điều 
dưỡng, 01 dược sỹ và 02 nữ hộ sinh, 
cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ. Trong 
nhiều năm qua, phòng khám đã không 
ngừng đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ 
với trạm y tế xã Hòa Hiệp thực hiện 
các tiêu chí quốc gia về y tế tuyến xã, 

khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị y tế. Phòng khám 
duy trì tốt mọi hoạt động khám, chữa 
bệnh phục vụ nhân dân, nêu cao 12 
điều y đức trong công tác, học tập 
đầy đủ các quy chế chuyên môn và tổ 
chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các 
thiếu sót trong hoạt động khám chữa 
bệnh, vì vậy đã góp phần giảm tải số 
bệnh nhân chuyển lên tuyến trên, tạo 
được sự tin tưởng cho bà con trên địa 
bàn xã và các xã lân cận. Theo thống 
kê từ đầu năm đến nay, phòng khám 
khu vực Hòa Hiệp đã khám và cấp 
phát thuốc điều trị cho hơn 15.593 

Thăm khám bệnh nhi tại phòng khám khu vực Hòa Hiệp.
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lượt bệnh nhân, trong đó khám bệnh 
BHYT 11.201 lượt bệnh nhân. Phối 
hợp với Trạm y tế làm tốt các chương 
trình: 100% trẻ em trong độ tuổi được 
tiêm chủng đúng quy định, phòng 
chống dịch bệnh như: SXH, sốt rét, 
vệ sinh an toàn thực phẩm, chương 
trình phòng chống lao, vệ sinh môi 
trường, y tế học đường... Nhiều năm 
liền phòng khám Khu vực Hòa Hiệp 
đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. 

Bà Nguyễn Thị Lân - một người 
dân từng được phòng khám khu vực 
Hòa Hiệp cứu chữa, cảm kích chia sẻ: 
“Tôi bị nhồi máu cơ tim vào khoảng 
11 giờ đêm, người nhà đưa tôi tới 
phòng khám khu vực Hòa Hiệp, các 
bác sĩ, nhân viên y tế đã kịp thời sơ 
cứu bước đầu rồi chuyển tôi lên TTYT 
huyện, nhờ vậy tôi mới thoát chết và 
tiếp tục sống vui bên con cháu như 
bây giờ”.

Bên cạnh đó, phòng khám khu vực 
Hòa Hiệp còn thực hiện rất tốt Quyết 
định số 2151/QÐ-BYT ngày 4/6/2015 
Bộ Y tế về việc “Ðổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh”. Hàng 
tuần, trong các buổi sinh hoạt chuyên 
môn, triển khai nội dung này đến toàn 
thể cán bộ nhân viên của phòng khám, 
gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ được 
giao. Nhờ vậy chất lượng khám, chữa 
bệnh của phòng khám khu vực Hòa 
Hiệp đã được nâng lên, người dân 

ngày càng hài lòng về cung cách, thái 
độ phục vụ.

Chị nguyễn Thị Hoài  - xã  Hòa 
Hội nhận xét: “Nhà tôi cách phòng 
khám khá xa, lại khác xã nhưng hễ gia 
đình có người bị bệnh là đến phòng 
khám Khu vực Hòa Hiệp, bởi gia đình 
tôi rất tin tưởng vào tay nghề của các 
nhân viên y tế nơi đây. Mấy năm trước 
tôi sanh con ngôi khó, nhưng vẫn mẹ 
tròn con vuông, không gặp bất cứ 
trục trặc gì. Thêm nữa là càng ngày 
chúng tôi càng cảm thấy hài lòng 
với phong cách, thái độ phục vụ của 
phòng khám. Đi xa một chút mà hài 
lòng thì chẳng tội gì...”. Chị bỏ lửng 
câu nói và cười vui vẻ.

Hay như trường hợp của anh Hồ 
Minh Toàn - một bệnh nhân bị chấn 
thương ở chân đang nằm điều trị tại 
phòng khám Hòa Hiệp, anh kể: “Tôi 
bị thương do sơ xuất trong lúc làm 
việc, vào đây được các bác sĩ, nhân 
viên chữa trị, băng bó rất chu đáo, 
thậm chí bác sĩ Thanh còn mua cơm 
cho tôi ăn khi người nhà không đến 
kịp, buổi tối vắng bệnh, nhân viên của 
trạm còn qua lại nói chuyện, động 
viên cho tôi đỡ buồn nữa. Tôi thấy 
rất cảm động và ấm áp”. 

Đánh giá về hiệu quả hoạt động 
của phòng khám khu vực Hòa Hiệp, 
bác sỹ Hồ Văn Hải, Giám đốc TTYT 
huyện Xuyên Mộc phấn khởi cho biết: 
“Chỉ cần nhìn vào số lượng các ca 
chuyển tuyến ngày càng giảm, đặc 

biệt ở các mô hình bệnh tật như chấn 
thương, sốt xuất huyết, sản khoa…. 
Và việc sơ cứu kịp thời, hiệu quả các 
ca bệnh khó như nhồi máu cơ tim, tai 
biến.. trước khi chuyển tuyến lên trên 
của phòng khám khu vực Hòa Hiệp là 
chúng tôi có thể đánh giá được chất 
lượng chuyên môn của phòng khám 
hiện tại đã có bước tiến đáng kể như 
thế nào. Bên cạnh đó phòng khám 
hoạt động cũng rất đều tay ở nhiều 
lĩnh vực khác. Tôi tin rằng, nếu y tế cơ 
sở nào cũng làm tốt được như vậy thì 
sẽ giảm tải cho tuyến trên rất nhiều”.

Để duy trì mục tiêu trở thành địa 
chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho người 
dân Hòa Hiệp và các vùng lân cận 
còn rất nhiều việc cần phải làm, trong 
đó:“Học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, chẩn bệnh chính xác, điều trị 
hiệu quả, không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ và tiếp tục phối hợp 
đẩy mạnh các chương trình mục tiêu 
Y tế - Dân số...trong thời gian tới là 
những việc làm cụ thể nhất mà phòng 
khám Khu vực Hòa Hiệp đã và đang 
phấn đấu”, bác sĩ Hoàng Minh Thành 
chia sẻ thêm.

Chia tay phòng khám Khu vực 
Hòa Hiệp ra về, trên đoạn đường dài, 
lướt qua những ngôi nhà cấp 4 còn lụp 
xụp, những thửa ruộng khô, nứt nẻ trơ 
lên những gốc rạ mới cắt, thấp thoáng 
bóng dáng những người nông dân vất 
vả, chân lấm tay bùn, gợi lên nhiều 
cảm xúc khó tả. Để thay đổi bộ mặt 
của một vùng quê có lẽ còn rất nhiều 
việc phải làm, nhưng trước mắt việc 
chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người 
dân đã có thể gửi gắm, tin tưởng vào 
đội ngũ cán bộ y tế cơ sở nơi đây đã 
là một tín hiệu đáng mừng. 

Trước thềm xuân mới, chúc cho 
đội ngũ y, bác sĩ phòng khám Khu vực 
Hòa Hiệp sẽ tiếp tục phát huy những 
thành quả đạt được, hoàn thành xuất 
sắc những mục tiêu đề ra, giữ vững 
truyền thống cao đẹp của nghề y: Kiên 
định và tâm huyết, vượt mọi khó khăn, 
chữa bệnh-cứu người”.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

Bệnh nhân đến với phòng khám ngày càng đông.
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Cỏ GÀ
Tên gọi khác: Cỏ 

chỉ, cỏ ống.
Tên khoa học: 

Cynodon dactylon 
Pers.

Thuộc họ Lúa 
(Poaceae, Gramineae)

Loại cỏ, thân có nhiều cành mọc bò dài. Lá phẳng, ngắn, 
hẹp nhọn. Hoa mọc thành cụm, hình móng tay. Quả đỉnh, 
hình thoi, dẹt. Bộ phận dùng là thân rễ phơi hay sấy khô.

Mọc hoang khắp nơi.
Thân rễ chứa asparagin, tinh bột, đường, muối kali.
Công dụng và liều dùng:
Vị ngọt, hơi đắng, tính mát, vào kinh can. Tác dụng 

lợi tiểu, giải độc, thanh nhiệt, tiêu đờm, giảm ho. Chữa 
đái rắt, đái buốt do nhiệt, sỏi tiết niệu, phong tê thấp chân 
tay co quắp.

Làm thuốc thông tiểu tiện, dùng dưới dạng thuốc pha 
hay thuốc sắc (20g pha trong 1 lít nước), hoặc dạng cao 
nước.

Cỏ Seo GÀ
Tên gọi khác: Kê cước thảo, 

kim kê vĩ, hàng kê thảo, phượng 
vĩ thảo.

Tên khoa học: Pteris 
multifida Poir.

Thuộc họ Dương xỉ 
(Polypodiaceae)

Tên Seo gà, vì lá có một cái 
seo giống như seo ở đuôi con gà.

Cây cỏ nhỏ. Lá chia làm 
nhiều đoạn xoè ra như đuôi gà. 
Lá có 2 loại: Lá bất thụ có cuống 
mang dìa, mép có răng cưa; lá hữu thụ có cuống dài, hai 
bên mép phiến lá mang một cơ quan sinh sản gọi là ổ tử 
nang xếp thành một đường thẳng.

Mọc nơi thoáng ẩm, mát như vách đá, thành giếng, 
ven đường, ở miền Bắc, miền Trung nước ta, Trung Quốc, 
Nhật Bản. Bộ phận dùng là rễ và lá.

Công dụng và liều dùng:
Vị đắng nhạt, tính mát. Tác dụng thanh nhiệt, trừ thấp, 

mát máu, giải độc, cầm máu. Trị tiêu chảy, viêm da, viêm 
đường tiết niệu, viêm họng, dùng trong điều trị ung thư 
ruột, ung thư tử cung. Ngày dùng: 12- 24g rễ hoặc lá khô.

Cỏ TRói GÀ
Tên gọi khác: Cỏ tỹ gà, 

cẩm địa là, bèo đất.
Tên khoa học: Drosera 

burmannii Vahl.
Thuộc họ cây Bắt ruồi 

(Droseraceae)
Loài cỏ, thân không 

mang lá, mang hoa ở ngọn. 
Lá nhiều, mọc thành vành 
ở gốc, trên phủ lông hạch ở 
đỉnh, dưới có lông mềm dính 
nhau. Hoa trắng hay hồng, mọc một bên thành hình bọ cạp. 
Quả nang 5 van, có nhiều hạt.

Mọc hoang nơi đất ẩm ở nước ta, Ấn Độ, Trung Quốc, 
châu Úc. Bộ phận dùng là toàn cây phơi hay sấy khô.

Công dụng và liều dùng:
Dùng làm thuốc chữa ho, ho gà, dưới dạng rượu thuốc, 

si rô, thuốc hãm hay thuốc cao.

Kê HUYẾT ĐằNG
Tên gọi khác: 

Hồng đằng, huyết 
đằng, đại hoạt đằng, 
hoạt huyết đằng, dây 
máu người. 

Tên khoa học: 
Sargentodoxa cuneata 
(Oliv) Rehd et Wils

T h u ộ c  h ọ 
H u y ế t  đ ằ n g 
(Sargentodoxceae)

Tên Huyết đằng, vì thân cây cắt ra có chất nhựa màu 
đỏ như máu.

Dây leo, vỏ ngoài màu hơi nâu. Lá mọc so le, kép, gồm 
3 lá chét. Lá chét giữa hình trứng, lá chét 2 bên hình thận. 
Hoa vàng, đơn tính, khác gốc, mọc ở kẻ lá. Quả mọng hình 
trứng, khi chin có màu lam đen.

Mọc ở miền núi nước ta, Trung Quốc. Bộ phận dùng 
là toàn cây phơi khô.

Công dụng và liều dùng:
Vị đắng, tính ôn. Tác dụng hoạt huyết thông kinh lạc, 

khoẻ gân cốt. Trị nhọt lở, tiêu mủ, đau lưng, kinh nguyệt 
không đều, dùng trong điều trị ung thư tử cung, ung thư 
trực tràng, ung thư gan. Ngày dùng: 6- 12g, dưới dạng 
thuốc sắc hay ngâm rượu.

NHỮNG VỊ 
THUỐC TÊN         Gà
Xuân Đinh Dậu
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Kê TRảo
Tên gọi khác: 

Khúng khéng, chỉ 
cụ, vạn thọ.

Tên khoa học: 
Hovenia dulcis 
Thunb.

Thuộc họ Táo ta 
(Rhamnaceae)

Cây gỗ cao 
10m. Lá mọc so le, cuống dài, phiến lá hình trứng, nhọn, 
mép có răng cưa. Hoa màu trắng hay lục nhạt,  mọc thành 
xim ở kẽ lá hay đầu cành. Quả hình cầu, vị ngọt.

Mọc ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc. Dùng quả (chỉ 
cụ tử) làm thuốc và gỗ cây bào mỏng phơi hay sấy khô.

Trong quả chứa đường glucoza, fructoza, saccaroza, 
muối kali, nitrat…

Công dụng và liều dùng:
Vị ngọt, tính bình. Tác dụng thanh nhiệt, lợi thuỷ, chỉ 

khát, giải độc rượu, trừ phiền nhiệt.  Chữa nóng sốt, phiền 
khát, chống nôn, giải độc rượu, tiểu tiện không thông, 
phong thấp tê bại, kinh phong ở trẻ con. Ngày dùng: 3- 5g, 
dưới dạng thuốc sắc, hay ngâm rượu. Gỗ sắc nước uống, 
chống nôn, chống say rượu.

MÀo GÀ TRắNG
Tên gọi khác: Bông 

mồng gà trắng, đuôi 
lươn, dã kê quan, thanh 
tương tử.

Tên khoa học: 
Celosia argentea L.

Thuộc họ Dền 
(Amaranthaceae)

Loại cỏ, thân mọc 
thẳng. Lá mọc so le, 
hình mác, đầu nhọn. Hoa 
không cuống, màu trắng 
hay hơi hồng. Quả nang, 
hạt dẹt màu đen chứa 
chất béo.

Nguồn gốc cây nhập từ Ấn Độ sang nước ta, trồng 
khắp nơi làm cảnh. Lấy hạt làm thuốc.

Công dụng và liều dùng: 
Vị đắng hơi hàn, vào can kinh.Tác dụng khử phong 

nhiệt, thanh can hoả, làm sáng mắt. Dân gian dùng làm 
thuốc thu liễm, chữa cầm máu, tiêu chảy, lỵ, lòi dom, thổ 
huyết, xuất huyết tử cung, bệnh gan và mắt. Ngày dùng: 
4-12g, dạng thuốc sắc hoặc thuốc viên.

MÀo GÀ Đỏ
Tên gọi khác: Bông 

mồng gà đỏ, kê quan hoa, 
kê đầu, kê quan.

Tên khoa học: Celosia 
cristata L.

Thuộc  họ  Dền 
(Amaranthaceae)

Loại cỏ, thân đứng, cành 
nhẵn. Lá có cuống, phiến lá 
nguyên hình trứng. Hoa đỏ, 
cuống ngắn, mọc thành bông. 
Quả hình trứng hay hình cầu. 
hạt đen chứa chất béo.

Công dụng và liều dùng:
Vị ngọt, tính lương, vào 2 kinh can và đại trường.

Tác dụng thanh nhiệt, cầm máu. Chữa xích bạch lỵ, trĩ ra 
máu. Thường dùng như Mào gà trắng. Không dùng cho 
người tích trệ.

RUộT GÀ
Tên gọi khác: Ba 

kích, kê tràng phong, 
kê nhân đằng, chẩu 
phóng xì, thao tầy cáy.

Tên khoa học: 
Morinda officinalis

Thuộc họ Cà phê 
(Rubiaceae)

Cây thảo, sống lâu 
năm. Thân leo, lá mọc 
đối, cứng nhọn, hình 
mác. Hoa nhỏ màu trắng, sau vàng. Quả hình cầu, khi 
chín màu đỏ.

Cây mọc hoang ở rừng đồi nước ta. Bộ phận dùng là 
rễ phơi hay sấy khô.

Trong rễ có chất anthraglucozit, tinh dầu, đường, nhựa 
và acid hữu cơ.

Nước sắc làm tăng sự co bóp của ruột và giảm huyết áp.
Công dụng và liều dùng: 
Ba kích có vị cay, ngọt, tính ôn, vào kinh thận. Tác 

dụng bổ thận trợ dương, mạnh gân cốt, khử phong thấp, 
lưng gối mỏi đau, tử cung lạnh, ung thư các loại. Ngày 
dùng: 4- 10g, dưới dạng thuốc sắc hay cao lỏng. Dân gian 
thường đào củ về nấu với thịt gà, ăn để bồi bổ sức khoẻ.

DS. NguyễN VăN LONg 
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Lương y - Mẹ hiền
Thầy thuốc tựa thể mẹ hiền
Suốt đời tận tụy ưu tiên cứu người
Say mê nghiên cứu, tìm tòi
Nâng cao y đức chữa người giúp dân
Nghề y gắn với lương tâm
Kê đơn, giải phẫu…không nhầm, chẳng sai
Trái tim thắm chẳng nhạt phai
Không hề làm hại đến ai cõi đời
Hàng ngày chữa bệnh, cứu người
Chăm lo sức khỏe, nụ cười trẻ thơ…
Từng giây, từng phút, từng giờ
Giành lại sự sống bên bờ vực sâu.
Giữ cho “tim nóng, lạnh đầu”
Giữ cho “áo trắng” một màu vẹn nguyên.

LƯƠNg THỊ HỒNg ĐÀO

Tết đến Xuân về
Tết đến âm vang rộn tiếng cười
Xuân về bước nhẹ gót hồng tươi
Cây vươn lộc biếc chen hoa thắm
Cảnh khoác màu tươi ửng sắc trời
Hạnh phúc bừng lên từ mọi ngả
Tương lai rạng rỡ ở muôn nơi
Xuân về mang đến bao hy vọng
Vững bước đi lên dệt mộng đời.

NguyễN THỊ THu




