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Theo thông báo từ WHO, khoảng 
thời gian từ cuối năm 2016 đến 
đầu năm 2017, tại Trung Quốc 

liên tục phát hiện các trường hợp mắc 
cúm A(H7N9) ở người tại 14 tỉnh, 
thành phố. Tích lũy từ năm 2013 đến 
nay đã ghi nhận 1.230 ca mắc, trong 
đó có 428 ca tử vong, tỷ lệ tử vong 
chiếm 34,7%. Ðể chủ động phòng, 
chống dịch bệnh, bên cạnh sự nỗ lực 
của ngành y tế, cần có sự tham gia 
tích cực hơn nữa của các cấp ủy, chính 
quyền và người dân.

Năm 2016, nhờ sự nỗ lực của 
ngành y tế cũng như sự vào cuộc tích 
cực của Chính quyền các cấp, sự phối 
hợp các Ban ngành và người dân trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh nên 
tình hình bệnh truyền nhiễm tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu tương đối ổn định. 
Tuy nhiên, vẫn còn những bệnh như 
sốt xuất huyết số ca mắc tăng 30%  
(trong đó có 03 ca tử vong) và đã ghi 
nhận 02 người mắc bệnh virus Zika tại 
huyện Tân Thành.

 Những tháng đầu năm 2017, tình 
hình dịch bệnh trên Thế giới diễn biến 
phức tạp: dịch cúm A (H7N9) ghi nhận 
tại Trung Quốc; dịch bệnh do virus 
Zika còn ghi nhận ở nhiều nước. Việt 
Nam không nằm ngoài bối cảnh tình 
hình dịch bệnh chung đó bởi tình hình 
đi lại, giao lưu quốc tế giữa Việt Nam 
và các nước rất thuận tiện. Mặt khác 
quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu 
và tập quán của người dân là điều kiện 
thuận lợi cho nhiều dịch bệnh có nguy 
cơ bùng phát như bệnh SXH, bệnh do 
virus Zika, Cúm gia cầm, Tay chân 
miệng... là rất lớn, nếu không có sự 
kiểm soát tốt, các dịch bệnh sẽ phát 
sinh, lây lan mạnh. 

Những tháng đầu năm 2017, cả 
nước ghi nhận 4.403 người mắc bệnh 
SXH tại 48 tỉnh, thành phố; 2.088 
trường hợp bệnh Tay chân miệng; Đối 
với bệnh do virus Zika, năm 2017, Việt 
Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng về 
số địa phương và số ca bệnh, khi đã 
ghi nhận 11 người mắc bệnh và virus 

Zika được xác định sẽ trở thành bệnh 
dịch lưu hành, bởi có nguồn bệnh, vật 
trung gian truyền bệnh là loại muỗi vằn 
(truyền bệnh SXH), nên bệnh này lưu 
hành như bệnh SXH, tuy nhiên điều 
đáng lo ngại là bệnh có mối liên quan 
tới hội chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, rất 
nguy hiểm nếu phụ nữ mang thai mắc 
phải căn bệnh này.

Để chủ động phòng, chống dịch 
bệnh, nhất là các dịch bệnh trong mùa 
Đông - Xuân, ngành Y tế đã triển khai 
quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh; 
tăng cường các hoạt động giám sát tại 
khu vực cửa khẩu, cộng đồng. Phối 
hợp và giám sát các cơ sở khám, chữa 
bệnh, nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp 
thời các ổ dịch, chủ động triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
trong các cơ sở y tế; 

Công tác phối hợp với các Ban 
ngành được triển khai chặt chẽ, như 
phối hợp với Chi cục Thú Y trong công 
tác chia sẻ thông tin và triển khai các 
hoạt động phòng, chống dịch bệnh 
lây truyền từ động vật sang người. 
Phối hợp với ngành Giáo dục trong 
phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 
tại trường học; phối hợp với Chính 

quyền địa phương trong công tác 
phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

Ngoài ra, ngành y tế chuẩn bị đầy 
đủ thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết 
bị phòng, chống dịch bệnh; các Đội cơ 
động phòng, chống dịch luôn trong tư 
thế sẵn sàng. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, 
vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường và 
bảo đảm an toàn thực phẩm…

Ngành y tế tăng cường phối hợp 
tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng về các biện pháp 
phòng, chống bệnh dịch, trong đó tập 
trung vào bệnh cúm A(H5N1), cúm 
A(H7N9), Mers-CoV, SXH, Zika, Tay 
chân miệng, bệnh do Liên cầu lợn, cúm 
mùa, Bạch hầu, Ho gà, Sởi, Rubella… 
để người dân hiểu, tự giác và tích cực 
tham gia các hoạt động phòng, chống 
dịch tại cộng đồng. Hướng dẫn người 
dân không ăn thịt gia cầm ốm, chết, 
không rõ nguồn gốc; thông báo kịp thời 
cho cơ quan y tế và thú y địa phương 
khi phát hiện thấy có gia cầm ốm chết 
không rõ nguyên nhân để triển khai các 
biện pháp xử lý kịp thời.

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

Kiểm tra lăng quăng một hộ gia đình tại TP. Vũng Tàu.

NGÀNH Y TẾ BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Chủ động phòng chống 
dịch bệnh ngay từ đầu năm
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Thông tin việc bơm nước vào 
heo trước khi giết mổ ở Châu 
Đức rộ lên ở thời điểm cuối 

năm 2016, khiến dư luận chưa hết 
hoang mang, lo lắng về nguồn thịt 
trên thị trường thì lại đến thông tin về 
việc các cơ quan chức năng bắt quả 
tang một cơ sở sản xuất rau muống 
bào sử dụng hóa chất để ngâm rau 
với số lượng lớn đem đi tiêu thụ tại 
các chợ trong tỉnh khiến người dân 
Bà Rịa Vũng Tàu lại một phen đứng 
ngồi không yên, đến bây giờ nhiều 
người tiêu dùng vẫn quan ngại trước 
nguồn rau trên thị trường.
Mặt hàng nào cũng “dính”  
hóa chất:

Sau khi có thông tin về rau muống 
bào ngâm hóa chất thì tại các sạp rau 
lượng rau muống bào bán ra giảm 
nghiêm trọng cho đến thời điểm hiện 
tại. Theo Chị Loan - một chủ sạp rau 
ở chợ Vũng Tàu cho biết: “bây giờ ra 
chợ mà mua rau muống bào ít lắm, 
chúng tôi toàn bị ế thôi, một ngày may 
ra bán được 2 kg, trong khi trước đây 

một ngày bán được 7,8 kg, nhiều hôm 
không có hàng để bán thêm”.

Không chỉ riêng mặt hàng rau 
muống, mà qua kiểm tra bằng phương 
pháp test nhanh tại tất cả các chợ trên 
địa bàn Tỉnh, đoàn kiểm tra ATVSTP 
đã phát hiện nhiều thực phẩm, hải sản 
nhiễm chất cấm. Đoàn kiểm tra cũng 
đã tiến hành hủy toàn bộ sản phẩm 
nhiễm chất cấm, có sự chứng kiến của 
đoàn kiểm tra, ban quản lý các chợ, 
đại diện cơ sở bán thực phẩm, sau đó 
truy xuất nguồn gốc của những sản 

phẩm này và tiến hành xử phạt nghiêm 
cơ sở vi phạm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các 
đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP: 
công tác kiểm tra quản lý vẫn còn 
nhiều khó khăn do tình trạng sử dụng 
hóa chất cấm, buôn bán hàng không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận trong 
kinh doanh thực phẩm ngày càng xảo 
quyệt, tinh vi. Ông Tiêu Văn Linh - 
Chi cục trưởng, chi cục ATVSTP 
kể lại: “Hầu như chợ nào khi đoàn 
kiểm tra đến lấy mẫu sản phẩm đều 

Vào tối 15/9/2016, đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành kiểm tra các cơ sở chuyên sản xuất rau 

muống bào trên địa bàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa đã phát hiện cơ 
sở do bà Trần Thị Mỵ, ở khu phố Kim Sơn làm chủ, có sử dụng hóa chất để 
ngâm rau muống bào. Cơ quan chức năng đã thu giữ và niêm phong 2 thùng 
nước hóa chất đã pha sẵn được đựng trong 2 thùng sơn 20 lít và 1 bịch hóa 
chất màu xanh không nhãn mác nặng 0,8 kg để đem đi xét nghiệm. Theo lời 
khai ban đầu của chủ cơ sở, số hóa chất trên được mua trên Thành phố Hồ 
Chí Minh để ngâm rau muống bào làm cho rau được xanh, mỗi ngày cơ sở 
này sản xuất khoảng 300 kg rau muống bào và đưa về tiêu thụ tại các chợ 
trong toàn tỉnh. Theo chủ cơ sở này, với mỗi bịch hóa chất có thể dùng được 
cả năm và mỗi ngày cơ sở này pha 3 muỗng hóa chất ngâm rau muống.

Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh công tác 
KIỂM TRA ATVSTP

Trong thời gian gần đây, 
những mối quan ngại về 
thực phẩm không đảm bảo 
an toàn như: việc lạm dụng 
phân bón hóa học, thuốc 
bảo vệ thực vật trong sản 
phẩm trồng trọt; sử dụng 
chất cấm trong chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và thủy 
sản hay việc sử dụng hóa 
chất phụ gia ngoài danh 
mục… làm cho người tiêu 
dùng hoang mang lo lắng.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP kiểm tra tại chợ Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.
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dính đến chất cấm.Trong thời gian 
vừa qua, đoàn kiểm tra, giám sát liên 
ngành VSATTP tỉnh, thực hiện kiểm 
tra nhanh một số chỉ tiêu hàn the và 
foocmon trong thực phẩm tại chợ 
Vũng Tàu, chợ Rạch Dừa và chợ Bà 
Rịa. Số mẫu được kiểm nghiệm nhanh 
là 219 mẫu thực phẩm,thì có 10 mẫu 
test dương tính với hàn the và 4 mẫu 
nghi ngờ dương tính với foocmon. 
Đoàn đã tiến hành tiêu huỷ các thực 
phẩm không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng”.“Trong thời gian tới, đoàn sẽ 
tiếp tục tiến hành kiểm tra chất lượng 
thực phẩm tại các chợ khác trên phạm 
vi toàn tỉnh”. Ông Linh nói thêm.

Cùng đó, từng đợt kiểm tra liên 
ngành vệ sinh an toàn thực phẩm ở 
một số chợ trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian vừa qua, ghi nhận tình trạng mất 
an toàn thực phẩm đang tràn lan ở hầu 
hết các loại thực phẩm, nhiều người 
dân bây giờ không biết nên ăn gì khi 
những thức ăn hằng ngày đều bị chứa 
chất độc hại, trong khi nhu cầu về thực 
phẩm là thứ thiết yếu, mỗi ngày tất cả 
con người đều phải sử dụng rau, thịt, 
cá… làm thức ăn. Chị Lê Thị Hoa - 
trú tại Phường 8, Tp. Vũng Tàu bức 
xúc nói: “Giờ đi chợ không biết mua 
cái gì mà ăn, trong khi thông tin ban 
ngành kiểm tra chợ nào cũng có các 
thực phẩm chứa chất cấm, độc hại. 
Tôi và mọi người dân chỉ mong thời 

gian tới các ban ngành đoàn thể tiếp 
tục đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt và cấm 
bán những thực phẩm bẩn thì dân mới 
thật sự hết lo”.

Nhiều biện pháp chấn chỉnh tình 
trạng mất an toàn thực phẩm:

Để tránh tình trạng thực phẩm bẩn 
leo thang, thực hiện chỉ đạo của Ban 
chỉ đạo liên ngành ATVSTP tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu, các đoàn kiểm tra đã 
đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra cũng 
như tiến hành nhiều biện pháp chấn 
chỉnh các hoạt động sản xuất, chế biến 
kinh doanh thực phẩm, kịp thời công 
bố những cơ sở vi phạm về ATVSTP 
giúp người dân chủ động lựa chọn 
thực phẩm sạch, an toàn.

Riêng ngành Y tế, trong thời gian 
qua đẩy mạnh việc thẩm định và 
cấp phép cho các cơ sở đủ điều kiện 
ATTP; thành lập đoàn kiểm tra trang 
bị phương tiện có khả năng test nhanh 

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 đã bổ 
sung, sửa đổi nhiều quy định sẽ giúp các cơ quan chức năng dễ dàng xử 
lý hình sự và răn đe các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các vấn đề 
liên quan đến an toàn thực phẩm.

Trong đó, điều 317 nêu rõ hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ 
chế, chế biến, bảo quản thực phẩm sẽ bị xử lý hình sự với hình phạt cao 
nhất tới 20 năm tù mà không cần phải có hậu quả xảy ra như chết người 
hay gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng như luật cũ…

một số mặt hàng thực phẩm thông 
dụng bày bán tại các chợ và quản lý 
chặt chẽ 1.500 cơ sở kinh doanh thức 
ăn đường phố trên phạm vi toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng phối 
hợp với Sở Công thương và Sở nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn triển 
khai đề án“chuỗi ATTP” trên địa bàn 
toàn tỉnh theo qyết định của UBND 
tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thái - PGĐ 
Sở Y tế, trưởng ban quản lý Đề án 
chuỗi thực phẩm an toàn cho biết: 
“xây dựng và phát triển chuỗi thực 
phẩm an toàn là sự cần thiết, nhằm 
giám sát, quản lý chất lượng, truy xuất 
được nguồn gốc sản phẩm, tạo niềm 
tin với người tiêu dùng, góp phần xây 
dựng thương hiệu nông sản, thủy sản 
đặc trưng của Bà Rịa Vũng Tàu”.
Được biết đến nay, Ban quản lý đề án 
xây dựng đã hoàn thành 06 chuỗi thực 
phẩm gồm: thịt Gà, thịt Bò, Tôm, Chả 
cá, Cá chỉ vàng và cá biển Histamine. 
Và đã cấp giấy chứng nhận cho 13 cơ 
sở đạt tiêu chuẩn.

Cùng đó các ban ngành, đơn vị 
thường xuyên tập huấn phổ biến kiến 
thức vệ sinh ATTP cho các hộ kinh 
doanh thức ăn và cam kết quy trình 
sạch. Qua đó nhằm nâng cao ý thức 
của người kinh doanh thức ăn, cũng 
như đảm đảo thực phẩm sạch cho 
người dân.

Hi vọng trong thời gian tới, vệ 
sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có nhiều 
sự chuyển mình tích cực, để trên thị 
trường không còn thực phẩm bẩn, 
thực phẩm chứa các chất độc hại, góp 
phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu 
dùng, cho toàn cộng đồng. 

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN
Cơ quan chức năng kiểm tra ATVSTP tại chợ Trần Bình Trọng TP. Vũng Tàu.
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Ngày 28/2/2006 Bệnh viện Mắt 
BR-VT (trước đây là Trung 
tâm Mắt) đã chính thức được 

thành lập và đi vào hoạt động, với 9 y, 
bác sỹ và CBVC tách ra từ khoa mắt 2 
bệnh viện tỉnh và một số trang thiết bị y 
tế được điều chuyển từ các đơn vị trong 
ngành và sử dụng một phần khuôn viên 
của Trung tâm Phòng chống Bệnh Xã 
hội (TTPCBXH) làm trụ sở. 

BS Nguyễn viết Giáp - Giám đốc 
Bệnh viện Mắt (BVM) nhớ lại những 
ngày đầu mới mẻ, với bộn bề khó khăn, 
thiếu thốn: “Muốn tổ chức một đợt mổ, 
phải nhờ TTPCBXH làm xét nghiệm, 
mời BS gây mê từ bệnh viện Lê Lợi hỗ 
trợ, mổ xong phải đem quần áo, khăn 
mổ sang bệnh viện Bà Rịa nhờ giặt và 
hấp thanh trùng v.v. Sau khi thành lập, 
chưa có kinh phí, mấy tháng trời chưa 
có lương, chưa có phương tiện đi lại, 
vận chuyển bệnh nhân.v.v.. Nhưng 
chính từ những khó khăn đó đã làm 
chúng tôi hiểu rõ hơn những gì mình 
cần làm và quyết tâm cao hơn để thực 
hiện nó”. Ông cho biết có một điều làm 
tập thể y bác sỹ tại đây hết sức phấn 
khởi và vững vàng đó là sự quan tâm 
và động viên lớn lao từ lãnh đạo tỉnh, 
lãnh đạo ngành y tế; sự chia sẻ từ các 
thầy cô và các đơn vị chuyên ngành 
tuyến trên; sự hỗ trợ và phối hợp chặt 
chẽ của các đơn vị y tế trong ngành; sự 
ủng hộ từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức 
xã hội, các nhà mạnh thường quân, đã 
giúp bệnh viện vượt qua khó khăn, ổn 
định tổ chức để hoạt động ngày một 
hiệu quả và phát triển.

Với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết 
tâm, ngay từ những ngày đầu, bệnh 
viện đã nhận ra rằng: Để có thể tồn tại 
và phát triển, vấn đề mấu chốt là yếu tố 
con người, nếu không có một bộ máy 
tổ chức hoàn thiện, không có BS giỏi, 
điều dưỡng giỏi, tận tâm yêu nghề thì 
rất khó thực hiện chức năng nhiệm vụ 
được giao, khó có được niềm tin tưởng 
của bệnh nhân và xã hội một cách bền 
vững. Với phương châm đó, vượt qua 
chặng đường 10 năm nỗ lực, từ Trung 
tâm Mắt 30 giường bệnh, với 5 khoa 

phòng trước đây, nay đã trở thành Bệnh 
viện Mắt hạng II 50 giường (Thực kê 80 
giường), với 14 khoa phòng, 76 CBVC 
trong đó 20 BS, CN điều dưỡng và DS 
đại học (2 BS chuyên khoa II, 1 thạc 
sỹ, 5 BS CKI, 5 BS ĐHCK), 10 CN đại 
học, cao đẳng khác, hơn 30 cán bộ có 
trình độ trung cấp và cao đẳng: Điều 
dưỡng CK mắt, KTV khúc xạ, DS trung 
cấp và KTV xét nghiệm.v.v. 

Về hoạt động chuyên môn, đã có 
hơn 390 ngàn bệnh nhân được khám 
mắt tại bệnh viện, hơn 200 ngàn bệnh 
nhân và học sinh được khám mắt tại 
cộng đồng, hơn 25 ngàn bệnh nhân 
được điều trị nội trú, gần 60 ngàn bệnh 
nhân được làm các thủ thuật chuyên 
khoa và hơn 27 ngàn ca phẫu thuật đã 
được thực hiện. Riêng trong số bệnh 
nhân phẫu thuật, đã có hơn 20 ngàn 
ca mổ đục thủy tinh thể bằng phương 
pháp Phaco. Tất cả các chỉ tiêu chuyên 

môn đều tăng gấp 4-5 lần so với thời 
điểm được thành lập, hàng năm đều 
đạt và vượt kế hoạch từ 100 đến 200%, 
có những chỉ tiêu đạt gần 300%. Đặc 
biệt năm 2015 tỉnh BR-VT đã đạt mức 
khuyến cáo về chỉ số phẫu thuật đục 
thủy tinh thể (CSR) của Tổ chức Y tế 
Thế giới, với 2684 ca phẫu thuật đục 
Thủy tinh thể/ 1 triệu dân, so với mục 
tiêu thị giác đến năm 2020 của Tổ chức 
y tế thế giới là 2500ca/triệu dân.

Hiện nay bệnh viện đã được trang 
bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại 
như máy Máy hiển vi khám và phẫu 
thuật, máy Phaco Ozil, Máy Laser 
YAG, Laser CO2, Laser quang đông 
võng mạc, máy chụp đáy mắt, chụp 
mạch huỳnh quang, chụp cắt lớp OCT, 
máy đo thị trường, máy đo công suất 
thủy tinh thể bằng phương pháp quang 
học v.v. rất hiện đại, giúp nâng cao chất 
lượng khám, điều trị và phẫu thuật cho 
bệnh nhân. 

10 năm xây dựng và phát triển
BỆNH VIỆN MẮT BR-VT:

10 năm xây dựng và phát triển
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Để nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh, trong 10 năm qua bệnh viện đã 
có 85 kỹ thuật lâm sàng và cận lâm 
sàng mới được triển khai. Đã thực hiện, 
nghiệm thu và đưa vào ứng dụng 96 đề 
tài NCKH và sáng kiến, giải pháp kỹ 
thuật. Trong đó có 4 đề tài cấp tỉnh, 6 
giải pháp sáng tạo và ý tưởng khoa học 
đoạt giải cấp tỉnh và toàn quốc, 5 báo 
cáo khoa học đạt giải trong các hội nghị 
nhãn khoa toàn quốc, hội nghị cận thị 
quốc tế, hội nghị viêm nhiễm quốc tế 
và hội nghị nhãn khoa Asean. Nhiều 
bài báo được đăng tải trong các kỷ yếu 
khoa học trong nước và quốc tế. Bệnh 
viện cũng đã biên soạn và triển khai 
nhiều tài liệu chuyên môn như: 115 
quy trình kỹ thuật chuyên khoa mắt, 
30 phác đồ điều trị, 10 quy trình chăm 
sóc mắt cộng đồng. Đặc biệt đã biên 
soạn bộ quy tắc ứng xử của nhân viên 
bệnh viện để tạo một không gian văn 
hóa chung phù hợp với điều kiện đặc 
thù của đơn vị. 

Đặc biệt ngay từ năm 2007 đơn vị 
đã triển khai hoạt động chăm sóc khách 
hàng và quản lý chất lượng, đến nay tất 
cả các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế về 
công tác QLCL, an toàn người bệnh và 
đổi mới phong cách, thái độ của nhân 
viên y tế đã được đơn vị triển khai thực 
hiện một cách hiệu quả và bền vững. 
Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 
theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế: năm 2013 
đạt 3,1 điểm; năm 2014 đạt 3,3 điểm; 
năm 2015 đạt 3,42 điểm và 2016 đạt 
3,46 điểm. 

Về công tác phòng chống mù lòa 
(PCML) và chăm sóc mắt cộng đồng, 
với sự hỗ trợ của BVM, sau 10 năm 
triển khai chương trình, đến nay 8/8 
huyện, thành phố của BR-VT đã có 
phòng khám mắt với đầy đủ nhân lực 
và trang thiết bị cơ bản bao gồm: BS, 
ĐD chuyên khoa và KTV khúc xạ được 

đào tạo bài bản, 5/8 huyện/ TP triển 
khai được dịch vụ kính thuốc, 100% 
trạm y tế xã, phường có nhân viên chăm 
sóc mắt ban đầu và triển khai hiệu quả 
hoạt động PCML ở cộng đồng. Tổ chức 
hiệu quả hơn 60 lớp tập huấn chăm sóc 
mắt cho cán bộ y tế cơ sở. Phối hợp 
thực hiện gần 200 buổi nói chuyện sức 
khỏe về mắt cho người cao tuổi, khám 
tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho gần 
200 ngàn bệnh nhân và phẫu thuật miễn 
phí cho gần 5000 bệnh nhân nghèo. 
Kết quả điều tra mù lòa quốc gia năm 
2015 so với năm 2007 cho thấy: Tại 
BR-VT tỷ lệ mù hai mắt giảm từ 3,01% 
xuống còn 2,2%, độ bao phủ mổ đục 
TTT tăng từ 51% lên 68%, kết quả thị 
lực tốt sau phẫu thuật tăng từ 68% lên 
82%, những kết quả này đưa BR-VT 
trở thành một điểm sáng trong công tác 
PCML của cả nước. 

Đặc biệt từ năm 2011 đến nay, được 
sự hỗ trợ của Viện thị giác Brien Holden 
(Australia), BVM BR-VT đã triển khai 
khám sàng lọc khúc xạ cho hơn 100 

ngàn lượt học sinh, tặng hơn 7.000 cặp 
kính đeo mắt cho học sinh nghèo, xây 
dựng và triển khai thành công mô hình: 
Đơn vị khúc xạ cộng đồng, cung cấp 
dịch vụ đo khám khúc xạ và mài lắp 
kính chất lượng cao, giá thành hợp lý 
cho hàng chục ngàn bệnh nhân tại 5 
huyện/TP thị trên địa bàn tỉnh. Đây là 
mô hình mới, lần đầu tiên được triển 
khai thành công và bền vững tại các 
đơn vị y tế công lập ở Việt Nam, được 
sự đánh giá cao của Bệnh viện Mắt 
Trung ương và các tổ chức Chăm sóc 
Mắt quốc tế, được nhiều địa phương 
trong cả nước và các nước trong khu 
vực tham quan, học tập.

Về công tác Đảng, đoàn thể và 
phong trào của đơn vị cũng đạt nhiều 
thành tích đáng phấn khởi. Chi bộ đảng 
từ 4 đảng viên năm 2006 đến nay đã 
có 19 đảng viên, liên tục 10 năm đạt 
Chi bộ “Vững mạnh xuất sắc”. Công 
đoàn, đoàn thanh niên bệnh viện đã 
có nhiều hoạt động chăm lo đời sống 
nhân viên và đạt thành tích cao trong 

Khám, điều trị tật khúc xạ cho bệnh nhân. Ảnh: THĂNG THÀNH

Khám, đo thị lực và cấp kính miễn phí cho học sinh nghèo. Ảnh: THĂNG THÀNH
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các phong trào của ngành, của tỉnh như: 
giải nhất, nhì hội trại truyền thống toàn 
ngành, giải nhất, nhì hội thao, hội diễn 
văn nghệ, hội thi giao tiếp ứng xử toàn 
ngành v.v. Hàng năm Công đoàn, đoàn 
thanh niên đều đạt “Vững mạnh xuất 
sắc” Kết quả phong trào thi đua đã có 
Hơn 400 lượt CBVC đạt lao động tiên 
tiến, 9 năm liên tục đạt tập thể lao động 
xuất sắc, 61 lượt CSTĐ cơ sở, 6 lượt 
CSTĐ cấp tỉnh, 1 CSTĐ Toàn quốc, 
2 bằng lao động sáng tạo, 1 cá nhân 
được phong tặng thầy thuốc ưu tú, được 
phong tặng danh hiệu nhà lãnh đạo giỏi 
Việt Nam năm 2014. Tập thể được tặng 

2 bằng khen thủ tướng, 20 bằng khen 
và cờ thi đua của UBND tỉnh. Công 
đoàn bệnh viện được trao tặng 4 cờ của 
LĐLĐ tỉnh, 4 cờ của công đoàn ngành 
Y tế Việt Nam, hàng chục bằng khen 
cá nhân và tập thể. Năm 2014 tập thể 
Bệnh viện và cá nhân giám đốc được 
vinh dự đón nhận Huân chương lao 
động hạng III, năm 2016 được nhận 
cờ thi đua của chính phủ. 

Là một trong những lá cờ đầu của 
ngành y tế BR-VT và ngành nhãn khoa 
cả nước, năm 2017 BCM BR-VT là 1 
trong hai đơn vị đầu tiên được UBND 
tỉnh giao tự chủ kinh phí hoạt động 

thường xuyên. Bệnh viện đã xác định 
sứ mệnh và tầm nhìn đến năm 2020 
là “Trở thành một BVM đáng tin cậy, 
quy mô 100 giường bệnh, có khả năng 
cung cấp đầy đủ các dịch vụ khám chữa 
mắt kỹ thuật cao và chăm sóc mắt cộng 
đồng cho người dân BR-VT, các tỉnh 
lân cận và khách đến du lịch, công tác 
tại địa phương”. Những mục tiêu cụ 
thể: Về chuyên môn sẽ thực hiện được 
50% kỹ thuật của BV hạng I, hạng đặc 
biệt và 90% kỹ thuật của BV hạng II 
theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật 
của Bộ y tế; Chất lượng bệnh viện phấn 
đấu thấp nhất đạt mức 4 theo bộ tiêu chí 
của Bộ Y tế; Về công tác PCML sẽ hạ 
thấp tỷ lệ mù lòa trên địa bàn tỉnh còn 
1,5%, độ bao phủ mổ đục TTT 75%, 
chất lượng thị lực tốt sau phẫu thuật đạt 
90%; Độ hài lòng người bệnh và nhân 
viên y tế đạt trên 95%; nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho CBVC, 
tạo môi trường làm việc tốt để mọi 
thành viên phát huy và cống hiến hết 
khả năng; Thực hiện đầy đủ các trách 
nhiệm xã hội, góp phần phát triển cộng 
đồng và an sinh xã hội. 

Nhân kỷ niệm chặng đường 10 năm 
xây dựng và phát triển BVM BR-VT, 
xin gửi những lời chúc mừng với những 
thành công của BVM. Chúng ta có thể 
hoàn toàn tin tưởng BVM BR-VT sẽ 
tiếp tục vượt qua những thách thức mới, 
nắm bắt cơ hội để vững bước đi lên, 
đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo 
vệ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà. 

B.V.M

Một ca mổ Đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco. Ảnh: THĂNG THÀNH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Tập thể Y, bác sĩ bệnh viện Mắt tỉnh BR-VT đoàn kết hướng tới tương lai.  Ảnh: BVM
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Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch phát 
triển Y, Dược học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2020” và góp phần đạt Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai đoạn 2011 
- 2020, Bản tin Sức khỏe BR-VT xin giới thiệu danh mục, công dụng của 
60 cây thuốc Nam tuyến xã.

Cây kinh giới cao 30-40cm. 
Thân vuông, mọc đứng, có 
lông mịn. Lá mọc đối, mép có 

răng cưa, cuống lá dài 2-3cm. Hoa 
nhỏ, không cuống, màu tím nhạt. Cây 
ra hoa vào mùa hạ, mùa thu.

Ngoài tác dụng làm gia vị trong 
bữa ăn, Kinh giới còn có tác dụng chữa 
nhiều bệnh rất hiệu quả:

1. Chữa sốt nóng
Toàn cây Kinh giới (dùng cành lá 

dài không quá 40cm tính từ ngọn) 12g 
phối hợp với sắn dây 24g, sắc uống 
chữa sốt nóng, nhức đầu, đau mình. 

2. Chữa nhức đầu ê ẩm, đau 
mình

Dùng rau Kinh giới 20g sắc uống 
ngày 3 lần.

3. Trị rôm sẩy cho trẻ sơ sinh
Theo kinh nghiệm dân gian, toàn 

Kinh giới để tươi nấu nước uống và 
tắm hằng ngày để phòng chống rôm 
sẩy, mẩn ngứa, mụn nhọt.

4. Chữa mụn nhọt
Toàn Kinh giới 12g; Mã đề, Bồ 

công anh, Kim ngân, Thổ phục linh, 
Ké đầu ngựa, Cam thảo nam, mỗi thứ 
10g; thái nhỏ, sắc với 400ml nước còn 
100ml, uống làm 2 lần trong ngày.

5. Chữa ho
Toàn Kinh giới, Tang diệp, Tang 

bạch bì, Địa cốt bì, mỗi thứ 12g; Tử 
tô, Bán hạ chế, mỗi thứ 8g; Trần bì 4g. 
Sắc uống ngày một thang.

6. Chữa cảm hàn
Toàn Kinh giới, Tía tô, Hoắc hung, 

Ngải cứu, Mã đề, Gừng, mỗi thứ 3 - 
4g, sắc nước uống trong ngày.

7. Chữa dị ứng
Dùng bộ phận trên mặt đất của cây 

Kinh giới, phần ngọn mang hoa (Kinh 
giới tuệ) thì càng tốt. Đem Kinh giới 
sao cho nóng già, gói vào mảnh vải 
gạc, hoặc mảnh lưới vó gai càng tốt. 

Tiến hành chà xát khắp chỗ ngứa. Làm 
nhiều lần sẽ giảm ngứa nhanh.

8. Trừ ứ, cầm máu
Kinh giới đốt tồn tính, nghiền nhỏ. 

Ngày 2 -3 lần, mỗi lần 8g, uống với 
nước. Dùng cho chứng thổ huyết, chảy 
máu cam, tiểu ra máu.

9. Cháo Kinh giới
Kinh giới 1 nắm, Bạc hà ½ nắm 

sắc lấy nước, bỏ bã. Cho Đậu hạt (xay 
vỡ) 80g, gạo lứt 100g nấu thành cháo, 
chín cháo thêm ít dấm, muối, ăn khi 
đói. Dùng cho người cao tuổi tê bại tay 
chân hoặc di chứng bại liệt nửa người.

10. Làm trắng da
Kinh giới chứa nhiều tinh dầu, có 

vị cay, tính ấm, đặc biệt tốt khi trị liệu 
các bệnh về da như mẩn ngứa, dị ứng, 
kích thích ra mồ hôi làm khô thoáng 
lỗ chân lông.

Kinh giới, Tía tô, Ngải cứu, mỗi 
loại 100mg, rửa sạch, đun sôi với 
500ml nước sạch. Đổ nước lá vừa sôi 
ra một chiếc chậu nhỏ, bỏ thêm một 
nhúm muối và vắt vào ½ trái chanh.

Rửa sạch mặt bằng nước thường 
rồi đưa mặt đến gần chậu nước lá để 
hơi nước còn nóng đang bốc lên hấp 
thụ vào mặt, thời gian này dao động 
từ 20 đến 30 phút. Bạn nên thực hiện 
thao tác này mỗi ngày một lần, tốt 
nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc 
buổi sáng khi vừa tỉnh giấc. Chỉ sau 
5 ngày đến một tuần, bạn sẽ thấy da 
mặt cải thiện rõ rệt, nhất là với những 
người có nhiều mụn cám, mụn trứng 
cá trên mặt.

Lưu ý: Người có chứng biểu hư 
tự ra mồ hôi, tỳ yếu hay đại tiện lỏng, 
thận trọng khi dùng.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Cây Kinh Giới

Y HỌC CỔ TRUYỀN
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Từ những trường hợp cụ thể:
Anh Hoàng Xuân Phúc (42 tuổi, 

Long Toàn, Tp.Bà Rịa) bị bệnh vẩy nến 
mạn tính. Chữa Tây y vài năm không 
đỡ nên anh được người quen giới thiệu 
đi uống thuốc Nam. Anh mua thuốc 
Nam đã được sắc sẵn đóng túi mang 
về tự uống. Sau hai tháng uống thuốc, 
anh thấy người mệt, phù và không đi 
tiểu được. Một tuần liền không đi tiểu 
anh mới đến bệnh viện Bà Rịa khám. 
Kết quả bác sĩ chẩn đoán anh bị suy 
thận độ 3 và phải chạy thận lọc máu. 
Sau 1 tháng điều trị suy thận cấp, đến 
nay mỗi tuần anh phải vào viện lọc 
máu hai lần.

Trường hợp chị Bạch Thị Kim Kiều 
(36 tuổi, F6, TP.VT) bị ra máu âm đạo 
sau hậu phẫu mổ lấy thai ở bệnh viện 
tuyến trên. Bệnh nhân không được 
đưa đến bác sĩ kiểm tra sức khỏe mà 
tự ý uống thuốc Nam của người nhà 
gửi từ miền Trung vào. Sau khi uống 
thuốc Nam, bệnh nhân thấy người mệt 
choáng, ra máu âm đạo nhiều, vào bệnh 
viện Lê Lợi trong tình trạng choáng, 
mất máu, da xanh, niêm mạc nhợt và 
được cấp cứu kịp thời bảo toàn tính 
mạng.

Đó chỉ là 02 trong số nhiều trường 
hợp sử dụng thuốc Đông y nghe dân 
truyền rồi sử dụng mà không đến bác 
sĩ thăm khám, điều trị. Theo ghi nhận 
nhanh của chúng tôi tại BV Lê Lợi 
đã cấp cứu nhiều trường hợp do ngộ 
độc thuốc Đông y, BV Bà Rịa cũng 
ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân 
uống thuốc Đông y không theo đơn của 
bác sĩ, trong đó có những trường hợp 
dẫn đến suy gan, suy thận, tăng lượng 
đường huyết… mà bệnh nhân phải 
gánh chịu do bản thân thiếu hiểu biết. 

Và ý kiến của thầy thuốc: 
Bs. Nguyễn Trường Sơn - Trưởng 

khoa Đông Y BV Lê Lợi chia sẻ: 
Thuốc YHCT vốn có rất nhiều ưu 
điểm, có thể chữa được một số bệnh 
mạn tính mà Tây y gặp khó khăn. Kết 
hợp Đông -Tây y là một trong những 
phương châm chiến lược chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe của ngành y tế Việt 
Nam. Nhưng khi sử dụng thuốc YHCT 
phải hết sức thận trọng nếu không sẽ 
tự đánh mất cơ hội chữa bệnh. Nếu 
muốn uống thuốc YHCT, lời khuyên 
của các bác sỹ là: hãy đến các bệnh 
viện YHCT, các khoa YHCT trong hệ 
thống y tế công hoặc các cơ sở YHCT 

Theo bác sĩ chuyên khoa Đông Y, thuốc YHCT  
có thể dẫn tới ngộ độc vì một số lý do sau đây:

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

+ Bệnh nhân dùng quá liều (do tự ý hoặc do thầy thuốc chỉ định) loại thuốc YHCT mà trong 
thành phần có một hoặc nhiều vị có độc như bán hạ, phụ tử, mã tiền, hoàng nàn...

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

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

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

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

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

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

tin cậy, có giấy phép hành nghề của 
các cơ quan có thẩm quyền. Và thang 
thuốc YHCT cũng phải có đơn thuốc 
kèm theo”.

Bs. Nguyễn Uyên Chi - Trưởng 
khoa Y học cổ truyền BV Bà Rịa cũng 
cho biết: “Thuốc đông y rất tốt, giúp 
cải thiện sức khoẻ, nâng cao thể trạng, 
đồng thời giúp điều trị bệnh tật. Nhưng 
chỉ khi nào có bệnh mới dùng thuốc, 
bệnh gì điều trị bằng thuốc nấy chứ 
không cắt thuốc uống bừa bãi, đã uống 
thuốc phải tới khám và được tư vấn, 
bắt mạch cẩn thận, không nhờ người 
nhà cắt thuốc hộ. Đặc biệt cần biết rõ 
nguồn gốc của dược liệu và chỉ nên 
mua thuốc tại các địa chỉ uy tín. Đồng 
thời, cần lưu ý khi sử dụng bất kỳ loại 
thuốc nào, dù đó là thuốc Đông Y hay 
Tây Y để bồi dưỡng hay chữa bệnh, 
nếu thấy người có ban đỏ, mẩn ngứa 
hay những dấu hiệu khác thường thì 
bệnh nhân cần phải đến các cơ sở y 
tế ngay để khám và điều trị kịp thời, 
tránh dùng lại thuốc cũ, hoặc mua thêm 
thuốc mới tiếp tục tự điều trị, như thế 
bệnh chính không khỏi mà có khi còn 
mang thêm tai họa mới”.

HOA VIỆT

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Sử dụng thuốc Đông Y 
phải đúng bệnh, đúng thuốc!
Nhiều người nghĩ uống thuốc Đông y là vô hại. Nhưng theo ghi nhận 
của chúng tôi thì không ít trường hợp bệnh nhân sử dụng thuốc 
Đông y tự mua, tự dùng, không thăm khám kiểm tra sức khỏe trước 
khi uống đang khiến chúng trở thành thuốc độc đối với họ.
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/
Số lô Lý do

Biện 
pháp 
xử lý

Mỹ phẩm Folia Body Soap (Sea Blue) 

Công ty sản xuất và chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm 
mỹ phẩm ra thị trường: 
Công ty TNHH Hóa mỹ 
phẩm Tân Định (địa chỉ: 
số 137/92 Âu Dương Lân, 
phường 2, quận 8, Tp. Hồ 
Chí Minh).

002536/13/CBMP-HCM 
21/10/2013

Mỹ phẩm lưu thông 
khi chưa được cơ 
quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền 
cấp số tiếp nhận 
Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi

Lulanjina - Kem dưỡng da se khít lỗ chân 
lông Công ty TNHH Lulanjina 

(địa chỉ: 8/15D đường số 
2, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, Tp.Hồ 
Chí Minh) sản xuất và chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm 
ra thị trường

000112/13/CBMP -HCM 29/10/2012 Mỹ phẩm sản xuất 
và lưu thông có tên 
sản phẩm, công 
thức sản phẩm và 
tính năng sản phẩm 
ghi trên nhãn không 
đúng như hồ sơ đã 
công bố

Thu hồi

Lulanjina - Kem làm mờ vết nám 000113/13/CBMP -HCM 29/10/2012
Lulanjina - Sữa rửa mặt 000964/13/CBMP -HCM 13/5/2013
Lulanjina - Kem dưỡng da, chống nắng toàn 
thân 000850/13/CBMP -HCM 20/5/2013

Yutin - Kem dưỡng trắng da 001689/13/CBMP-HCM 12/7/2013
Yutin - Kem dưỡng trắng da toàn thân 002327/13/CBMP -HCM 01/10/2013

Elisees UV whitening hydrating mask
Công ty TNHH liên doanh 
Pan Việt Nam (địa chỉ: 
số 222 - 224, đường Trần 
Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh) nhập khẩu và chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm 
ra thị trường

106977/15/CBMP-QLD 14/02/2015 Mỹ phẩm nhập 
khẩu và lưu thông 
có thành phần công 
thức sản phẩm ghi 
trên nhãn không 
đúng như hồ sơ đã 
công bố. 

Thu hồi
Elisees UV whitening nourishing night cream 106974/15/CBMP-QLD 14/02/2015

Pan FCM 106972/15/CBMP-QLD 14/02/2015

Tinh chất bồ kết dưỡng tóc Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại Kim Quan 
(địa chỉ trụ sở chính: đường 
Nguyễn Chí Thanh, ấp 03, 
thị trấn Nàng Mau, huyện 
Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; 
địa chỉ cơ sở sản xuất: ấp 
Tân Long, xã Tân Bình, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang) sản xuất và 
chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

43/15/CBMP-HGi 15/5/2015

Cơ sở không đáp 
ứng các điều kiện 
về sản xuất mỹ 
phẩm, không thực 
hiện các nguyên tắc, 
tiêu chuẩn cơ bản 
về “Thực hành tốt 
sản xuất mỹ phẩm” 
(CGMP-ASEAN)

Thu hồi

Tinh dầu dừa dưỡng da, dưỡng tóc 44/15/CBMP-HGi 15/5/2015
Tinh chất dưa leo trắng da, giảm mụn 45/15/CBMP-HGi 15/5/2015
Tinh chất hà thủ ô giúp đen tóc 46/15/CBMP-HGi 15/5/2015
Tinh chất hà thủ ô giúp mọc tóc 47/15/CBMP-HGi 15/5/2015
Tinh dầu hoa bưởi giảm rụng tóc, giúp mọc 
tóc 48/15/CBMP-HGi 15/5/2015

Tinh dầu hoa bưởi dưỡng da 49/15/CBMP-HGi 15/5/2015
Tinh chất nghệ dưỡng da 50/15/CBMP-HGi 15/5/2015
Cám gạo 88/15/CBMP-HGi 02/12/2015
Bột nghệ vàng 89/15/CBMP-HGi 02/12/2015
Bột cám gạo trắng da chống lão hóa

Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại Kim Quan 
(địa chỉ trụ sở chính: đường 
Nguyễn Chí Thanh, ấp 03, 
thị trấn Nàng Mau, huyện 
Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; 
địa chỉ cơ sở sản xuất: ấp 
Tân Long, xã Tân Bình, 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang) sản xuất

78/16/CBMP-HGi 29/4/2016

Cơ sở không đáp 
ứng các điều kiện 
về sản xuất mỹ 
phẩm, không thực 
hiện các nguyên tắc, 
tiêu chuẩn cơ bản 
về “Thực hành tốt 
sản xuất mỹ phẩm” 
(CGMP-ASEAN).

Thu hồi

Bột nghệ vàng giảm mụn tàn nhang 79/16/CBMP-HGi 29/4/2016

Bột ngâm chân hoa cúc giảm nứt da chân 80/16/CBMP-HGi 29/4/2016
Bột yến mạch vỏ chanh chống lão hóa giảm 
mụn 81/16/CBMP-HGi 29/4/2016

Café muối biển giảm mụn làm mờ vết thâm 82/16/CBMP-HGi 29/4/2016
Tinh dầu dừa dưỡng ẩm da dưỡng mi 83/16/CBMP-HGi 29/4/2016
Tinh dầu hoa bưởi giảm rụng tóc, giúp mọc tóc 84/16/CBMP-HGi 29/4/2016
Trà xanh muối biển chống lão hóa giảm nếp 
nhăn 85/16/CBMP-HGi 29/4/2016

Son dưỡng môi olive giảm khô và thâm môi 86/16/CBMP-HGi 29/4/2016

THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/
Số lô Lý do

Biện 
pháp 
xử lý

Mỹ phẩm Folia Body Soap (Sea Blue)

Công ty TNHH hóa mỹ 
phẩm Tân Định (địa chỉ: 
số 137/92 Âu Dương 
Lân, phường 2, quận 8, 
Tp.HCM).

002536/13/CBMP-HCM 21/10/2013

Mỹ phẩm lưu thông 
khi chưa được cơ 
quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền 
cấp số tiếp nhận 
Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm.

Thu hồi

Thuốc viên nang Cảm Xuyên Hương Công ty TNHH Dược phẩm 
Hà Thành sản xuất. V483-H12-10 02 Thuốc không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc Men vi sinh sống BIOLAC

Công ty TNHH MTV Vắc 
xin và Sinh phẩm Nha 
Trang (tên mới là Công ty 
cổ phần Vắc xin và Sinh 
phẩm Nha Trang) sản xuất.

QLSP-854-15 02-16 Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nang Tư âm bổ thận Đại Hồng 
Phúc

Cơ sở sản xuất kinh doanh 
thuốc y học cổ truyền Đại 
Hồng Phúc sản xuất.

V611-H12-10 041214C Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc Viên bao phim Daeshin Protase 
(Bromelain 40mg; Crystallized Trypsin lmg), 

Công ty Dae Hwa 
Pharmaceutical Co., Ltd. 
(Korea) sản xuất, Công ty 
cổ phần Xuất nhập khẩu Y 
tế Việt Nam nhập khẩu. 

VN-13103-11 5009 Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nén Miratel 40 (Telmisartan 
40mg)

Công ty Miracle Labs (P) 
Ltd. (India) sản xuất, Công 
ty cổ phần xuất nhập khẩu 
Y tế TP.Hồ Chí Minh nhập 
khẩu. 

VN-12172-11 MIV05

Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng 
về các chỉ tiêu khối 
lượng trung bình viên 
và độ hòa tan 

Thu hồi

Sơn móng tay Felina La Valse Nail Lacquer

Công ty TNHH F.C (địa 
chỉ: Lô I-8B, đường CN11, 
nhóm CN1, khu công 
nghiệp Tân Bình, quận 
Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) 
sản xuất.

000545/12/CBMP- HCM 04

Sản phẩm có chứa 
Pigment Orange 5 
là thành phần không 
được phép sử dụng 
trong mỹ phẩm

Thu hồi

Foam Cleanser Công ty TNHH Quốc tế Đại 
Cát Á (địa chỉ: 220 Phan 
Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ 
Chí Minh) nhập khẩu và 
chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

92665/14/CBMP-QLD 17/04/2014
Mỹ phẩm lưu thông 
công thức không 
đúng như hồ sơ đã 
công bố

Thu hồi
Blemish Control 67488/12/CBMP-QLD 29/10/2012

Dermal Sun Protection SPF 50 67493/12/CBMP-QLD 29/10/2012

Thuốc viên nén Vitamin C 0,1g
Công ty cổ phần Dược 
phẩm Trung ương Vidipha 
sản xuất.

VD-23055-15 040216
Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng về 
chỉ tiêu độ tan rã. 

Thu hồi
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TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

BỆNH VIỆN Bà Rịa:

Triển khai kế hoạch xây dựng 
bệnh viện không khói thuốc
Nhằm nâng cao nhận thức về tác hại thuốc 

lá, lợi ích môi trường không khói thuốc, 
tiến đến xây dựng bệnh viện không thuốc 

lá, ngày 24/2/2017, bệnh viện Bà Rịa tổ chức hội 
nghị triển khai kế hoạch xây dựng bệnh viện không 
khói thuốc lá.

Tại hội nghị, Bs. Lê Minh Hiếu - TP. KHTH nêu 
rõ nội dung xây dựng bệnh viện không thuốc lá bao 
gồm: Thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL; áp dụng Luật, 
Nghị định về PCTHTL vào bệnh viện; xây dựng nội 
quy, quy định về PCTHTL tại đơn vị; Triển khai các 
hoạt động về PCTHTL như tập huấn, nói chuyện 
sức khỏe, hội thi tìm hiểu về PCTHTL, tăng cường 
hệ thống phát thanh, phát hình tuyên truyền về tác 
hại thuốc lá và Luật PCTHTL; thực hiện ký cam kết 
không hút thuốc giữa thân nhân, bệnh nhân với bệnh 
viện, giữa nhân viên với các khoa, phòng...

Với những việc làm cụ thể, thời gian tới, bệnh 
viện Bà Rịa sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên 
truyền hướng dẫn cho người bệnh và thân nhân người 
bệnh về tác hại của thuốc lá, tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, cũng như thực thi nghiêm Luật 
phòng chống tác hại thuốc lá tại bệnh viện, để từng 
bước xây dựng bệnh viện không thuốc lá, tạo môi 
trường y tế trong sạch, an lành. XUÂN LÊ

Hơn 200 đoàn viên được phổ biến về 
luật phòng chống tác hại thuốc lá

Nhằm tuyên 
truyền tác hại 
của việc hút 

thuốc lá và phổ biến 
Luật phòng chống tác 
hại thuốc lá cho đoàn 
viên, thanh niên, sáng 
ngày 18/3, tại hội 
trường Nhà văn hóa 
Thanh niên - Tp. Vũng 
Tàu, Trung tâm Truyền 
thông Giáo dục sức khỏe đã có buổi nói chuyện chuyên đề về 
phòng chống tác hại thuốc lá cho hơn 200 đoàn viên thuộc Thành 
đoàn Tp. Vũng Tàu.

Tại buổi nói chuyện, các đoàn viên, thanh niên đã được chia 
sẻ, cập nhật những thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức 
khỏe con người; sự liên quan giữa thuốc lá với những tệ nạn xã 
hội khác; phổ biến Luật phòng chống tác hại thuốc lá (có hiệu lực 
thi hành từ 1/5/2013), trong đó nhấn mạnh quy định về những địa 
điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn và những hành vi có thể bị phạt 
hành chính nếu vi phạm.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận 
thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. 
Đồng thời thông qua lực lượng trẻ, năng động trong cộng đồng 
đưa những nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và luật 
PCTHTL sâu rộng vào đời sống, góp phần xây dựng môi trường 
trong sạch, không khói thuốc.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Hội thi tìm hiểu kiến thức và 
pháp luật về phòng chống tác hại 
thuốc lá trong trường học

Nằm trong chuỗi các hoạt động phòng, chống tác hại 
thuốc lá, vừa qua Trung tâm truyền thông giáo dục 
sức khỏe, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kết hợp với một 

số trường THPT trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội thi “tìm hiểu 
kiến thức và pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá”. 

Cụ thể: Sáng 27/3, tổ chức hội thi tại trường THPT Châu 
Thành (TP. Bà Rịa) và ngày 30-3, tổ chức hội thi tại Trường 
THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Vũng Tàu).

Hội thi bao gồm 2 phần thi: trắc nghiệm kiến thức và 
tiểu phẩm. Ở phần thi trắc nghiệm, các thí sinh trả lời những 
câu hỏi liên quan đến tác hại của thuốc lá đối với con người, 
các quy định pháp luật về xử phạt hành vi hút thuốc lá nơi 
công cộng, thực trạng hút thuốc lá trên thế giới và ở Việt 
Nam... Ở phần thi tiểu phẩm, các đội thi thể hiện 1 tiết mục 
kịch (thời lượng từ 7 đến 10 phút) với thông điệp tuyên 
truyền tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe người sử dụng 
và những người xung quanh, tuyên truyền không hút thuốc 
lá trong nhà trường, các địa điểm công cộng.

Đánh giá về Hội thi, ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc 
trung tâm TT GDSK tỉnh BR-VT cho biết: “Hội thi tìm hiểu 
kiến thức và pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá tại 
các trường THPT đã diễn ra hết sức thành công, qua Hội 
thi sẽ giúp cho giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức về 
tác hại của thuốc lá cũng như nâng cao hiệu quả của công 
tác phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường và cộng 
đồng, tiến tới xây dựng mô hình trường học không khói 
thuốc, đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng học tập và 
tương lai phát triển cho thanh niên Việt Nam”.

TRẦN HIÊN

Học sinh trường THPT Châu Thành thi Kiến thức về PCTHTL.
Ảnh: THĂNG THÀNH

Cán bộ Trung tâm TT GDSK đang chia sẻ  
thông tin về tác hại thuốc lá cho ĐV-TN.
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Sáng 22/3, tại hội trường bệnh 
viện Bà Rịa, Sở Y tế tỉnh BR-VT 
tổ chức hội thi “tìm hiểu Kiến 

thức và Pháp luật về phòng, chống tác 
hại thuốc lá” cho 5 bệnh viện tuyến 
tỉnh bao gồm: BV Bà Rịa, BV Lê Lợi, 
BV Tâm Thần, BV Mắt và BV Phổi 
Phạm Hữu Chí.

Tham dự hội thi có Bs. Nguyễn Văn 
Thái - Phó giám đốc Sở Y tế, Trưởng 
Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc 
lá Sở Y tế; đại diện Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo LĐLĐ tỉnh; 
lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế tỉnh; 
chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh; Bí thư 
Đoàn cơ sở Sở Y tế; lãnh đạo các đơn 

Tập huấn kỹ năng truyền thông cho phóng viên, báo chí về phòng 
chống tác hại thuốc lá
Nhằm nâng cao năng lực và cung cấp thêm thông tin cho 

phóng viên báo chí về tác hại thuốc lá, sáng 29-3, tại TP. 
Vũng Tàu, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá của Bộ 

Y tế tổ chức tập huấn cho phóng viên báo chí các tỉnh, thành phố 
phía Nam. Báo cáo viên của lớp tập huấn là ThS, Bs Nguyễn Tuấn 
Lâm - đại diện của Tổ chức Y tế thế giới tại việt Nam ThS.BS. 
Phan Thị Hải - PGĐ quỹ phòng chống tác hại thuốc lá Bộ y tế và 
nhà báo Huỳnh Sơn Phước - Nguyên phó tổng biên tập báo Tuổi 
trẻ, Tp. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tập huấn, các phóng viên, biên tập viên, cán bộ truyền 
thông của các cơ quan báo, đài, đơn vị truyền thông trong và ngoài 
tỉnh đã được các chuyên gia chia sẻ thông tin mới nhất về tác hại của 
thuốc lá, những kinh nghiệm và kỹ năng viết bài về phòng chống 
tác hại của thuốc lá; cập nhật tình hình thực hiện hoạt động phòng 
chống tác hại của thuốc lá của Quỹ Phòng chống tác hại Thuốc lá 
trong những năm qua

Sau lớp tập huấn, các phóng viên cho biết những thông tin nhận 
được từ lớp tập huấn đã gợi mở để họ có những đề tài phản ánh về 

phòng chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới 
cũng như sẽ góp thêm tiếng nói thúc đẩy các chính 
sách mới, đem lại lợi ích cho cộng đồng trong cuộc 
chiến với tác hại của thuốc lá.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Quang cảnh lớp tập huấn.

NgàNH y Tế TỉNH BR-VT:

Hội thi “Tìm hiểu Kiến thức và Pháp luật  
về phòng, chống tác hại thuốc lá”

vị y tế trực thuộc; lãnh đạo Phòng y tế 
huyện/thành phố, Tổ truyền thông các 
đơn vị trong toàn ngành cùng đông đảo 
cổ động viên là học sinh trường TCYT 
và cán bộ công chức, viên chức, lao 
động ngành Y tế tỉnh BR-VT.

Cuộc thi trải qua 3 phần thi gồm: 
Chào hỏi, Kiến thức và Tiểu phẩm. 
Ở phần thi chào hỏi, các đội thi giới 
thiệu về thành viên của đội, giới thiệu 
về mô hình và các hoạt động phòng, 
chống tác hại thuốc lá đã và đang triển 
khai tại đơn vị thông qua hình thức 
sân khấu hóa.

Ở phần thi kiến thức, mỗi đội gồm 
có 6 thành viên, các thí sinh được bốc 

thăm câu hỏi tình huống giả định. Để 
trả lời câu hỏi, đội thi phải nắm được 
những kiến thức cơ bản về tác hại của 
thuốc lá đối với sức khỏe; tình hình sử 
dụng thuốc lá, các bệnh liên quan đến 
thuốc lá. Bên cạnh đó, phải sử dụng các 
kiến thức liên quan đến Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá; quy định 
cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy 
định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo 
Nghị định số 176/2013/NĐ-CP cũng 
như liên hệ thực tế bản thân và đơn vị 
trong hoạt động PCTHTL…

Ở phần thi tiểu phẩm, mỗi đội thi 
là một câu chuyện hấp dẫn xung quanh 
chủ đề xây dựng môi trường cơ sở y tế 
không khói thuốc lá, bệnh viện Bà Rịa 
với tiểu phẩm “Làn khói trắng”, bệnh 
viện Lê Lợi với “Thôi đừng hút nữa”, 
bệnh viện Tâm Thần với “Khói ma”, 
bệnh viện Mắt với “Khói ám cuộc đời” 
và bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí với 
“Nói không với thuốc lá” đã đem đến 
cho Hội thi nhiều tiếng cười, những 
phút sâu lắng và cả những trăn trở 
nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy hiệu 
quả của hoạt động PCTHTL trong thời 
gian tới.

 Hội thi kết thúc với giải Nhất thuộc 
về bệnh viện Tâm Thần; giải Nhì là 
bệnh viện Lê Lợi; giải Ba là bệnh viện 
Mắt và 02 giải khuyến khích thuộc về 
bệnh viện Bà Rịa và bệnh viện Phổi 
Phạm Hữu Chí.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Thi tiểu phẩm.Thi chào hỏi.

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
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Sáng 30/3, tại Trường THPT Trần Văn Quan huyện 
Long Điền, Trung tâm TT GDSK tỉnh phối hợp với 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn phòng 

chống tác hại thuốc lá cho gần 60 cán bộ, giáo viên thuộc 
các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng 8-3, tại Bệnh viện Bà Rịa, 
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối 
hợp với Đoàn Khối Doanh 

nghiệp tỉnh, Trung tâm Truyền máu 
Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) 
tổ chức đợt hiến máu tình nguyện năm 
2017 với sự tham gia của 500 Hội viên 
Hội thầy thuốc trẻ, cán bộ, công chức, 
viên chức đến từ các đơn vị Y tế và 
các doanh nghiệp đóng chân trên địa 
bàn TP. Bà Rịa. Kết quả, Trung tâm 
Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp 
nhận được 255 đơn vị máu.

Được biết trong những năm qua, 
phong trào hiến máu tình nguyện 
của tỉnh BR-VT luôn nhận được sự 
tham gia nhiệt tình của Ban chỉ đạo 
vận động hiến máu tình nguyện các 
cấp, sự hưởng ứng đồng thuận của các 
tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ, quan 
tâm của các cấp chính quyền. Nhờ 
đó phong trào hiến máu tình nguyện 
có sức lan tỏa mạnh mẽ, hàng năm số 
lượng máu hiến luôn đạt và vượt chỉ 
tiêu, lượng máu hiến tặng năm sau 
luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 

Tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá cho gần 60 cán bộ, giáo viên 
Tại lớp tập huấn, bác sĩ Nguyễn Văn Lên - Giám đốc 

Trung tâm TTGDSK đã cung cấp những thông tin, hình 
ảnh sinh động về thực trạng hút thuốc lá hiện nay ở ở Việt 
Nam nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng, đặc biệt là ở giới 
trẻ cũng như chỉ rõ những tác hại khôn lường của thuốc lá 
đối với sức khỏe. 

Hiện Việt Nam là một trong số 15 nước có tỷ lệ hút 
thuốc lá cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới 
trưởng thành là 47,4%. Trong giới trẻ, tuổi 15-24, tỷ lệ hút 
thuốc tương ứng là 26,1% ở nam và 0,3% ở nữ. Tỷ lệ học 
sinh nam hút thuốc trước 10 tuổi là 17%... Việc hút thuốc 
lá gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm, trong đó nhiều nhất 
là ung thư phổi, tim mạch... 

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp các giáo viên 
hiểu rõ về tác hại của thuốc lá cũng như Luật PCTHTL 
để từng bước đẩy mạnh việc phòng chống tác hại thuốc lá 
trong trường học tiến tới xây dựng môi trường học đường 
không khói thuốc. 

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Tiếp nhận 255 đơn vị máu từ Hội viên Hội thầy thuốc trẻ  
và công chức, viên chức khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

2013, toàn tỉnh vận động hiến tặng 
được 12 ngàn đơn vị máu, năm 2014 
gần 15 ngàn đơn vị máu, năm 2015 và 
năm 2016, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 
trên 16 ngàn đơn vị máu, vượt 19 % 

kế hoạch. Nguồn máu từ phong trào 
HMTN của tỉnh BR-VT đã hỗ trợ rất 
hiệu quả cho công tác điều trị, kịp thời 
cứu sống nhiều bệnh nhân.

KHÁNH CHI

Hội viên Hội thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT hăng hái tham gia ngày hội HMTN. Ảnh: THĂNG THÀNH 

Bs. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TT GDSK chia sẻ thông tin 
về tác hại thuốc lá tại lớp tập huấn.
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Đoàn cơ sở Sở Y Tế tổ chức Khám bệnh, cấp phát thuốc và trao học 
bổng cho trẻ em nghèo xã Đã Bạc và  xã Suối Rao, huyện Châu Đức

BS. Nguyễn Văn Thái  - PGĐ SYT cùng tham dự và trao 
học bổng cho trẻ em nghèo xã  Đá Bạc, huyện Châu Đức.

Khám và phát thuốc miễn phí .

Giao lưu văn nghệ.

Trao học bổng cho trẻ em nghèo xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Ảnh: TRẦN HIÊN
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“ Giọt máu hồng tình nguyện” thật sự là ngày hội!Ban tổ chức trao quà cho các cá nhân đã hiến máu.

Nhận Giấy chứng nhận HMTN - Niềm vui của các bạn trẻ.Các đoàn viên, thầy thuốc trẻ hăng hái hiến máu tình 
nguyện.

Kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máuGiao lưu văn nghệ

Hội Thầy thuốc trẻ và Đoàn khối doanh nghiệp tổ chức ngày hội 
"Giọt máu hồng tình nguyện năm 2017"

Ảnh: THĂNG THÀNH
17



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 14/3, Chi đoàn Trung 
tâm Truyền thông GDSK 
đã tiến hành Đại hội Chi 

đoàn nhiệm kỳ II (2017-2018). 
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có 
đồng chí Nguyễn Văn Lên, Bí 
thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm 
TT- GDSK; đồng chí Lê Thị Tuyết 
Nhung - Bí thư đoàn cơ sở Sở Y tế.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I 
của Chi đoàn cho thấy, mặc dù mới 
được thành lập và có số lượng đoàn 
viên rất ít (6 đoàn viên), song trong 
nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã phối 
hợp cùng Chi đoàn Giám định Y 
khoa tổ chức được nhiều hoạt động 
hướng về cộng đồng, rất ý nghĩa, 
thiết thực như: Tổ chức nhiều 
buổi “Nói chuyện sức khỏe tại 
các trường học”; “Đêm hội trăng 
rằm” cho trẻ em các vùng khó 
khăn; “Khám phát thuốc miễn phí 
và tặng quà” tại nhiều địa phương 
thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
tỉnh; “Chiếc bánh nghĩa tình” vào 

dịp tết đến Xuân về... với tổng kinh 
phí trên 500 triệu đồng.

Trong phương hướng hoạt 
động nhiệm kỳ II (2017-2018), Chi 
đoàn xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
triển khai các hoạt động hướng về 
cộng đồng, phát huy sức trẻ, tính 
xung kích trong lực lượng đoàn 
viên thanh niên. Gắn nhiệm vụ 
chính trị với công tác chuyên môn 
của đơn vị. Đặc biệt hướng tới các 
hoạt động mang lại hiệu quả lâu 
dài, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung ghi 
nhận và đánh giá cao các hoạt động 
mà Chi đoàn trung tâm TT -GDSK 
đã triển khai trong nhiệm kỳ vừa 
qua. Bên cạnh đó cũng nhắc nhở 
Chi đoàn cần quan tâm, khuyến 
khích phong trào sáng tạo, nghiên 
cứu KHKT trong đoàn viên thanh 
niên và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục đạo đức lý tưởng 
cách mạng, học tập theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách của Hồ Chí 

Sáng 21/3, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội 
nghị tập huấn “quy chế phát ngôn, xử lý khủng hoảng 
y tế và kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí” cho cán 

bộ lãnh đạo các phòng chức năng của Sở Y tế; lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các trưởng phòng y tế huyện, 

Tập huấn: “Quy chế phát ngôn, xử lý khủng hoảng y tế”
thành phố. Báo cáo viên là ông Vũ Mạnh Cường - Phó vụ 
trưởng, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được chia sẻ những kỹ 
năng giúp nâng cao năng lực truyền thông, nâng cao kỹ 
năng ứng phó, giảm thiểu những thiệt hại do khủng hoảng 
y tế gây ra cũng như kỹ năng làm việc với báo giới thông 
qua những câu chuyện, những sự việc liên quan đến ngành 
y tế diễn ra trong thời gian qua, để từ đó hiểu rõ hơn về 
thực trạng, nguy cơ của các sự cố ý khoa và cách ứng xử, 
tìm tiếng nói đồng cảm từ cộng đồng thông qua cách tiếp 
cận, chia sẻ thông tin cởi mở, kịp thời với báo chí.

Để chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin, theo ông Vũ 
Mạnh Cường các cơ sở y tế cần chủ động xây dựng các 
kênh truyền thông riêng như: website, facebook, youtube, 
cũng như thực hiện tốt quy chế phát ngôn... Qua đó, người 
dân có thể tương tác và phản ánh những khúc mắc giúp cơ 
sở y tế kịp thời nắm bắt, phản hồi thông tin cũng như giải 
thích thỏa đáng nếu chẳng may xảy ra những sự cố y khoa 
không mong muốn. Tin, ảnh: TRẦN HIÊN 

Ông Vũ Mạnh Cường - Phó vụ trưởng, Vụ Truyền thông và Thi đua, 
khen thưởng BYT, chia sẻ kinh nghiệm về xử lý khủng hoảng y tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Lên, Bí thư Chi bộ TT TT GDSK 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: THĂNG THÀNH

Bầu BCH nhiệm kỳ 2017-2018. Ảnh: THĂNG THÀNH

CHI đoàN TRuNg TâM TRuyềN THôNg gIáo 
dụC SứC kHỏe TỉNH BR-VT:

Huy động trên 500 triệu đồng tổ chức các 
hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng

Minh nhất là trong tháng Thanh niên cũng như 
hướng tới Đại hội Đoàn cơ sở Sở Y tế trong 
thời gian tới.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Chi 
đoàn nhiệm kỳ II (2017 - 2018) là những hạt 
nhân tiêu biểu cho phong trào đoàn, có đủ phẩm 
chất đạo đức, năng lực, trí tuệ, có khả năng lãnh 
đạo hoạt động đoàn và phong trào thanh niên 
của đơn vị ngày càng phát triển. 

TRẦN HIÊN
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng 16/3, tại hội trường bệnh 
viện Bà Rịa, Sở Y tế tỉnh BR-VT 
tổ chức hội nghị tổng kết công 

tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh” năm 2015- 2016.

Tham dự Hội nghị có Bs. Võ Văn 
Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám 
đốc Sở Y tế tỉnh; Bs. Nguyễn Văn Thái 
- Phó giám đốc SYT, Chủ tịch công 
đoàn ngành Y tế tỉnh; đại diện lãnh 
đạo Sở Lao động TB-XH; Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng chức 
năng SYT và lãnh đạo các đơn vị Y tế 
trong toàn ngành.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 
gần 02 năm thực hiện Quyết định số 
2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ 
Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự 
hài lòng của người bệnh”, Sở Y tế tỉnh 
đã triển khai sâu rộng nội dung này 
tới tất cả các đơn vị trong toàn ngành, 
thông qua việc tổ chức tập huấn kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử cho báo cáo 
viên là cán bộ chủ chốt của các đơn vị, 
sau đó các báo cáo viên tiếp tục tổ chức 

tập huấn lại cho nhân viên. Hướng dẫn, 
chỉ đạo các cơ sở y tế thống nhất công 
khai số điện thoại đường dây nóng của 
Bộ Y tế tại tất cả các cơ sở khám chữa 
bệnh (1900-9095), nhằm tiếp nhận, 
xử lý các ý kiến của người dân. Từ 
năm 2015 đến nay, tổng số lần phản 
ánh của người bệnh, thân nhân người 
bệnh là 275 cuộc gọi đến, phản ánh 
về quy trình thủ tục khám chữa bệnh, 
về hành vi giao tiếp ứng xử của cán 
bộ y tế, về sai sót chuyên môn, sự cố 
y khoa… nhờ đó các cơ sở y tế nhanh 
chóng nắm bắt thông tin, kịp thời giải 
quyết thấu đáo các vụ việc. 

Các cơ sở khám chữa bệnh trong 
tỉnh cũng đã xây dựng chi tiết kế hoạch 
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh; 
thành lập Tổ công tác xã hội, hoặc Bộ 
phận chăm sóc khách hàng, Đội tình 
nguyện viên tiếp sức người bệnh gắn 
với nhiệm vụ truyền thông giáo dục 
sức khỏe tại đơn vị; quy định nghiêm 
về trang phục y tế; Cải tiến quy trình 
khám chữa bệnh, loại bỏ những thủ 

tục rườm rà, không cần thiết gây phiền 
toái, tốn thời gian cho người bệnh; cơ 
sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, từng 
bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
ngày càng cao của nhân dân.

Trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp 
tục tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, 
ứng xử cho cán bộ y tế phù hợp với 
thực tiễn từng đơn vị, từng vị trí việc 
làm, đẩy mạnh công tác truyền thông 
trong và ngoài bệnh viện về các quy 
định của bảo hiểm y tế, các chế độ 
chính sách về khám, chữa bệnh, quy 
trình thủ tục khám chữa bệnh, nội quy 
bệnh viện… Qua đó, tăng cường sự 
hợp tác của người bệnh trong sử dụng 
dịch vụ khám chữa bệnh, củng cố, kiện 
toàn hoạt động hiệu quả đường dây 
nóng, hòm thư góp ý theo quy định 
của Bộ Y tế...

Nhân dịp này, Sở Y tế đã trao giấy 
khen cho 08 tập thể và 20 cá nhân có 
thành nổi bật trong thực hiện đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN 

NgàNH y Tế Bà Rịa VũNg Tàu: 

Tổng kết công tác “Đổi mới phong cách,  
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh” năm 2015- 2016

Bs Nguyễn văn Thái, PGĐ Sở Y tế, trao giấy 
khen cho tập thể và cá nhân có thành nổi 
bật trong thực hiện đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh năm 2016.

Toàn cảnh Hội nghị.
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Chiều 22/3, tại hội trường Bệnh 
viện Bà Rịa, Hội điều dưỡng 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết hợp 

cùng Hội điều dưỡng khoa cấp cứu - 
bệnh viện Chợ Rẫy, tổ chức buổi sinh 
hoạt chuyên môn với chủ đề “An toàn 
trong chuyển tuyến và cấp cứu”. Tham 
dự buổi sinh hoạt chuyên môn có BS 
CK2 Võ Văn Hùng - Phó Giám Đốc 
Sở Y tế tỉnh, CN Điều dưỡng Nguyễn 
Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội điều 
dưỡng tỉnh. 400 khách mời là lãnh đạo 
các đơn vị; các trưởng, phó khoa; điều 
dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên 
của các đơn vị khám chữa bệnh trong 
toàn ngành y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Báo cáo viên là Bs.CK2 Phạm Văn 
Khiêm- Phó khoa cấp cứu và CN Điều 
dưỡng Vũ Thị Thanh Hương - Điều 
dưỡng trưởng khoa cấp cứu bệnh viện 
Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. 

Phát biểu khai mạc tại buổi sinh 
hoạt chuyên môn, Bs CK2 Võ Văn 
Hùng - Phó Giám Đốc Sở Y tế, nhấn 
mạnh: Với nhu cầu về chăm sóc sức 

khỏe của nhân dân ngày càng cao như 
hiện nay, lực lượng điều dưỡng là 
nguồn lực có tầm quan trọng để nâng 
cao chất lượng chăm sóc người bệnh 
và mang lại sự hài lòng cho người 
bệnh, do đó việc học tập rèn luyện về 
đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp 
phải được tiến hành thường xuyên, 
liên tục. Ông cũng đánh giá cao vai 
trò của Hội điều dưỡng tỉnh trong việc 
thực thi nhiệm vụ này thời gian qua.

Nhận xét về công tác An toàn trong 
chuyển tuyến và cấp cứu tại tỉnh BR-
VT, Bs. CK2 Phạm Văn Khiêm cho 
rằng: Các chẩn đoán chuyển tuyến đến 
bệnh viện Chợ Rẫy từ các cơ sở khám 
chữa bệnh của tỉnh BR-VT thời gian 
qua hầu hết đều chính xác, hợp lý. Tuy 
nhiên các phương tiện vận chuyển và 
hỗ trợ người bệnh trên đường đi cần 
sử dụng hiệu quả và thuần thục hơn, 
nhằm kịp thời xử trí nếu người bệnh 
có diễn tiến xấu. Bên cạnh đó, nếu tình 
trạng người bệnh trở nặng, tiên lượng 

xấu trên đường đi, các nhân viên y tế 
nên điện thoại trước với khoa Cấp cứu 
của bệnh viện Chợ Rẫy, sẽ được bố trí 
trang thiết bị và nhân sự kịp thời ngay 
khi người bệnh đến nơi, tận dụng thời 
gian cấp cứu cho người bệnh.

Cũng tại buổi sinh hoạt, thông 
qua hai tham luận về “Mô hình bệnh 
chuyển đến Khoa Cấp cứu” của Bs. 
CK2 Phạm Văn Khiêm và “Mô hình 
quản lý điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu” 
của CNĐD Vũ Thị Thanh Hương cũng 
như những tình huống thực tế mà đội 
ngũ Điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ 
thuật viên của tỉnh BR-VT thường gặp 
trong công tác chuyển bệnh, chăm sóc 
người bệnh hàng ngày, các đại biểu 
đã thảo luận, đề ra giải pháp và lắng 
nghe ý kiến góp ý, chia sẻ từ 02 báo 
cáo viên giàu kinh nghiệm của bệnh 
viện tuyến trên, từ đó hoàn thiện các 
quy trình về quản lý, chăm sóc người 
bệnh cũng như an toàn trong công tác 
chuyển tuyến tại đơn vị mình.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

HộI đIều dưỡNg TỉNH Bà Rịa VũNg Tàu:

Sinh hoạt chuyên môn “An toàn 
trong chuyển tuyến và cấp cứu”

CNĐD Vũ Thị Thanh Hương, Điều dưỡng 
trưởng Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy chia sẻ  Mô 
hình quản lý điều dưỡng tại khoa Cấp cứu.

Bs CK2  Võ Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế 
phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên môn.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên môn.

20



Sáng 24/3, tại Trung tâm Văn 
hóa huyện Xuyên Mộc, Sở Y 
tế tỉnh BR-VT phối hợp với 

UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức mít 
tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng 
chống Lao năm 2017 với chủ đề: “Hãy 
chung tay vì một Việt Nam không còn 
bệnh Lao”.

Tham dự mít tinh có đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh 
đạo UBND các huyện, thành phố; các 
đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các phòng 
y tế huyện, thành phố; UBND các xã, 
thị trấn và đông đảo đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, người dân trên địa bàn 
huyện Xuyên Mộc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn 
Văn Thái - PGĐ Sở Y tế tỉnh BR-VT 
cho biết: Ở Việt Nam, mỗi năm có 
khoảng 16 ngàn người chết vì bệnh 
Lao, cao gấp 2 lần số người tử vong 
do tai nạn giao thông.

Việt Nam xếp thứ 14 trên 30 nước 
có số mắc lao lớn nhất thế giới; và đứng 
thứ 11 trên 30 nước có gánh nặng lao 
đa kháng thuốc cao nhất toàn cầu. 

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất 
là, hiện chỉ có 79% mắc lao được phát 
hiện, tư vấn, điều trị và quản lý, còn 
21% vẫn tồn tại trong cộng đồng mà 
không được điều trị, quản lý. Đây 
là nguồn lây bệnh lao rất lớn cho 
công đồng.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong những 
năm được sự quan tâm đầu tư, chỉ đạo 
của UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực 
của các cấp, các ngành, các địa phương; 
sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, và 
đặc biệt là sự nỗ lực của ngành Y tế, 
công tác phòng chống lao cũng đã thu 
được những kết quả tích cực. Số bệnh 
nhân lao thu nhận hàng năm trên dưới 
1.400 bệnh nhân, tỷ lệ điều trị khỏi luôn 
đạt > 90%. Mạng lưới phòng chống lao 
được kiện toàn từ tuyến tỉnh xuống cơ 
sở. Năm 2016, tỉnh đã thành lập BV 
Phổi Phạm Hữu Chí - đơn vị tuyến tỉnh 
về khám, điều trị bệnh nhân lao và chỉ 
đạo tuyến về chương trình phòng chống 
lao trên địa bàn tỉnh. Hiện nay bệnh 
lao có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu 
được phát hiện sớm, điều trị kịp thời 
và đúng phác đồ. Tuy nhiên, thách thức 

lớn nhất đối với công tác phòng chống 
lao hiện nay là vấn đề nguồn lây nhiễm 
lao trong cộng đồng, lao kháng thuốc, 
tình trạng nhiễm lao ở trẻ em và tỷ lệ 
đồng nhiễm lao - HIV ngày một tăng.

Trước tình hình đó, thay mặt ngành 
Y tế, Ông Nguyễn Văn Thái kêu gọi: 
“Để chương trình phòng chống lao 
được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu 
quả thiết thực, ngành Y tế rất mong 
các Sở Ban Ngành, UBND các huyện, 
thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh quan tâm phối hợp, giúp đỡ, 
chung tay cùng với ngành Y tế trong 
cuộc chiến chống lại bệnh lao. Và 
điều có ý nghĩa quyết định thành công, 
mang tính bền vững, đó là sự hưởng 
ứng, ủng hộ, tham gia, tự giác, chủ 
động thực hiện các biện pháp phòng 
bệnh của mọi người dân với sự tuyên 
truyền, hướng dẫn nhiệt tình của cán 
bộ y tế”.

Hưởng ứng lời kêu gọi đó, đại diện 
lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc và 
người dân trên địa bàn đã có những 
phát biểu bày tỏ quyết tâm cùng ngành 
y tế chung tay phòng chống bệnh lao.

Kết thúc buổi mít tinh, các đại biểu 
cùng thả bóng bay mang thông điệp 
truyền thông về phòng chống lao thể 
hiện quyết tâm của các cấp, các ngành 
và của cả cộng đồng trong cuộc chiến 
chống lao và hoạt động diễu hành 
bằng xe loa dọc các trục lộ chính của 
huyện, sau tỏa về các xã, nhằm nâng 
cao nhận thức của người dân về bệnh 
lao cũng như tạo hiệu ứng mạnh mẽ, 
lan tỏa quyết tâm phòng chống bệnh 
lao đến mỗi người dân trên địa bàn 
huyện Xuyên Mộc nói riêng và toàn 
tỉnh nói chung.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Mít tinh hưởng 
ứng “Ngày 
thế giới phòng 
chống bệnh Lao”

Xe loa diễu hành dọc các trục lộ thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Ông Nguyễn Văn Thái, PGĐ Sở Y tế tỉnh BR-VT phát biểu phát động tại  
lễ Mittinh.
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Sáng 31- 3 tại hội trường Trung 
tâm y tế Vietsovpetro -TP Vũng 
Tàu, Ban chỉ đạo quốc gia về 

phát triển Y tế biển, đảo phối hợp với 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 
hội nghị sơ kết 4 năm triển khai đề án 
“phát triển y tế biển, đảo Việt Nam 
đến năm 2020”.

Chủ trì Hội nghị là PGS.TS. Phạm 
Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó ban 
thường trực ban chỉ đạo quốc gia về 
phát triển Y tế biển, đảo. Cùng tham 
dự có đại diện Văn phòng Chính 
phủ, Lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung 
ương, lãnh đạo các quân khu ven biển, 
UBQG tìm kiếm cứu nạn, Tập đoàn 
Dầu khí quốc gia Việt Nam và lãnh 
đạo UBND, Sở Y tế 28 tỉnh/thành phố 
ven biển.

Báo cáo tại HN cho biết, qua 04 
năm nỗ lực triển khai đề án “phát triển 
y tế biển, đảo đến năm 2020” (Đề án 
317) đã thành lập và hoàn thiện Ban 
chỉ đạo đề án từ Trung ương đến địa 
phương; xây dựng kế hoạch triển 

khai phù hợp với đặc thù của từng 
địa phương, đơn vị; cấp thẻ bảo hiểm 
cho cư dân trên các đảo; triển khai 
chương trình đào tạo nguồn nhân lực; 
tăng cường kết hợp quân dân y chăm 
sóc sức khỏe cho quân dân trên đảo và 
đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ...
Trên toàn tuyến biển, đảo, các cơ sở 
khám chữa bệnh đã từng bước được 
cải thiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
y tế, đầu tư phương tiện vận chuyển...
nhờ đó người dân có cơ hội được tiếp 
cận các dịch vụ y tế có chất lượng hơn. 
Đến nay, các lực lượng quân dân y đã 
thực hiện cấp cứu, điều trị cho hàng 
nghìn lượt bệnh; khám bệnh, phát 
thuốc điều trị cho gần 90 nghìn lượt; 
phẫu thuật cho 1.850 người bệnh; tổ 
chức 22 chuyến bay trực thăng và 45 
chuyến tàu quân sự vận chuyển bệnh 
nhân an toàn về đất liền, hơn 2.000 tủ 
thuốc được tặng trang bị cho các tàu 
đánh bắt xa bờ tại các tỉnh…

Tuy nhiên việc triển khai Đề án 
cũng còn gặp một số khó khăn như: 

một số bộ, ngành, địa phương chưa 
nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của 
đề án, còn giao khoán hoặc phó mặc 
ngành y tế trong việc triển khai đề án; 
công tác tuyên truyền chưa đủ để thay 
đổi nhận thức của ngư dân, người lao 
động trên biển, cư dân trên đảo về 
quyền bình đẳng trong việc sử dụng 
các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, hành 
lang pháp lý, một số cơ chế chính sách 
chưa phù hợp; sự phối hợp giữa các lực 
lượng còn bất cập… dẫn đến hiệu quả 
thực hiện còn hạn chế. Việc triển khai 
thực hiện các nội dung, mục tiêu của 
đề án vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ mà 
nguyên nhân vẫn là chưa được sự quan 
tâm đúng mức của các cấp, các ngành; 
kinh phí triển khai các hoạt động còn 
thiếu cả ở trung ương và địa phương; 
cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các cơ 
sở y tế vùng biển, đảo chưa được đầu 
tư thích đáng, chưa đáp ứng được yêu 
cầu; nguồn nhân lực phục vụ trong hệ 
thống y tế biển còn thiếu, kiến thức y 
học biển còn hạn chế...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn biểu 
dương một số tỉnh, thành phố đã khắc 
phục khó khăn, chủ động bố trí ngân 
sách triển khai tốt các nội dung như: 
cấp thẻ bảo hiểm cho cư dân, đầu tư 
cơ sở hạ tầng, phương tiện vận chuyển 
cho các huyện đảo. Tuy nhiên, ông 
cũng lưu ý một số điểm như: hiện nay, 
năng lực của các trung tâm y tế, bệnh 
viện, trạm y tế xã đảo còn hạn chế, 
chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe của người dân. Các 
bộ, ngành, địa phương cần rà soát, xây 
dựng dự án nâng cao năng lực cho các 
đơn vị y tế này; bên cạnh đó, phải xây 
dựng qui chế phối hợp trong việc triển 
khai Đề án; chủ động tìm kiếm các 
nguồn vốn viện trợ, ODA… và bố trí 
ngân sách ưu tiên cho các sở, ngành, 
huyện, thị ven biển; đưa nội dung phát 
triển y tế biển đảo vào kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội của địa phương 
và có chính sách ưu tiên đầu tư, đồng 
thời thực hiện đồng bộ các giải pháp 
phát triển mạng lưới vận chuyển cấp 
cứu, khám chữa bệnh, y tế dự phòng... 
trên các vùng biển, đảo nhằm góp phần 
thực hiện thành công Chiến lược biển 
đảo Việt Nam đến năm 2020.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sơ kết 4 năm triển khai 
đề án “Phát triển y tế biển, 
đảo Việt Nam”

Toàn cảnh Hội nghị.
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Chỉ tính riêng trong năm 2016, 
đoàn thanh niên ngành Y tế 
BR-VT đã tổ chức nhiều đợt 

khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 
đồng bào nghèo, Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, gia đình chính sách, khó khăn... 
tại 7 địa phương trên địa bàn tỉnh, bao 
gồm: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Tân thành, 
Long Điền, Châu Đức, TP Bà Rịa và TP. 
Vũng Tàu. Tổng số lượt khám khoảng 
trên 3000 lượt người và số tiền thuốc, 
tiền quà tặng trị giá trên 300 triệu đồng. 
Các chi đoàn dẫn đầu trong hoạt động 
này là các chi đoàn có số lượng đoàn 
viên đông như Chi đoàn Bv Bà Rịa, Lê 
Lợi. Mắt, Tâm Thần...

Đồng chí Mạnh Thị Thùy An- Chi 
đoàn Bệnh viện Lê Lợi cho biết: “Mặc 
dù công việc của một bác sĩ, đặc biệt 
là bác sĩ tại đơn vị KCB tuyến tỉnh rất 
vất vả nhưng hầu hết chúng tôi đều rất 
thích tham gia các hoạt động KCB từ 
thiện cho bà con nghèo. Vì qua những 
đợt khám bệnh từ thiện, chúng tôi được 
đóng góp công sức của mình vào các 
hoạt động mang ý nghĩa xã hội, đem 
khả năng của mình giúp đỡ cho những 
đồng bào nơi vùng sâu vùng xa, vùng 
khó khăn... Qua đó, người dân có cơ hội 

được khám, tư vấn và nhận diện sơ bộ 
các vấn đề về sức khỏe cũng như biết 
cách phòng chống dịch bệnh để bảo 
vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.”

Cũng có suy nghĩ tương tự như đoàn 
viên An, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, 
Chi đoàn bệnh viện Mắt cho biết: “Nếu 
không rơi vào ca trực thì tất cả các hoạt 
động khám chữa bệnh từ thiện do Chi 
đoàn hay đoàn cơ sở hoặc Hội Thầy 
thuốc trẻ đứng ra tổ chức tôi đều nhiệt 
tình tham gia. Theo suy nghĩ của tôi, 
hoạt động này rất thiết thực và bổ ích, 
vừa giúp cho đồng bào nghèo có cơ 
hội được chăm sóc sức khỏe, vừa giúp 
cho các đoàn viên, thanh niên ngành y 
tế có cơ hội trải nghiệm, nâng cao tay 
nghề chuyên môn và rèn giũa bản thân”.

Để hoạt động đi vào chiều sâu và 
đem lại những lợi ích thiết thực nhất 
cho người dân, thời gian gần đây, nhiều 
đợt khám chữa bệnh đoàn cơ sở Sở Y 
tế đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc 
trẻ triển khai nhiều kỹ thuật cận lâm 
sàng xuống tận các địa bàn vùng sâu, 
vùng xa trong tỉnh như đo điện tim, xét 
nghiệm máu, siêu âm... Sự kết hợp giữa 
khám lâm sàng và cận lâm sàng đã tầm 
soát, phát hiện được nhiều bệnh tật cho 

người dân nghèo vốn không có điều 
kiện chăm lo sức khỏe cho bản thân.

Bà Hán Thị Danh, ấp Mỹ An, xã 
Long Mỹ, huyện Đất Đỏ mộc mạc kể: 
“Mấy năm nay tao hay bị mệt lắm, 
thỉnh thoảng còn xỉu nữa, nhưng gia 
đình nghèo quá, cái ăn cái mặc còn 
chưa đủ nên mệt thì tao nghỉ vài hôm, 
khỏe đi làm tiếp, không có khám bác sĩ 
đâu. May quá, mới đây có đoàn khám từ 
thiện thanh niên y tế xuống khám cho, 
nó dùng cái máy gì đó để đo, xong nó 
nói cho tao biết là tim tao yếu lắm rồi, 
nó còn cho tao nhiều thuốc bổ để uống 
rồi dặn đi dặn lại là phải đến cái bệnh 
viện để khám. Tao nghe lời nó, đi khám 
rồi, uống thuốc rồi, giờ khỏe nhiều rồi”.

Không chỉ các chi đoàn lớn, đoàn 
viên đông, kinh phí hoạt động nhiều 
mới tổ chức được các hoạt động khám 
chữa bệnh, mà nhiều chi đoàn nhỏ trong 
ngành cũng đã kêu gọi được nguồn 
kinh phí tài trợ từ các doanh nghiệp, 
các cơ quan, đơn vị... để tổ chức nhiều 
đợt khám chữa bệnh từ thiện hiệu quả 
như: Chi đoàn Trung tâm TT-GDSK, 
chi đoàn Trung tâm GĐYK. Chỉ tính 
trong khoảng 3 năm gần đây (2014-
2016), 02 chi đoàn này đã tổ chức được 

đoàN THaNH NIêN NgàNH y Tế Bà Rịa-VũNg Tàu:

Xung kích trong hoạt động
khám chữa bệnh từ thiện

Đoàn cơ sở Sở Y tế trực thuộc 
đoàn khối cơ quan tỉnh, gồm 
12 chi đoàn trực thuộc và 
hơn 350 đoàn viên. Với thế 
mạnh đặc thù là hoạt động 
khám chữa bệnh, trong 
những năm qua đoàn cơ sở 
đã phát huy tối đa thế mạnh 
này vào các hoạt động, thu 
hút đông đảo đoàn viên, 
thanh niên tham gia và là 
một trong những tổ chức 
đoàn đi đầu trong phong 
trào 5 xung kích phát triển 
kinh tế - xã hội.

Hoạt động khám chữa bệnh từ thiện thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.  Ảnh: THĂNG THÀNH 
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5 đợt khám từ thiện cho khoảng hơn 
2000 lượt người với kinh phí gần 300 
triệu đồng.

Một số các chi đoàn do nhiều khó 
khăn khác nhau chưa tự triển khai được 
hoạt động khám chữa bệnh từ thiện, 
thì các đoàn viên có chuyên môn vẫn 
tự nguyện tham gia hỗ trợ cho các chi 
đoàn bạn rất nhiệt tình từ khâu đón tiếp, 
hướng dẫn, khám hay cấp phát thuốc... 
như đoàn viên của Chi đoàn TTYT Dự 
Phòng tỉnh, Chi cục ATVSTP, Chi cục 
KNDPMP...

Đồng chí Trần Khánh Mỹ - Bí 
thư Chi đoàn TTYT Dự phòng chia 
sẻ: “Việc tìm kiếm nguồn kinh phí để 
tổ chức hoạt động khám chữa bệnh từ 
thiện đã là một khó khăn, bên cạnh đó 
để đảm bảo các thủ tục cần thiết để 
được cấp phép tổ chức hoạt động này 
cũng tốn khá nhiều thời gian trong khi 
cán bộ đoàn đều kiêm nhiệm. Do đó dù 
rất muốn, chi đoàn chúng tôi vẫn chưa 
thể tự tổ chức được mà chủ yếu phối 
hợp hoặc các đoàn viên tự nguyện tham 
gia cùng đoàn cơ sở hoặc các chi đoàn 
khác trong ngành khám chữa bệnh từ 
thiện tại các địa phương trong tỉnh”.

Nhận thấy được hiệu quả thiết thực 
từ hoạt động khám chữa bệnh của thanh 
niên ngành Y tế, nhiều doanh nghiệp, 
nhiều mạnh thường quân đã tích cực hỗ 

trợ, ủng hộ cho phong trào này, trong 
đó phải kể đến sự ủng hộ nhiệt tình 
về nguồn thuốc từ các công ty Dược 
trong, ngoài tỉnh, các doanh nghiệp trẻ 
và đặc biệt là Công ty Liên doanh dầu 
khí Việt Nga Vietsovpetro đã tài trợ 1 
tỷ đồng cho hoạt động này, kể từ năm 
2013 đến nay.

Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung - 
Bí thư đoàn cơ sở Sở Y tế cho biết: 
“Đoàn cơ sở Sở Y tế cũng giống như 
hầu hết các tổ chức đoàn thuộc các cơ 
quan, đơn vị nhà nước là hạn chế về 
nguồn kinh phí để triển khai các hoạt 
động, vì nguồn quỹ đoàn thu được rất 
hạn chế. Vì vậy, nếu không có sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy, Ban 
giám đốc Sở Y tế và sự hỗ trợ của các 
Chi bộ, chính quyền các đơn vị trong 
toàn ngành cũng như sự hỗ trợ từ các 
công ty, doanh nghiệp...trong suốt thời 
gian qua thì dẫu có thế mạnh về khám 
chữa bệnh cũng khó lòng triển khai, 
thực hiện. Bên cạnh đó cũng phải ghi 
nhận sự nỗ lực, nhiệt tình của các đoàn 
viên, thanh niên ngành y tế. Các đồng 
chí đều là những cán bộ làm công tác 
chuyên môn, thường xuyên phải trực 
đêm, nhiều đồng chí vừa ra trực đã tham 
gia khám bệnh tình nguyện với một tinh 
thần trách nhiệm rất cao. Thời gian tới, 

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), Đoàn cơ 
sở SYT phối hợp cùng các Đoàn cơ sở thuộc cụm 6 Đoàn 

khối cơ quan tỉnh BR-VT tổ chức chuỗi hoạt động khám chữa bệnh, 
hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, giao lưu văn hóa văn 
nghệ tại 02 xã Đá Bạc và Suối Rao huyện Châu Đức. 

Đã có 600 đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc 
thiểu số được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí từ nguồn kinh phí do 
tập đoàn dầu khí Việt Nam tài trợ và 42 em học sinh nghèo, hiếu 
học được nhận học bổng từ nguồn quỹ do các đoàn cơ sở thuộc cụm 
6 đoàn khối cơ quan tỉnh quyên góp. Đồng thời, đêm giao lưu văn 
hóa văn nghệ được tổ chức tại xã Đá Bạc đã thắt chặt tình cảm giữa 
đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc cụm 6 đoàn khối 
cơ quan tỉnh và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. 

Được biết tổng chi phí cho chuỗi hoạt động này là gần 70 triệu 
đồng, trong đó khoảng 50 triệu đồng được chi cho hoạt động KCB 
từ thiện và 21 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

với nguồn kinh phí được tài trợ, đoàn 
cơ sở Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với 
02 chi đoàn là BV Bà Rịa và BV Lê 
Lợi tổ chức các đợt khám chữa bệnh 
tại nhiều địa phương khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa trên phạm vi toàn tỉnh, 
cùng các trang thiết bị hiện đại để triển 
khai các phương pháp cận lâm sàng, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả của từng 
đợt khám, giúp đỡ được nhiều bà con 
nghèo, dân tộc thiểu số tầm soát bệnh 
tật, nâng cao sức khỏe”.

Đánh giá hiệu quả của phong trào 
khám chữa bệnh từ thiện của đoàn viên, 
thanh niên ngành Y tế, đồng chí Nguyễn 
Văn Thùy - Bí thư đoàn khối cơ quan 
tỉnh khẳng định: “Hoạt động khám chữa 
bệnh tình nguyện của y, bác sĩ trẻ trong 
thời gian qua đã tạo dấu ấn sâu sắc trong 
mỗi người dân, đặc biệt thông qua hoạt 
động này đã giúp cho các đoàn viên trẻ 
có cơ hội trải nghiệm qua đó góp phần 
giáo dục, nâng cao nhận thức của bản 
thân về nghề nghiệp và sứ mệnh phục 
vụ của người thầy thuốc. Những đóng 
góp của đoàn cơ sở Sở y tế cũng góp 
phần thúc đẩy cho hoạt động chung của 
đoàn Khối cơ quan tỉnh và chúng tôi 
đã nhiều lần đề xuất để Tỉnh đoàn biểu 
dương, khen thưởng nhằm thúc đẩy hơn 
nữa hoạt động này trong thời gian tới”.

KHÁNH CHI

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

CụM 6 đoàN kHốI Cơ quaN TỉNH:

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 
ngày thành lập Đoàn TNCSHCM

Đồng chí Lê 
Thị Tuyết 

Nhung – Bí 
thư Đoàn 
cơ sở Sở Y 

tế trao học 
bổng cho 

học sinh 
nghèo xã 
Suối Rao.

Khám từ thiện.
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  NGÀY 16/02/2017, Sở Y tế đã ra văn bản 
số 24/TB-SYT về việc công bố chính thức cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 03 thủ tục hành 
chính sau: công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết 
bị y tế; công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết 
bị y tế thuộc loại A; công bố đủ điều kiện mua bán 
trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. 

Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến từ ngày 01/3/2017.

Nội dung chi tiết văn bản nêu trên và Nghị định 
số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 
về quản lý trang thiết bị y tế đã được đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.baria-vungtau.
gov.vn và trên trang thông tin điện tử của Trung tâm 
TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

  NGÀY 16/02/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 
25/TB-SYT thông báo về việc tiếp nhận thủ tục hành 
chính thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm tại 
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh;

Theo thông báo, từ ngày 20/02/2017, các thủ 
tục hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm và 
dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y 
tế được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả tập trung cấp tỉnh (Thư viện tỉnh địa 
chỉ: số 04 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT; số điện thoại: 
0643.515555 - 109).

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

  NGÀY 17/02/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 
21/BC-SYT về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của ngành 
Y tế tỉnh BR-VT;

Báo cáo tổng hợp của Sở Y tế cho biết, trong năm 
2016 Sở Y tế đã tích cực triển khai công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính đến các phòng chức năng, 
các đơn vị trực thuộc liên quan. Qua kiểm soát phát 
hiện có 53 hồ sơ giải quyết trễ hạn, trong đó có 07 
hồ sơ trễ hạn trên kết quả thực tế và trên phần mềm; 
46 hồ sơ trễ hạn trên phần mềm một cửa tập trung 
của tỉnh. Nguyên nhân trễ hạn là do chuyên viên xử 
lý hồ sơ chưa thành thạo các thao tác sử dụng phần 

mềm, đồng thời hệ thống mạng đôi lúc bị lỗi dẫn đến 
cập nhật thông tin không chính xác… 

Từ kết quả nêu trên, Sở Y tế chỉ đạo các phòng 
chức năng, các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập 
nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới 
do Bộ Y tế ban hành để kịp thời tham mưu cho lãnh 
đạo Sở, trình UBND tỉnh công bố ban hành mới, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; kịp thời xử lý 
các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy 
định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP 
ngày 14/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ… 

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

  NGÀY 22/02/2017, Sở Y tế đã ra văn bản 
số 475/SYT-NVY về việc triển khai thực hiện một 
số nội dung trong tâm về quản lý đường dây nóng 
ngành Y tế năm 2017;

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc liên quan 
triển khai thực hiện những nội dung sau: công khai 
số điện thoại trực đường dây nóng theo đúng mẫu, 
đặt ở vị trí dễ nhận biết; tăng số lượng các bảng thông 
báo số điện thoại đường dây nóng của ngành Y tế và 
thống nhất chỉ công khai một số điện thoại duy nhất 
là 1900-9095 để quản lý, đảm bảo thông tin ý kiến 

TIN VĂN BẢN

Khám, điều trị bệnh về mắt cho bệnh nhân nghèo.
 Ảnh: THĂNG THÀNH 
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của người dân phản ánh đúng cấp tiếp nhận; phân 
công cán bộ đầu mối có kỹ năng sử dụng phần mềm; 
đưa nội dung giao ban của bệnh viện về thông tin 
phản ánh của người dân đến đường dây nóng và kết 
quả xử lý để nhân viên y tế cùng rút kinh nghiệm; 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và 
đột xuất việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BYT của 
Bộ trưởng Bộ Y tế;…

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

  NGÀY 27/02/2017, Sở Y tế đã ra văn bản 
số 28/KH-SYT về kế hoạch tuyên truyền công tác 
cải cách hành chính năm 2017 của ngành Y tế tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu;

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

 
  NGÀY 03/3/2017, Sở Y tế đã ra văn bản số 

29/BC-SYT về báo cáo công tác cải cách hành chính 
quý I năm 2017; 

Báo cáo tổng hợp của Sở Y tế cho biết, trong quý 
I/2017, công tác cải cách hành chính về cải cách thể 
chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ 
máy hành chính; xây dựng nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ công chức viên chức; cải cách tài chính 

công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước… đã 
rút ngắn được thời gian, đảm bảo đúng quy định và 
giảm thiểu tối đa số lần đi lại của các tổ chức, công 
dân. Tuy nhiên việc công bố thủ tục hành chính còn 
chậm so với quy định… 

Từ kết quả nêu trên, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc tiếp tục thực hiện việc rà soát các nội dung 
trong bộ tiêu chí về cải cách hành chính; thường 
xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới 
ban hành để sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính; 
tiếp tục triển khai và hoàn thiện việc ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Y tế; tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện các 
thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, 
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 
hành chính… 

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

  NGÀY 10/3/2017, Sở Y tế - cơ quan thường 
trực Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã ra văn bản số 678/BCĐLNATTP 
về việc tăng cường phòng chống ngộ độc rượu;

Nội dung văn bản có thống kê từ đầu năm đến nay, 
tại một số tỉnh miền Bắc liên tục xảy ra nhiều vụ ngộ 
độc rượu nghiêm trọng. Điền hình, ngày 13/02/2017 
tại đám ma xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh 
Lai Châu đã làm 9 người tử vong do ngộ độc rượu; 
từ ngày 28/02/2017 đến ngày 01/3/2017, Trung tâm 
chống độc Bệnh viện Bạch Mai có ghi nhận 08 trường 
hợp ngộ độc Methadol và có liên quan đến rượu, 
thuộc các tỉnh, thành miền Bắc. Tất cả các trường 
hợp bị ngộ độc trên đều có liên quan đến uống rượu 
được mua tại cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, rượu không 
nhãn mác, không nguồn gốc, xét nghiệm hàm lượng 
Methadol có trong rượu vượt ngưỡng quy định hàng 
ngàn lần.

Trước sự việc nêu trên, Ban Chỉ đạo liên ngành an 
toàn thực phẩm đề nghị các Sở, Ngành, địa phương, 
đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện để 
phòng chống ngộ độc rượu, bảo vệ sức khỏe cho mọi 
người, nhất là người dân trên địa bàn.

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

TRẦN NGỌC (TL)
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Nâng cao y đức để tăng  
sự hài lòng của người bệnh

Được đầu tư xây dựng cơ sở mới 
khang trang và đưa vào sử dụng từ năm 
2011, Trung tâm y tế huyện Đất Đỏ có 
thêm điều kiện để xây dựng hình ảnh 
thân thiện đối với người dân khi đến 
khám chữa bệnh. Bên cạnh hệ thống 
trang thiết bị y tế được hiện đại hóa 
từng ngày, đội ngũ cán bộ y bác sỹ có 
trình độ chuyên môn được đào tạo, bổ 
sung liên tục, tạo ra nguồn nhân lực 
có khả năng đáp ứng công tác khám, 
điều trị, chẩn đoán hình ảnh… thì cách 
làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục 
vụ niềm nở, ân cần của bác sĩ, nhân 
viên y tế nơi đây dành cho bệnh nhân, 
đặc biệt kề từ khi triển khai thực hiện 
quyết định 2151/QĐ-BYT về “Đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ 
Y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh” đã tạo dựng hình ảnh một TTYT 
văn minh, thân thiện.

Để việc đổi mới được toàn diện, 
triệt để, bệnh viện đã tổ chức cho 100% 
cán bộ, nhân viên tham gia ký kết thực 
hiện quy tắc ứng xử đúng chuẩn mực, 
tác phong theo quy định; mở lớp tập 
huấn kỹ năng giao tiếp cho toàn thể cán 
bộ, nhân viên; xây dựng hòm thư góp 
ý, đường dây nóng hoạt động 24/24 
giờ để tiếp nhận góp ý của người bệnh, 
người nhà bệnh nhân khi đến khám 
chữa bệnh; lắp đặt biển hướng dẫn rõ 
ràng ở từng phòng khoa, lắp đặt hệ 
thống tự động gọi tên bệnh nhân; sử 
dụng hệ thống phần mềm quản lý tại 
tất cả các khoa phòng; cắt giảm nhiều 
thủ tục hành chính không cần thiết để 
tạo thuận lợi cho người bệnh; tổ chăm 
sóc khách hàng và đội thanh niên tình 
nguyện tiếp sức người bệnh được thành 
lập và hoạt động hiệu quả. Bên cạnh 
đó, để tạo sự gần gũi, thân thiện với 
các bệnh nhi và giúp đỡ những người 
bệnh nghèo, TTYT Đất Đỏ vận động 

các nhân viên tại Trung tâm, các mạnh 
thường quân ủng hộ mua sắm các loại 
đồ chơi cho trẻ em, tổ chức thực hiện 
bếp ăn tình thương mỗi ngày phục vụ 
cho khoảng 40 đến 50 suất ăn miễn phí.

Đánh giá về chất lượng khám chữa 
bệnh cũng như thái độ phục vụ của 
TTYT huyện Đất Đỏ, bác Ngô Hải 
Tiến, Thị trấn Phước Hải, huyện Đất 
Đỏ bộc bạch: “Tuổi già như chúng 
tôi thường hay đau ốm đi bệnh viện 
thường xuyên, đến đây thấy các bác sỹ, 
điều dưỡng thăm khám, hỏi han rất là 
tận tình, thái độ hòa nhã rất là đáng 
mừng, đáng khen. Tôi cũng nói với con 
cháu tôi rằng: mỗi khi ba đau ốm các 
con không cần đưa đi khám đâu cho 

Xây dựng hình ảnh đẹp
TTyT HuyỆN đẤT đỏ

trong mắt người dân

 Với phương châm “Lấy bệnh 
nhân làm trung tâm”, tất cả vì 
mục tiêu hướng đến sự hài lòng 
của người bệnh, những năm 
qua, Trung tâm y tế huyện Đất 
Đỏ đã không ngừng thay đổi 
nhận thức, rèn luyện kỹ năng 
giao tiếp, ứng xử, phong cách 
thái độ phục vụ đối với người 
bệnh, đồng thời nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng 
dụng nhiều thành tựu khoa 
học kỹ thuật vào hoạt động 
khám chữa bệnh. Chính vì 
vậy, đã lấy được niềm tin, gia 
tăng sự hài lòng của người dân 
huyện nhà.

Cán bộ Y tế TTYT huyện Đất 
Đỏ hướng dẫn tận tình cho 

người bệnh. Ảnh: THẾ PHI
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xa xôi, khi mà huyện nhà đã có một 
Trung tâm khám chữa bệnh sạch sẽ 
lại còn có tâm và có tình như thế...”.

Tạo phong trào thi đua sâu rộng 
tại các khoa, phòng:

Việc tổ chức họp đánh giá rút kinh 
nghiệm và khen thưởng, biểu dương 
kịp thời những nhân viên thực hiện tốt 
nhiệm vụ chuyên môn cũng như quy 
tắc ứng xử thông qua các cuộc họp 
Hội đồng Thi đua khen thưởng hay các 
cuộc họp giao ban định kỳ... đã tạo nên 
một phong trào thi đua sôi nổi trong 
tập thể các khoa, phòng của đơn vị.

Tiêu biểu, tại khoa Cấp cứu đã 
quán triệt phương châm “hết lòng 
vì người bệnh”, nhờ đó khi tiếp xúc 
với bệnh nhân, các y bác sĩ luôn đúng 
mực, niềm nở, ân cần và lễ độ. Công 
tác cấp cứu, khám chữa bệnh cũng 
được thực hiện chu đáo, thận trọng 
và chính xác. Thái độ khó chịu, lạnh 
nhạt, hạch sách, gây phiền hà đối với 
người bệnh và người nhà bệnh nhân 
dần được khắc phục và đã nhận dược 
rất nhiều lời khen ngợi từ người dân. 
Bs Lê Quang Tại - phụ trách khoa Cấp 
cứu chia sẻ: “Để người dân an tâm, tin 
tưởng khi đến khám chữa bệnh tại khoa 

cấp cứu, tập thể y bác sĩ của khoa xác 
định không chỉ làm tốt về mặt chuyên 
môn mà còn phải có thái độ niềm nở, 
ân cần, nhiệt tình đối với người bệnh 
và thân nhân của họ. Đồng thời phải 
phục vụ người bệnh bằng tinh thần 
vô tư, trong sáng và cái tâm thiện của 
người thầy thuốc, không vì bất cứ lợi 
ích cá nhân nào để ảnh hưởng chung 
đến tập thể”. 

Cùng đó, tại khoa Nội các bác sĩ, 
nhân viên cam kết thi đua “Đến tiếp 
đón niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về 
dặn dò chu đáo”; khoa Khám bệnh với 
việc “Đảm bảo công bằng trong khám 
chữa bệnh; khoa Dược với phong 
trào “Không để thiếu thuốc, bảo quản 
thuốc tốt”…

Bằng những việc làm thiết thực và 
sự cố gắng nỗ lực của chung của từng 
viên chức, từng khoa phòng, những 
năm gần đây số lượng bệnh nhân tin 
tưởng đến khám và điều trị tại TTYT 
Đất Đỏ ngày một đông, trung bình một 
ngày Trung tâm tiếp nhận và điều trị 
cho khoảng 400 đến 500 lượt bệnh 
nhân. Kết quả khảo sát sự hài của 
người bệnh nội trú và ngoại trú trong 
thời gian qua cũng rất đáng phấn khởi: 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

có đến 94,7% bệnh nhân và người nhà 
bệnh nhân hài lòng khi được chăm 
sóc tại bệnh viện; 86% hài lòng với 
thủ tục khám bệnh, điều trị; trên 95% 
hài lòng với thái độ ứng xử y bác sỹ, 
nhân viên y tế.

Chia sẻ về những thành quả bước 
đầu mà Trung tâm y tế Huyên Đất Đỏ 
đạt được, bác sĩ Nguyễn Thành Sơn 
- GĐ Trung tâm cho biết: “...Từ khi 
triển khai việc đổi mới thái độ phục 
vụ, hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh, đơn vị đã giảm hẳn tình trạng 
lộn xộn do quá tải tại tất cả các khoa 
phòng, người bệnh không phải chờ 
đợi mất nhiều thời gian vì đã có cán 
bộ của bệnh viện hướng dẫn cụ thể, 
quy trình khám bệnh được thực hiện 
nhanh hơn, chất lượng dịch vụ được 
cải thiện, niềm tin của người bệnh đối 
với cơ sở y tế cũng ngày một tăng lên.. 
Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục 
đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ, để TTYT huyện 
Đất Đỏ thực sự là một đơn vị y tế thân 
thiện, là địa chỉ khám bệnh đáng tin 
cậy, xứng đáng với niềm tin và mãi 
là hình ảnh đẹp, thân thiện trong mắt 
người bệnh, người dân huyện nhà”.

TRẦN HIÊN

Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ. Ảnh: THẾ PHI
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Sinh năm 1978, nguyên quán 
Bình Định. Năm 1986, chị 
theo gia đình di cư vào xã Bàu 

Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu định cư, sinh sống 
từ đó đến nay. Năm 1998 chị được 
theo học điều dưỡng hệ trung cấp tại 
trường Trung học Quân Y II Tp.HCM, 
khóa (1998-2000). Năm 2000 chị tốt 
nghiệp ra trường và được Sở Y tế bố 
trí về công tác tại bệnh viện Bà Rịa 
từ đó cho đến nay. 

Chị cho biết: “Ngày đó chị đi thi 
là vì bố mẹ và một phần là bạn bè 
vận động, chứ thực lòng nghề chị yêu 
thích là cô giáo. Chỉ khi học xong về 
làm tại bệnh viện, gần gũi với bệnh 
nhân hàng ngày, chứng kiến tình 
cảnh người bệnh đau đớn, dằn vặt... 
đã khiến mình cảm nhận được sự cao 
quý của nghề và nguyện gắn bó với 
nó đến cùng”. 

Cảm nhận về nghề đã lựa chọn, 
chị chia sẻ thêm: “Làm nghề y hay 

nghề giáo đều là nghề cao quý, song 
trên hết làm điều dưỡng phải có tấm 
lòng và yêu nghề. Nếu không có một 
tình yêu nghề, yêu người thực sự, chị 
nghĩ khó trụ lại nghiệp này. Trong gia 
đình nhiều khi chúng ta không chịu 
“thua, thiệt”, nhưng với bệnh nhân 
thì khác, người điều dưỡng phải biết 
nhẫn nại, lắng nghe và biết làm hài 
lòng người bệnh “Đến đón tiếp niềm 
nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu 
đáo”, cả khi họ gắt gỏng, khó chịu... 
đối với mình. Đó chính là tính chất 
đặc thù của nghề nghiệp mà người 
điều dưỡng phải phát huy tối đa vai 
trò này”. 

Với năng lực và sự tận tâm, hết 
lòng với công việc, năm 2014 chị 
được anh, chị, em đồng nghiệp, ban 
lãnh đạo bệnh viện đề bạt làm Điều 
dưỡng trưởng khoa nhiễm. Đảm nhận 
trọng trách cao, công việc của chị bận 
rộn hơn. Hàng ngày chị phân công, bố 
trí nhân lực đảm bảo phục vụ chăm 
sóc bệnh nhân liên tục 24/24; Thường 

“Làm điều dưỡng 
 phải có tấm lòng và yêu nghề”

Hướng dẫn điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân tại giường bệnh.

Chị Đỗ Thị Hoàng Gương - điều dưỡng trưởng khoa truyền nhiễm 
của Bệnh viện Bà Rịa, chiến sĩ thi đua cơ sở trong năm 2016 chia sẻ 
chân thành với tôi khi tôi tâm sự cùng chị
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xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở kịp 
thời những sai sót về chuyên môn, về 
y đức và kỹ năng giao tiếp với bệnh 
nhân, tinh thần thái độ phục vụ của 
nhân viên; Cùng trưởng khoa đi từng 
buồng bệnh để nắm bắt tình hình của 
bệnh nhân, giải đáp kịp thời những 
tâm tư nguyện vọng của người bệnh, 
động viên bệnh nhân yên tâm điều 
trị... Ngoài ra, chị thực hiện tư vấn sức 
khỏe cho bệnh nhân tại khoa khám 
bệnh; tham gia nghiên cứu khoa học, 
gắn với nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe người bệnh, trong đó, 
một số đề tài nghiên cứu đạt cấp cơ 
sở, như: Năm 2011: “Khảo sát sự 
hiểu biết về nhiễm HIV đối với bệnh 
nhân HIV tại phòng khám ngoại trú”; 
năm 2016: “Khảo sát các yếu tố liên 
quan đến thất bại phác đồ bậc I trên 
bệnh nhân đang điều trị ARV bậc II 
tại phòng khám ngoại trú”. Bước sang 
năm 2017, chị đăng ký đề tài: “Khảo 
sát kiến thức, thái độ của bệnh nhân 
nghi lao”...

Để biết thêm công việc của chị, 
tôi cùng chị đi thăm các buồng bệnh. 
Từ tầng 1 lên đến tầng 2, có khoảng 
40 bệnh nhân đang điều trị nội trú. 
Chị Hoàng Gương cho biết: “Vào 
mùa dịch Sốt xuất huyết, Tay chân 

miệng… số bệnh nhân nhập viện rất 
đông, có thời điểm phải tăng cường, 
bố trí thêm giường bệnh cho bệnh 
nhân”. Vì là khoa truyền nhiễm nên 
có đủ các loại bệnh nguy hiểm, trong 
đó có những khuẩn lây qua đường 
hô hấp. Cũng chính vì vậy, trước khi 
vào buồng bệnh, chị đưa cho tôi một 
chiếc khẩu trang y tế và dặn: “Em 
nhớ đeo nhé!”. Tại đây tôi được biết 
thêm, trong chăm sóc bệnh nhân, điều 
dưỡng viên tuân thủ chế độ chăm sóc 
người bệnh theo y bệnh, trong đó, 
chăm sóc cấp I là người bệnh nặng, 
nguy kịch, hôn mê, suy hô hấp, suy 
tuần hoàn, phải nằm bất động và yêu 
cầu có sự theo dõi, chăm sóc toàn diện 
và liên tục; chăm sóc cấp II là người 
bệnh khó khăn, hạn chế trong việc 
thực hiện các sinh hoạt hằng ngày nên 
cần sự theo dõi, hỗ trợ; chăm sóc cấp 
III là người bệnh tự thực hiện được 
các sinh hoạt hằng ngày và chỉ cần sự 
hướng dẫn chăm sóc của điều dưỡng 
viên hoặc hộ sinh viên… 

Nhận xét về người đồng nghiệp 
của mình, nhân viên trong khoa vui 
vẻ cho biết: “Chị Hoàng Gương vừa 
là người quản lý, vừa là người chị của 
chúng em ở đây. Trong công việc, chị 
nhẹ nhàng nhắc nhở chúng em chú ý 

đến tình trạng sức khỏe, chăm sóc tận 
tình, chu đáo cho bệnh nhân. Ngoài 
ra, chị còn truyền ngọn lửa yêu nghề 
tới chị em đồng nghiệm trong khoa”.

Bệnh nhân Nguyễn Trung K - 
Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa đang được 
điều trị bệnh Lao, khi được hỏi về 
điều dưỡng Hoàng Gương cũng rất 
xúc động chia sẻ: Tôi mới nằm viện 
được 3 ngày thì ngày nào tôi cũng 
thấy cô điều dưỡng trưởng đến thăm 
hỏi tình trạng sức khỏe của tôi. Thái 
độ của cô ấy rất là ân cần, nhẹ nhàng, 
tôi thấy rất là thoải mái. Tôi cũng có 
nghe, cô ấy dặn dò nhân viên túc trực 
phải chú ý đến tôi thường xuyên...”.

Nhận xét về điều dưỡng Hoàng 
Gương, Bs. Phạm Trung Thảo - 
Trưởng khoa nhiễm, bệnh viện Bà 
Rịa cho biết: “Điều dưỡng Gương 
luôn tận tâm, hết mình vì công việc. 
Chị luôn phát huy tốt vai trò là một 
điều dưỡng trưởng. Bản thân chị cũng 
luôn tích cực học tập nâng cao trình 
độ, hăng say nghiên cứu khoa học là 
tấm gương sáng tận tâm với nghề, 
được anh em quý trọng và noi theo”.

Với tôi sau một ngày ở Khoa 
Nhiễm BV Bà Rịa, trò chuyện cùng 
điều dưỡng Đỗ Thị Hoàng Gương, 
chị đã giúp tôi hiểu được công việc 
của người điều dưỡng trong chăm sóc 
bệnh nhân. Công việc của họ không 
khác gì một người chị, người mẹ, hay 
một người thân, người bạn giúp bệnh 
nhân vượt qua những thời điểm khó 
khăn nhất của cuộc sống. Khi bệnh 
nhân đã ngủ thì người điều dưỡng 
vẫn phải thức. Làm việc trái giờ gây 
nhiều mệt mỏi, nhưng lúc nào họ cũng 
phải tỉnh táo để ứng phó với những 
tình huống khẩn cấp trong khi trực. 
Sự tận tâm, tận lực của những điều 
dưỡng giàu lòng nhân ái luôn mang 
lại niềm tin, nghị lực giúp người bệnh 
vượt qua sự đau đớn dày vò của bệnh 
tật. Cảm ơn chị đã giúp cho tôi hiểu 
thêm về những gian truân, vất vả, hy 
sinh thầm lặng của nghề điều dưỡng 
và càng cảm thông, chia sẻ, quý trọng 
những con người như chị.

Bài, ảnh: HOA VIỆTHướng dẫn sinh viên ngành điều dưỡng thực hành trên mô hình.
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Sở Y Tế tặng Giấy khen  cho các cá nhân đạt nhiều  thành 
tích trong công tác đổi mới phong cách thái độ phục vụ  
hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Hội nghị tổng kết công tác “Đổi mới phong cách thái độ phục 
vụ  của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 
2015-2016.

Bệnh viện Bà Rịa xây dựng mô hình bệnh viện không khói thuốc.

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống dịch năm 2016.

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

 Ảnh: THĂNG THÀNH



Hội thi tìm hiểu kiến thức và pháp luật 
về phòng chống tác hại của thuốc lá

BV Tâm Thần xuất sắc giành giải nhất.

Ông Nguyễn Văn Lên-GĐ Trung tâm TT GDSK  phát biểu khai 
mạc hội thi.

Phần thi chào hỏi.

Ban giám khảo làm việc công tâm, trung thực, minh bạch.

Phần thi kiến thức. Phần thi tiểu phẩm.

 Ảnh: THĂNG THÀNH


