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Lịch sử dân tộc Việt Nam thiêng 
liêng, hào hùng, càng thêm vĩ 
đại khắp năm châu, bốn bể dưới 

thời đại Hồ Chí Minh. Nói về công lao 
của Bác cho cuộc Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, đầu năm 1947, cụ 
Huỳnh Thúc Kháng với danh nghĩa 
là Hội trưởng Hội Quốc dân Việt Nam 
đã viết một bức thư dài bằng chữ Hán 
(thể phú) nhan đề “Kính cáo đồng bào 
phụ lão kháng chiến” chỉ rõ: “Người 
thân yêu nhất của đồng bào quốc dân 
chúng ta là Hồ Chí Minh tiên sinh; là 
bậc yêu nước đại chí sĩ; là nhà lịch 
nghiệm cách mạng đại chuyên gia: 
chân đi khắp 5 châu, mắt trông xa 
vạn dặm. Nhận rõ thời cuộc, lặng đồ 
thời cơ. Tổ chức giải phóng du kích 
quân, lãnh đạo thanh niên, cán bộ, bộ 
đội. Quân dân một chí, ước vạn đồng 
lòng. Chất chứa lâu ngày, chuốt mài 
đứng dậy. Cầm đầu giơ tay kêu gọi là 
trận tuyến Việt Minh. Hưởng ứng múa 
gậy đứng lên là dân quân toàn quốc... 
Sức mạnh anh hùng là chiến sĩ xung 
phong của đội tự vệ. Oanh liệt một 
trường, nước non muôn thuở. Xiềng 
xích cường quyền trên 8 thế kỷ, vó 
trâu, chân ngựa quét sạch sành sanh. 
Trò hề chuyên chế 3 ngàn năm, cảnh 
cọp, hầm ly lặng im thin thít. Sướng 
ơi là sướng, thoát thân nô lệ làm chủ 
nhân ông. Vui thật là vui, đổi quyền 
vua mà làm dân quốc mới”.

Khi Bác ra đi mãi mãi, nhà thơ 
Chế Lan Viên trong bài thơ “Người 
đi tìm hình của nước” năm 1969 đã 
viết: “...Đời bồi tàu lênh đênh sóng 
bể... Ăn một miếng ngon cũng đắng 
lòng vì Tổ Quốc. Chẳng yên lòng khi 
ngắm một nhành hoa...”. Nhà thơ Tố 
Hữu trong tập thơ “Theo Chân Bác” 
đã viết: “...Ôi lòng Bác vậy cứ thương 
ta. Thương cuộc đời chung, thương cỏ 
hoa. Chỉ biết quên mình cho hết thảy, 

như dòng sông chảy nặng phù sa…”. 
Trong Điếu văn đưa tiễn Người, thay 
mặt Đảng, Chính phủ và toàn thể quốc 
dân đồng bào, đồng chí Lê Duẩn, Bí 
thư thứ nhất Trung ương Đảng đã xúc 
động tự hào: “...Dân tộc ta, nhân dân 
ta, non sông đất nước ta đã sinh ra 
Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc 
vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ 
dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất 
nước ta... Cả cuộc đời oanh liệt, đầy 
gian khổ, hy sinh, vô cùng trong sáng 
và cao đẹp... Hồ Chủ tịch đã qua đời! 
Nhưng Người luôn luôn dẫn dắt chúng 
ta. Chúng ta vẫn cảm thấy có Người 
luôn luôn bên cạnh. Bởi vì chúng ta 
vẫn đi theo con đường của Người, tiếp 
tục sự nghiệp vĩ đại của Người. Bởi vì 
Người vẫn sống mãi với non sông đất 
nước, tên tuổi và hình ảnh của Người 
ngày càng khắc sâu trong trái tim, khối 
óc của mỗi chúng ta”.

Thật vậy, Người đã để lại cho 
chúng ta một di sản vô cùng quý báu. 
Đó là thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ. Đó 

còn là tư tưởng, tấm gương, là biểu 
tượng của đạo đức, phong cách cho 
biết bao thế hệ con người Việt Nam 
học tập và noi theo. Trải qua các kỳ 
Đại hội, Đảng ta luôn khẳng định Chủ 
nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là kim chỉ nam, là nền tảng tư 
tưởng vững chắc cho mọi hoạt động 
của Đảng ta.

Xuất phát từ yêu cầu sứ mệnh lịch 
sử của Đảng ta trong giai đoạn mới và 
rút kinh nghiệm từ hai cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay từ rất 
sớm, năm 2006, Bộ Chính trị ban hành 
Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 
v/v tổ chức cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh. Đến năm 2011, Bộ Chính 
trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW ngày 
14/5/2011 v/v tiếp tục đẩy mạnh thành 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Đến năm 2016, 
Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị 
05-CT/TW ngày 15/05/2016 v/v đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO DỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, BBT Bản tin Sức khỏe BR-VT 
xin giới thiệu bài viết của Bs Ngô Thành Phong - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Giám đốc 
bệnh viện Tâm Thần tỉnh về ý nghĩa của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Bài viết này đã được trình bày tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 
2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Sở Y tế.

“Học Bác từ những điều giản dị nhất”

Hướng dẫn lao động liệu pháp cho bệnh nhân tại BV Tâm Thần tỉnh. Ảnh: TRẦN HIÊN 
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đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Từ cuộc vận động được nâng dần lên 
thành việc tổ chức thực hiện thường 
xuyên, thành nề nếp, chú trọng vừa 
học tập vừa làm theo Bác từ tư tưởng, 
đạo đức, đến phong cách của Người. 
Bởi lẽ phong cách của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, từ phong cách sống thanh 
bạch, giản dị, đến phong cách làm việc, 
phong cách lãnh đạo độc đáo, gần gũi 
có sức truyền cảm lớn không chỉ với 
nhân dân mà còn với bạn bè thế giới.

Nhận thức sâu sắc sự cần thiết phải 
học tập và làm theo tấm gương, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi 
bộ Bệnh viện Tâm thần đã tích cực 
chỉ đạo đề ra các hoạt động cụ thể, 
thiết thực. 

Theo chủ trương chung không 
thành lập Ban Chỉ đạo mà chỉ đạo 
trực tiếp là đồng chí Bí thư các cấp 
ủy Đảng, chi bộ đã quán triệt toàn thể 
đảng viên, CNVC-NLĐ: “xác định học 
tập và làm theo Bác là việc cần và phải 
làm suốt đời. Không phải cầu toàn học 
Bác toàn diện, chỉ cần mỗi ngày một 
quyết tâm để học Bác từ những việc 
làm nhỏ rồi mới đến những việc làm 
to, tự lực, tự cường là chính, “nói đi 
đôi với làm” dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm. Dù bất kỳ ở cương 
vị nào, làm việc gì cũng cần thật thà 
tự phê bình mình và nêu cao tinh thần 
phê bình để cùng nhau tiến bộ, đặt lợi 
ích của Đảng, tập thể lên trên hết và 
kiên quyết đấu tranh chống các biểu 
hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó 
khăn, phiền hà cho nhân dân”.

Với phương châm “lương y như 
từ mẫu” và tinh thần phục vụ bệnh 
nhân chu đáo, tận tình. Chi bộ tiếp 
tục giáo dục, quán triệt mỗi đảng viên, 
CNVC nói chung, mỗi thầy thuốc nói 
riêng phải xây dựng và thể hiện mối 
liên hệ mật thiết với các đồng nghiệp, 
phấn đấu vì những giá trị trong tập 
thể chuyên môn. Đó là lòng nhân đạo, 
lương tâm trong sáng, tinh thần bác 
ái tương trợ lẫn nhau, khiêm tốn, nhã 
nhặn, luôn quan tâm đến người khác 
với sự thông cảm, lòng đồng cảm. Tự 
giác rèn luyện đức tính quên mình, 
chịu khó học hỏi nâng cao trình độ 
chuyên môn, nâng cao tay nghề.

Sau các đợt học tập các lớp do 
Đảng ủy cấp trên tổ chức, bản thân 
đồng chí Bí thư Chi bộ đã luôn chỉ đạo 
chính quyền, BCH Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên cùng phối hợp tổ chức 
quán triệt đến toàn thể đảng viên và 
quần chúng tham gia với các hình thức 
như tọa đàm, thuyết trình, kể chuyện 
và tổ chức hái hoa dân chủ, đồng thời 
phát động làm bài thu hoạch, đăng ký 
làm theo Bác. Mỗi năm, trên 95% đảng 
viên và CNVC tham gia (trừ những 
trường hợp thai sản, đi học xa)

Hằng năm, căn cứ chuyên đề chính, 
chi bộ triển khai thành các chuyên đề 
nhỏ. Hàng tháng, luân phiên các nhóm 
đảng viên được phân công thu thập 
tài liệu, mẩu chuyện nói về Bác để 
viết chuyên đề triển khai học tập, thảo 
luận sâu rộng trong đảng viên và quần 
chúng. Cụ thể: tính đến nay đã có 31 

chuyên đề được thực hiện (Cụ thể: 
năm 2012 có 6 chuyên đề, đặc biệt có 
chuyên đề thực hiện Nghị quyết trung 
ương 5 và Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI về “một số vấn đề cấp bách 
trong xây dựng đảng hiện nay”. Năm 
2013 có 7 chuyên đề; năm 2014 có 6 
chuyên đề; Năm 2015 có 06 chuyên 
đề; Năm 2016 có 6 chuyên đề)…

Song song đó, vào những dịp lễ kỷ 
niệm như: 3/2, 27/2, 30/4, 19/5, 27/7, 
19/8, 2/9, 22/12,… Chi bộ luôn chỉ 
đạo, quán triệt tổ chức các buổi sinh 
hoạt ôn lại truyền thống lịch sử hàng 
ngàn năm văn hiến, dựng nước và giữ 
nước của dân tộc, tinh thần cách mạng 
kiên cường, bất khuất qua các thời kỳ 
đấu tranh giải phóng dân tộc, thống 
nhất, Bắc Nam sum hợp một nhà. Qua 
đó, cùng nhận thức thêm sâu sắc về vai 
trò và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh với lịch sử 
dân tộc và thời đại.

Với chủ trương nêu cao tinh thần 
tự phê bình và phê bình, Chi bộ chú 
trọng tổ chức cho đảng viên và CNVC-
NLĐ phải nghiêm túc kiểm điểm mình 
trước, thật sự cầu thị, lắng nghe, tiếp 
thu ý kiến phê bình từ đồng chí, đồng 
nghiệp để từ đó phấn đấu khắc phục 
những khuyết điểm, những lỗi thường 
mắc hằng ngày trong cuộc sống, lao 
động, học tập, sinh hoạt để làm cơ 
sở cho việc tu dưỡng, rèn luyện và 
hoàn thiện tác phong, đạo đức của mỗi 

Hướng dẫn bệnh nhân tập luyện tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh. Ảnh: TRẦN HIÊN
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người. Nhờ vậy, đội ngũ đảng viên, 
CNVC-NLĐ bệnh viện, đặc biệt là các 
cá nhân ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt 
các bộ phận đã thật sự trưởng thành 
trong suy nghĩ, hoàn thiện hơn trong 
hành động, công tác tự phê bình và phê 
bình thành nề nếp và tiến bộ rõ nét.

Bên cạnh thực hiện tiêu chí đạo 
đức lối sống của Đảng ủy Sở Y tế, Bộ 
Y tế, Chi bộ cũng đã xây dựng tiêu 
chí đạo đức lối sống phù hợp với tình 
hình thực tế để CNVC-NLĐ cùng thực 
hiện. Tập thể Chi bộ xác định chủ yếu 
học ở Bác những đức tính là: khiêm 
tốn, giản dị, thật thà, đoàn kết, dũng 
cảm và sâu sắc. Đồng thời học ở Bác 
những phong cách là: giản dị, gần gũi, 
tính quần chúng, tính dân chủ, tính nêu 
gương và nêu cao tinh thần tự phê bình 
và phê bình.

Qua đó, Cơ quan cùng các đoàn thể 
chính trị xã hội đã tiếp tục phát động 
xây dựng tiêu chí thực hiện quy tắc 
ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh và 10 tiêu chí giao tiếp 
để thực hiện. Làm cho công tác triển 
khai càng thêm lan tỏa, tạo khí thế thi 
đua sôi nổi, hào hứng.

Vì vậy, qua hơn10 năm triển khai 
tập thể Chi bộ được Đảng ủy Sở Y 
tế tặng Giấy khen năm 2013 đã xuất 
sắc trong 02 năm thực hiện học tập 
và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh 

giai đoạn 2011-2013. Đồng chí Bí thư 
Chi bộ được Ban Tuyên Giáo Trung 
ương tặng Bằng khen về thành tích 
xuất sắc trong 02 năm thực hiện học 
tập và làm theo tấm gương Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2011-2013, Tỉnh ủy 
tặng Giấy chứng nhận là điển hình 
tiêu biểu 03 năm thực hiện học tập và 
làm theo tấm gương Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2011-2014.

Để thực hiện thành công Chỉ thị 
05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ 
Chính trị v/v đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, quá trình tổ chức thực 
hiện tập thể Chi bộ rút ra bài học kinh 
nghiệm như sau:

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, 
vận động, giáo dục tư tưởng để tạo 
được sự đồng thuận, nhất trí cao trong 
tổ chức thực hiện;

Gắn cuộc vận động với thực hiện 
quy tắc ứng xử, quy định y đức, quy 
chế dân chủ, cuộc vận động thực hành 
tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan 
liêu, phong trào xây dựng bệnh viện 
văn hóa văn minh và phong trào thi 
đua yêu nước nêu gương người tốt, 
việc tốt làm động lực để tập thể, mỗi 
cá nhân có động cơ, lý tưởng vươn 
lên phát triển;

Duy trì khối đoàn kết nhất trí giữa 
chi bộ, chính quyền, công đoàn, đoàn 
thanh niên cùng chăm lo nâng cao đời 

sống tinh thần, vật chất, khắc phục khó 
khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Nêu cao tinh thần tự phê bình và 
phê bình, dám nghĩ, dám làm, dám 
chịu trách nhiệm. Nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, 
nói đi đôi với làm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, chi bộ bệnh viện tiếp tục định 
hướng duy trì nề nếp thực hiện. Hiệu 
quả việc thực hiện làm nền tảng động 
lực cho mọi thành công của bệnh viện. 
Không ngừng nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh cho nhân dân. Phát 
triển bệnh viện chuyên khoa tâm thần 
hạng II, quy mô 150 giường bệnh năm 
2017, quy mô 200 giường bệnh giai 
đoạn 2018-2020. Đạt chất lượng mức 
khá từ 3,5 trở lên, giữ vững danh hiệu 
bệnh viện xuất sắc hàng năm, bệnh 
viện văn hóa, văn minh, xứng đáng 
với lòng tin của nhân dân và sự tín 
nhiệm của các cấp lãnh đạo. Dự kiến 
đến năm 2020, cùng cả nước tiến đến 
triển khai lồng ghép Dự án Bảo vệ Sức 
khỏe Tâm thần Cộng đồng và Trẻ em 
đối với một số mã bệnh lý loạn thần 
khác như trầm cảm, lo âu, chậm phát 
triển tâm thần, loạn thần tuổi già, loạn 
thần tuổi thanh thiếu niên, loạn thần 
do nghiện chất, loạn thần sau chấn 
thương, loạn thần do rượu,.. (10 mã 
bệnh lý tâm thần thường gặp được Ủy 
ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội 
quan tâm chỉ đạo)

Để làm được những điều này, cần 
xem trọng việc “gương mẫu”, đặc biệt 
là sự gương mẫu của đảng viên và đội 
ngũ cán bộ chủ chốt. Theo Bác “Một 
tấm gương sống còn quan trọng hơn 
hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. 
“Một dân tộc, một đảng, và mỗi con 
người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức 
hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay 
và ngày mai vẫn được mọi người yêu 
mến và ca ngợi nếu lòng dạ không 
trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa 
cá nhân”. Đạo đức là việc tôi luyện cả 
cuộc đời mới có được. Chúng ta không 
tham vọng có thể trở thành Hồ Chí 
Minh, chỉ cần con tim, khối óc hướng 
về Bác, chúng ta đã thấy mình có thể 
trở thành tốt hơn, không chỉ được tăng 
thêm về suy nghĩ, mà còn được tăng 
thêm về tầm vóc... 

Bs. NGÔ THÀNH PHONG

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO DỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 

Ân cần chăm sóc người bệnh tại BV Tâm thần tỉnh.
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Chiến tranh đã qua đi gần nửa 
thế kỷ, nhưng vết thương mà 
nó để lại vẫn còn in hằn trong 

tâm trí mỗi người dân Việt Nam; 
vẫn còn đó những người mẹ, người 
vợ ngày ngày bên di ảnh và nhang 
khói cho chồng, cho con; vẫn còn 
đó những vết thương quặn lên mỗi 
khi trái gió trở trời, vẫn còn đó nhiều 
thế hệ bị ảnh hưởng chất độc màu da 
cam... Sự hi sinh, cống hiến vì nền 
độc lập tự do của dân tộc không ai 
đòi hỏi sự đáp đền, nhưng đạo nghĩa 
“uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ 
người trồng cây” thiêng liêng của dân 
tộc không cho phép chúng ta, những 
người may mắn được hưởng nền hòa 
bình độc lập ấy quên đi công lao của 
những người đã xả thân vì nước.

Trong tháng 7 vừa qua, hướng 
đến kỷ niệm 70 năm Ngày thương 
binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) 
ngành y tế BR-VT đã tổ chức nhiều 
hoạt động tri ân cụ thể, thiết thực và 
ý nghĩa với sự xung kích, đi đầu của 
lực lượng Thầy thuốc trẻ, Đoàn viên 
thanh niên trong toàn ngành.

Mở đầu là đợt khám của Hội Thầy 
thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh và 
phát thuốc miễn phí cho 300 người là 
đối tượng chính sách, gia đình thương 
binh liệt sĩ, người dân có hoàn cảnh 
khó khăn và trao quà cho học sinh 
nghèo của xã Hoà Bình, huyện Xuyên 
Mộc vào ngày 01/7. 

Xong một ngày miệt mài với công 
việc thăm khám, Bs . Bùi Khoa Phước 
- Bí thư chi đoàn bệnh viện Bà Rịa, 
PBT đoàn cơ sở SYT chia sẻ: “trước 
những hi sinh mà thế hệ đi trước đã 
phải đánh đổi để thế hệ chúng em 
có được cuộc sống ấm êm, yên bình 
hôm nay, bản thân em cảm thấy rất 
biết ơn và tự nhủ phải sống sao cho 
có ích. Những đợt khám như thế này 
mặc dù không thể bù đắp được bao 
nhiêu nhưng đó là tấm lòng mà mỗi 
đoàn viên là y bác sĩ chúng em muốn 
gửi gắm”. 

Tiếp theo là đợt khám bệnh và phát 
thuốc miễn phí do chi đoàn bệnh viện 
Bà Rịa tổ chức từ ngày 2 đến ngày 8/7 
tại 3 xã: Hòa Long, Long Phước và 
phường Phước Nguyên thuộc Tp. Bà 
Rịa. Hơn 50 đoàn viên là bác sĩ, điều 
dưỡng của bệnh viện đã khám bệnh, 
chăm sóc sức khỏe cho 7 Mẹ Việt 
Nam Anh hùng, hơn 700 thương binh, 
bệnh binh, cựu chiến binh và hàng 
trăm người nghèo neo đơn. Đồng thời 
tặng hơn 1 nghìn phần quà (gồm: dầu 
ăn, bột ngọt, đường, sữa) cho những 
người đến khám bệnh. Nói về hoạt 
động ý nghĩa này, bác sĩ Nguyễn Văn 
Hương - giám đốc bệnh viện Bà Rịa 
cho biết: “bệnh viện Bà Rịa thực hiện 
sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y 
tế về tổ chức nhiều hoạt động nhân 
kỷ niệm 70 năm ngày thương binh 

liệt sĩ. Lãnh đạo bệnh viện chúng tôi 
đã quán triệt tinh thần này đến toàn 
bộ đảng viên, công nhân viên trong 
toàn bệnh viện. Với phương châm 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả 
nhớ người trồng cây” bệnh viện đã 
thực hiện những đợt khám bệnh, cấp 
phát thuốc và tặng quà cho các Mẹ 
Việt Nam Anh hùng, các đối tượng 
chính sách, người có công với cách 
mạng. Đó là tấm lòng của toàn thể 
công nhân viên của bệnh viện, thế hệ 
con cháu được sống trong nền hòa 
bình, ấm no, hạnh phúc đối với các 
thế hệ cha anh đi trước”.

Nối tiếp là hoạt động khám bệnh 
cho người có công với cách mạng của 
chi đoàn TTYT TP. Vũng Tàu vào 
ngày 15/7 tại 3 điểm: xã Long Sơn, 
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phường 5 và phường Thắng Nhì, TP. 
Vũng Tàu. 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 
2 Anh hùng lực lượng vũ trang và hơn 
300 người là thương bệnh binh, cựu 
chiến binh đã được khám bệnh, tư vấn 
sức khỏe và tặng quà tri ân. 

Ngày 22/7, tại xã Láng Lớn, huyện 
Châu Đức, chi đoàn bệnh viện Lê Lợi 
đã tổ chức khám bệnh từ thiện cho 
nhiều đối tượng chính sách. Hơn 300 
thương bệnh binh, cựu chiến binh, 
người cao tuổi của xã đã được khám 
và cấp thuốc điều trị. Cùng ngày, đoàn 
đã đến tận nhà thăm, khám bệnh và 
tặng quà cho 6 Mẹ Việt Nam Anh 
hùng trên địa bàn huyện Châu Đức. 

Trước tấm lòng chân thành, tình 
cảm mà các cán bộ ngành y tế đối 
với những người có công với cách 
mạng, ông Võ Quang Vinh - hội cựu 
chiến binh xã Long Phước xúc động 

nói: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mỗi 
dịp lễ, tết, đặc biệt là dịp 27/7, các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bác, các 
chú lại được các đơn vị khám chữa 
bệnh trong ngành Y tế gửi giấy mời 
đến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn 
phí và tặng quà. Mặc dù món quà 
chẳng là bao nhưng các bác thật sự 
rất cảm động và cảm thấy được an 
ủi bởi tình cảm, sự quan tâm, biết ơn 
của thế hệ trẻ hôm nay. Phải nói rằng 
bác đã đi rất nhiều tỉnh thành trên cả 
nước, nhưng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
là một trong những tỉnh có sự quan 
tâm rất đặc biệt và sâu sắc đối với các 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí 
thương bệnh binh, cựu chiến binh”.

Qua 4 đợt, hàng ngàn lượt đối 
tượng chính sách và người nghèo neo 
đơn trên địa bàn tỉnh đã được thăm 
khám, cấp thuốc, thăm hỏi, động viên, 

tặng quà tri ân. Bên cạnh đó, cùng 
với các Sở, Ngành, địa phương, lãnh 
đạo ngành Y tế cũng đã chỉ đạo toàn 
ngành ra sức thi đua, triển khai nhiều 
hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm 
ngày thương binh liệt sĩ và trực tiếp 
tham gia các lễ dâng hương tưởng 
niệm, ân cần thăm hỏi và tặng quà 
các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người 
có công với nước trên địa bàn tỉnh. 
Trước tình cảm của thế hệ trẻ hôm 
nay đối với thế hệ cha anh đi trước, 
mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng xã Long 
Phước xúc động nói:“Quá nửa đời 
mẹ sống trong bom đạn, các con của 
mẹ đã hy sinh vì nước, vì dân, để cho 
quê hương được yên bình, no ấm. Bây 
giờ nhìn thế hệ trẻ hôm nay không 
ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập, 
ra sức chữa bệnh cứu người, chăm 
lo cho các mẹ, các thương bệnh binh, 
người có công với đất nước mẹ thấy 
rất là vui và tự hào. Hi vọng các 
con, cháu của mẹ sẽ tiếp tục đưa đất 
nước ngày càng đi lên và ngày càng 
giàu mạnh”. 

Với trách nhiệm của mình, cán 
bộ CC,VC, LĐ ngành y tế luôn coi 
trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân 
những người có công với cách mạng. 
Đó là hành trang để sống và làm việc 
một cách thực sự ý nghĩa. Đây cũng 
chính là hoạt động thường niên của 
ngành mỗi dịp tháng 7 về. 

Dẫu biết rằng, sự đền đáp ngày 
hôm nay không gì sánh được với 
những hy sinh mất mát không thể kể 
hết thành lời của lớp lớp cha anh. Thế 
nhưng những hành trình hàng chục 
km đến với từng xã, phường, những 
đoàn viên khoác trên mình màu áo 
trắng tinh khôi, làm việc quên cả giờ 
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Theo báo cáo của các bệnh 
viện và TTYT trong tỉnh, 
trong hai tháng trở lại đây, 

tình hình bệnh nhân bị SXH phải 
nhập viện tăng cao, trong đó số ca 
bệnh chủ yếu tập trung ở người lớn.

Bác sĩ Đặng Văn Hay - Khoa 
Nội tổng hợp - TTYT huyện Tân 
Thành cho biết: “so với những năm 
gần đây thì năm nay vào những 
tháng mùa mưa lượng bệnh SXH 
tăng lên rất nhiều. Bình thường một 
tháng khoảng 5 - 6 ca nhưng mấy 
tháng mùa mưa mỗi tháng tăng tới 
30 - 40 ca. Biểu hiện của bệnh cũng 
khác so với mọi năm, đó là khi tiến 

hành làm xét nghiệm huyết cầu cho 
bệnh nhân, đa số tiểu cầu đều giảm 
rất nhiều so với những năm khác....”

Theo thống kê của TTYT Dự 
Phòng tỉnh, bệnh SXH đang có xu 
hướng chuyển dịch độ tuổi mắc 
bệnh từ trẻ em sang người lớn. Đến 
thời điểm hiện nay, số ca mắc SXH 
ở người lớn chiếm hơn 60% trong 
tổng số ca mắc.

Bác sĩ Vương Quang Thắng 
-Trưởng khoa Nhi - BV Bà Rịa 
cũng có nhận định tương tự: “Tình 
hình SXH năm nay tăng lên 50% 
so với năm ngoái. Bình quân một 

giấc, ăn uống, không để các mẹ, các 
bác phải chờ; những lời hỏi thăm chân 
thành sâu sắc, những cử chỉ ân cần, 
nhẹ nhàng đối với thân nhân liệt sĩ, 
với các thương bệnh binh, cựu chiến 
binh cũng là một tấm lòng, một món 
quà vô cùng ý nghĩa. 

Nói về công tác đền ơn đáp nghĩa 
của ngành Y tế tỉnh nhà, Bs. Phạm 
Minh An - GĐ Sở Y tế cho biết:

“Đối với Ngành y tế Bà Rịa Vũng 
Tàu công tác “Đền ơn đáp nghĩa” 
không chỉ tập trung vào mỗi dịp tháng 
7 mà là nhiệm vụ thường xuyên của 
ngành. Các Mẹ Việt Nam Anh hùng 
hiện còn sống trên địa bàn tỉnh được 
các đơn vị nhận chăm sóc sức khỏe, 
thăm hỏi thường xuyên. Tất cả các 
đơn vị trong ngành, nhất là các đơn 
vị khám chữa bệnh, hội thầy thuốc 
trẻ, đoàn thanh niên…thường xuyên 
tổ chức các đợt khám bệnh từ thiện, 
chăm sóc sức khỏe người có công, 
những đối tượng chính sách…

Đây không chỉ thể hiện tấm lòng 
tri ân, biết ơn sâu sắc của CB-CC-
VC-LĐ ngành y tế tỉnh đối với những 
hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha 
anh, mà qua đó còn có tác dụng 
giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ 
trong ngành, để các thầy thuốc không 
ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu 
vươn lên, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao về chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân nói chung và các đối tượng chính 
sách nói riêng”.

Ý nghĩa sâu sắc mà mỗi cán bộ 
CC,VC,LĐ ngành y tế đã thực hiện 
hôm nay không chỉ là những lượt 
khám, việc làm cụ thể, mà ở đó chất 
chứa, gửi gắm tấm lòng biết ơn, tri 
ân sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã 
vì nước quê thân, cho đất nước được 
tự do thanh bình, cho trẻ thơ tung 
tăng đến trường và cho lớp lớp các 
thế hệ thầy thuốc được học tập, cống 
hiến. Xin giữ ngọn lửa lòng mãi cháy, 
để xua đi những giá lạnh và sưởi ấm 
cuộc đời.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

BÀ RỊA- VŨNG TÀU: 

Quyết liệt phòng 
chống sốt xuất huyết
Mặc dù ngành y tế tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp khống chế, 
song số ca mắc SXH vẫn gia tăng và lan rộng. Tính đến ngày 
13/8/2017 toàn tỉnh đã ghi nhận 1.653 cas mắc, tăng 52,9% so với 
cùng kì năm ngoái và dự báo số ca mắc sẽ còn tiếp tục tăng.

Phát hiện lăng quăng có trong lọ cắm hoa tại nhiều gia đình. Ảnh: THẾ PHI

8



ngày tại khoa điều trị từ 5 đến 10 bệnh 
nhân, có thời điểm lên tới 15 bệnh 
nhân. Tuy nhiên so sánh tổng quan, 
lượng bệnh nhân SXH tập trung chủ 
yếu ở người lớn, trẻ em mắc ít hơn”.

Theo nhận định của TTYT Dự 
phòng tỉnh, nguyên nhân của sự gia 
tăng SXHD là do sự chủ động tham 
gia của chính quyền, các ban ngành, 
đoàn thể và của người dân trong 
công tác phòng chống dịch bệnh tại 
một số địa phương chưa cao; xử lý 
lăng quăng trong các hố ga thu nước, 
ngăn mùi chưa hiệu quả; tập quán tích 
trữ nước của người dân chưa thay 
đổi nhiều; tốc độ đô thị hóa nhanh, 
môi trường tại các công trường xây 
dựng, nhà trọ, khu đất trống hoặc bỏ 
hoang phát sinh các dụng cụ phế thải 
chứa nước chưa được quan tâm xử 
lý đúng mức dẫn đến phát sinh các 
ổ lăng quăng của muỗi truyền bệnh. 
Bên cạnh đó, việc triển khai phun 
hóa chất và diệt lăng quăng ở khu 
vực thành thị chưa được sự hợp tác 
tích cực từ phía người dân nên triển 
khai chưa triệt để. Do đó, biện pháp 

hữu hiệu nhất để phòng chống bệnh 
SXH vẫn là diệt ấu trùng và làm sạch 
nơi cư trú của muỗi. 

Trước tình hình dịch SXH diễn 
biến phức tạp, Bs. Hà Văn Thanh 
giám đốc TTYT Dự Phòng tỉnh đưa 
ra khuyến cáo:“...Khi có những triệu 
chứng có liên quan như: sốt cao đột 
ngột, đau đầu, nhức mắt, nhức tay... 
thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để 
thăm khám và điều trị kịp thời. Còn 
để đề phòng mắc bệnh thì biện pháp 
chủ yếu vẫn là tập trung diệt lăng 
quăng tại hộ gia đình cũng như tại 
cộng đồng; ngủ mùng kể cả ban ngày 
và hợp tác chặt chẽ với ngành Y tế 
trong các đợt phun thuốc diện rộng 
tại những nơi xuất hiện ổ dịch”. 

Hiện nay, ngành y tế đã phát động 
nhiều chiến dịch diệt lăng quăng 
trong toàn tỉnh, kêu gọi các cấp chính 
quyền, các ban, ngành, đoàn thể… 
hộ gia đình, tham gia vào công tác 
diệt lăng quăng, làm sạch môi trường 
sống để phòng bệnh SXH với những 
hành động cụ thể như: Hàng tuần thực 

hiện các biện pháp diệt lăng quăng 
bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa 
nước lớn; Đậy kín các vật dụng chứa 
nước để không có lăng quăng, thay 
nước bình hoa/bình bông; bỏ muối 
hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn. 
thường xuyên loại bỏ các vật liệu phế 
thải đọng nước ở trong nhà và xung 
quanh nhà không cho muỗi đẻ trứng 
như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh 
lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng 
muỗi đốt ngay cả ban ngày. 

Để phòng chống SXH hiệu quả, 
các chiến dịch diệt lăng quăng cần 
phải được thực hiện thường xuyên, 
đồng bộ. Chính quyền địa phương 
tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, 
đoàn thể và người dân tích cực phối 
hợp với ngành y tế trong việc phun 
hóa chất xử lý triệt để các ổ dịch SXH, 
tập hợp các hội đoàn thể trên địa bàn 
cùng tham gia làm vệ sinh những khu 
vực công cộng, bãi đất trống, không 
để nơi đọng nước làm chỗ sinh sản, 
trú ngụ của lăng quăng, muỗi vằn. 

LÊ HÓA

Phun hóa chất xử lý ổ dịch SXH tại một hộ gia đình. Ảnh: THẾ PHI
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Ghi nhận tại trường học 
Ngày 12/8, chúng tôi có mặt tại 

trường Mầm non Hương Sen, thành 
phố Vũng Tàu chứng kiến một đợt 
tổng vệ sinh môi trường và khử 
khuẩn, với sự tham gia của toàn thế 
cán bộ, giáo viên, công nhân viên của 
nhà trường. Ở đây nhiều hoạt động 
vệ sinh và khử khuẩn được triển khai, 
thực hiện khá bài bản, khoa học, cụ 
thể: trong mỗi lớp học tất cả đồ chơi, 
vật dụng, mặt sàn (nền nhà) và khu 
vực sinh hoạt của trẻ đều được khử 
khuẩn bằng CloraminB; khuôn viên 
sân trường quét dọn sạch sẽ; cống 
rãnh khai thông; cây cối phát quang; 
rác thải được tập kết lên xe chuyên 
dụng… Đặc biệt sôi động là hoạt 
động kiểm tra lăng quăng trong các 
vật dụng có chứa nước như: bình 

bông, chậu kiểng…, đồng thời tổ chức 
phun thuốc diệt muỗi trong trường. 
Trao đổi với chúng tôi về hoạt động 
này, cô Nguyễn Thị Thu Hồng - Hiệu 
trưởng nhà trường chia sẻ: “Khi trẻ 
đến trường, nhà trường ngoài trách 
nhiệm giáo dục, chăm sóc còn là trách 
nhiệm bảo vệ sức khỏe của trẻ. Trách 
nhiệm là vậy, song quan điểm chung 
của nhà trường là: Bảo vệ sức khỏe 
các em cũng là bảo vệ sức khỏe cho 
chính mình. Chính vì vậy, công tác 
vệ sinh - khử khuẩn là một nhiệm vụ 
đặc biệt coi trọng của nhà trường, 
được cán bộ, giáo viên, công nhân 
viên thực hiện nghiêm ngặt sau giờ 
đón trẻ mỗi ngày. Tuy nhiên, việc tổ 
chức một đợt tổng vệ sinh mang tính 
chất phòng chống dịch bệnh SXH, 
TCM như lần này thì đây là lần đầu 
tiên nhà trường phát động!...”. 

Địa bàn tiếp theo chúng tôi chọn 
là một xã thuộc huyện vùng xa, là 
một điểm nóng về dịch SXH, TCM 
- xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 
Tại đây, Trường Tiểu học Bình Châu 
cũng đang triển khai công tác vệ sinh 
trong trường. Gặp thầy Nguyễn Xuân 
Thủy - Phó hiệu trưởng nhà trường, 
thầy vui vẻ cho biết: “Nhà trường 
đang triển khai thực hiện công tác 
tổng vệ sinh trường lớp để chuẩn bị 
cho năm học mới (2017-2018). thời 
gian gần, đây nhà trường liên tục nhận 
được văn bản chỉ đạo của Phòng GD 
& ĐT (huyện), có cả văn bản chỉ đạo 
của chính quyền địa phương yêu cầu 
các trường học từ cấp mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở thực hiện nghiêm 
ngặt các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh SXH, TCM trong khuôn viên 

NGĂN DỊCH
vào trường

 Theo số liệu cập nhật thường ngày của 
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho thấy, 
toàn tỉnh, tính đến ngày 13 tháng 8 năm 
2017, số trường hợp mắc bệnh sốt xuất 
huyết (SXH) là 1.653 trường hợp, so với 
cùng kỳ năm 2016 tăng (52,9%), riêng 
tại địa bàn thành phố Vũng Tàu có 969 
trường hợp mắc (chiếm 58,6%); số trường 
hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM) là 
1.619 trường hợp, tăng 65% so với cùng 
kỳ năm 2016, thành phố Vũng Tàu vẫn 
là địa phương có số ca mắc bệnh TCM 
cao nhất trong tỉnh với 775 trường hợp 
(chiếm 47,8%). Dự báo dịch bệnh thời 
gian tới có nhiều nguy cơ bùng phát 
mạnh, ngành Y tế với vai trò là Thường 
trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của 
tỉnh đã chủ động tham mưu cho lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính 
quyền địa phương tăng cường phòng, 
chống dịch bệnh SXH, TCM trên địa bàn, 
đặc biệt ngành Giáo dục và đào tạo (GD 
& ĐT) cần chú trọng đẩy mạnh phòng 
chống dịch bệnh trong trường học trước 
ngày học sinh tựu trường. Theo đó rất 
nhiều trường học đã và đang triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh…

Trường Mầm non Hương sen – Vũng Tàu vệ sinh trường lớp. 
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nhà trường (đặc biệt lưu ý cấp mầm 
non). Nhận thấy tính chất phức tạp 
của dịch bệnh, nhà trường đã khẩn 
trương triển khai đến toàn thể cán bộ, 
giáo viên, công nhân viên và có huy 
động thêm Hội phụ huynh học sinh 
tham gia thực hiện diệt lăng quăng, 
phát quang bụi rậm, khai thông cống 
rãnh… để ngăn chặn những mối nguy 
tiềm ẩn dẫn tới bệnh dịch SXH. Tôi 
nhận thấy, năm nay công tác này có 
tính chất cấp thiết, khẩn trương và ráo 
riết hơn so với mọi năm…”. 

Tại huyện Long Điền - một địa 
bàn không phải là điểm nóng về dịch 
bệnh SXH, TCM, song ở đây công tác 
phòng chống dịch bệnh cũng đang 
được các ban ngành địa phương quan 
tâm, phối hợp thực hiện. Cụ thể, 
Phòng GD & ĐT huyện Long Điền 
đã chủ động phối hợp với Trung tâm 
Y tế huyện tổ chức lớp tập huấn kiến 
thức phòng, chống bệnh TCM cho 
hơn 150 học viên là giáo viên, cán bộ 
y tế, nhân viên cấp dưỡng các trường 
mầm non và các trường tiểu học bán 
trú trên địa bàn huyện. Trong lần tập 
huấn này, Trung tâm Y tế tập trung 
hướng dẫn cách sử dụng dung dịch 

NGĂN DỊCH
vào trường

vệ sinh khử khuẩn Cloramin B để vệ 
sinh lớp học, đồ chơi cho trẻ…; cách 
nhận biết và phát hiện sớm bệnh TCM 
ở trẻ... Đồng thời tuyên truyền cung 
cấp thông tin về tình hình dịch bệnh 
SXH và hướng dẫn các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh SXH trong 
trường học và cộng đồng… 

Có thể nói rằng, công tác vệ 
sinh môi trường - khử khuẩn, phòng 
chống dịch bệnh đã và đang được các 
trường học thực hiện khá là nghiêm 
túc, khẩn trương trước thềm năm học 
mới. Bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó 
Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Nhận 
được sự chỉ đạo từ UBND tỉnh, văn 
bản triển khai của ngành Y tế về việc 
Tăng cường công tác phòng, chống 
dịch bệnh SXH, TCM, Sở GD & ĐT 
đã triển khai nhiều văn bản đề nghị 
Phòng GD & ĐT các huyện, thành 
phố chỉ đạo các trường mầm non, tiểu 
học, THCS tiến hành tổng vệ sinh - 
khử khuẩn, khơi thông cống rãnh, 
phun thuốc diệt côn trùng… phòng, 
chống dịch bệnh SXH, TCM. Đồng 
thời bảo đảm môi trường xanh, sạch, 
đẹp trước thềm năm học mới…”. 

Chủ động phòng chống dịch 
bệnh trong trường học

Để phòng dịch bệnh hiệu quả, 
các trường cần tiếp tục duy trì và 
chủ động trong công tác phòng chống 
dịch bệnh; phối hợp với ngành y tế 
địa phương tổ chức tập huấn, truyền 
thông các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh, nhất là với các bệnh dịch 
dễ lây lan như: cúm, TCM, SXH… 
cho ban giám hiệu, cán bộ y tế của 
trường cũng như đội ngũ giáo viên, 
bảo mẫu tại các trường; tuyên truyền 
cho phụ huynh và học sinh các biện 
pháp phòng chống dịch trong các buổi 
sinh hoạt trên lớp hoặc kết hợp các 
buổi họp phụ huynh đầu năm, giữa 
năm và cuối năm học… 

Nhà trường cần thực hiện tốt 
các khuyến cáo của Bộ Y tế, cụ thể: 
Không để nhiệt độ điều hòa trong 
phòng quá thấp; không để quạt thổi 
trực tiếp gần vào người để phòng 
bệnh đường hô hấp; thực hiện ăn 
chín, uống chín; đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm; uống đủ nước và 
tăng cường dinh dưỡng, tăng cường 
ăn hoa quả để đảm bảo đủ vitamin 
nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể; 
tăng cường vệ sinh cá nhân, thường 
xuyên rửa tay với xà phòng đặc biệt 
trước khi chế biến thức ăn, trước khi 
ăn, sau khi đi vệ sinh; thường xuyên 
lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc 
hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học 
tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, 
mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng 
hoặc các chất tẩy rửa thông thường; 
sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, chất 
thải của trẻ phải được thu gom, xử lý 
và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh; thực 
hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ 
gậy... Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm 
trẻ gia đình và hộ gia đình có trẻ 
dưới 5 tuổi cần chủ động theo dõi 
sức khỏe của trẻ để kịp thời phát 
hiện trẻ mắc bệnh và đưa ngay đến 
các cơ sở y tế để được điều trị kịp 
thời. Trẻ bị bệnh phải được cách ly 
điều trị kịp thời.

Bài, ảnh: HOA VIỆT
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Nỗi đau căn bệnh tự kỷ
Chỉ vì không giống như các bạn 

nên nhiều em mắc chứng tự kỷ bị thiệt 
thòi trong các quyền về học tập, vui 
chơi và bị bạn bè xa lánh. Như trường 
hợp của em L.T.V ở Phường Long 
Toàn - Tp. Bà Rịa, bị mắc chứng tự 
kỷ ngay khi chào đời, đến 3 tuổi mới 
bộc lộ rõ. Anh Lý Văn Kiệt, cha của 
bé LTV chia sẻ:“từ khi bé gần 3 tuổi, 
thấy bé có nhiều biểu hiện như không 
nói, không muốn cười đùa với người 
thân trong nhà. Gia đình cũng có chút 
lo lắng nhưng chỉ nghĩ đơn giản là bé 
chậm phát triển so với các bạn thôi, 
nhưng càng ngày bé càng có những 
biểu hiện lạ hơn như la hét khi không 
ưng ý, thậm chí đang đi chơi bé cắn, 
cấu người ngồi bên cạnh…Cho bé đi 
khám thì được bác sĩ cho biết cháu 
mắc bệnh tự kỷ. Đây là một cú sốc đối 
với gia đình. Rồi thì mọi thứ cũng phải 
chấp nhận và quen dần. Chỉ buồn là 
khi đi học cháu không được bạn bè 
đón nhận như niềm mong mỏi của 
gia đình, đến giờ bệnh của cháu ngày 
càng nặng hơn”.

Hay trường hợp của em N.T.K.T - 
ở P. Rạch Dừa - Tp.Vũng Tàu, bị căn 
bệnh này đã 20 năm trong khi hoàn 
cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ suốt 

Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp đâu đó một đứa trẻ khác biệt với những đứa trẻ xung quanh, có thể 
chúng tự lảm nhảm nói chuyện một mình, tự ý làm bất kì việc gì mình muốn mà không quan tâm 
đến những chỉ dẫn hoặc lời răn đe của người lớn, hoạt động quá mức bình thường hoặc thậm chí 
thích gân hấn, cào cấu mọi người… đó là một trong những biểu hiện của chứng tự kỷ - một chứng 
bệnh tuy không còn mới lạ nhưng vẫn chưa nhận được sự cảm thông và hiểu biết đúng mức của xã 
hội, khiến trẻ ngày càng cô độc và khó hòa nhập cộng đồng. Theo thống kê của Sở LĐTB&XH tỉnh 
BR-VT, hiện nay toàn tỉnh có khoảng gần 300 trẻ tự kỷ, trong đó nhiều nhất ở TP. Vũng Tàu (chiếm 
khoảng 50%). 

Trẻ tự kỷ cần được quan tâm chăm sóc, giáo dục đặc biệt.

Chữa chứng tự kỷ ở trẻ 
cần sự quan tâm của cộng đồng
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ngày đi làm công nhân không có thời 
gian bên con, cha thì bỏ rơi em từ khi 
mới chào đời. Chứng tự kỷ của em 
ngày càng nặng thêm vì ít được sự 
quan tâm, chăm sóc và chịu sự ghẻ 
lạnh của những người xung quanh. 

Chị N.L ở phường Rạch Dừa, Tp. 
Vũng Tàu - một phụ huynh có con 
mắc bệnh tự kỷ tâm sự: “Lúc mới biết 
con mắc chứng tự kỷ tôi cảm thấy 
chán nản và tuyệt vọng nhưng rồi tôi 
nghĩ: nếu mình không vững vàng làm 
chỗ dựa cho con thì con biết dựa vào 
đâu. Tôi tự mày mò tìm hiểu các thông 
tin liên quan đến chứng bệnh này, trao 
đổi, chia sẻ với những người có hoàn 
cảnh tương tự. Dần dà tôi ngộ ra một 
điều: nếu chẳng may ai đó có con em 
mắc phải chứng này thì việc đầu tiên 
cần làm là thương lấy bản thân mình, 
nuông chiều đời sống tinh thần của 
mình, phải làm cho cuộc sống trở nên 
vui vẻ, lạc quan. Đó không phải là 
sự ích kỷ mà đó chính là việc làm 
cần thiết để tự cứu mình, cứu lấy con 
em mình”.

Tuy nhiên không phải phụ huynh 
nào cũng có những suy nghĩ tích cực 
như chị N.L, thậm chí có nhiều phụ 
huynh suy nghĩ tiêu cực, tự đổ lỗi cho 
bản thân vì họ không thể hiểu tại sao 
một đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, ban 
đầu không có biểu hiện gì khác thường 
cuối cùng lại thành ra khác biệt so với 
những đứa trẻ khác. 

Xin đừng xa lánh trẻ tự kỷ:
Chia sẻ về chứng tự kỷ ở trẻ, bác 

sỹ Bảo Bái - Phó giám đốc bệnh 
viện Tâm Thần tỉnh cho biết:“hiện 
nay khoa học chưa xác minh được 
nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ ở 
trẻ. Chỉ dựa vào những dấu hiệu để 
nhận biết như: hành động lặp đi lặp 
lại nhiều lần, không nhìn người đối 
diện, không nói, không cười, không 
nhận biết được công dụng của đồ vật, 
thích áp đặt…Tuy chứng tự kỷ không 
thể chữa khỏi hoàn toàn song vẫn có 
rất nhiều phương pháp điều trị có thể 

giúp trẻ tự kỷ học các kỹ năng mới và 
vượt qua những khó khăn trong quá 
trình phát triển. Nhu cầu của các em 
có thể được đáp ứng bằng các liệu 
pháp điều chỉnh hành vi tại nhà và 
các chương trình hỗ trợ tại trường học. 
Với kế hoạch điều trị đúng đắn, cùng 
với tình yêu thương và sự hỗ trợ từ cha 
mẹ, con của bạn có thể học hỏi, lớn 
lên và phát triển một cách nhanh hơn”.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu cũng đã có nhiều trường tư 
thục dành cho trẻ tự kỷ như: trường 
Mầm non Phước An, Họa Mi ở 
Tp.Vũng Tàu; trường khuyết tật trí 
tuệ tư thục Mai Linh - Châu Đức... 
Trao đổi về quá trình dạy các bé tự 
kỷ tại tường, cô Lê Thị Chính Lan, 
Hiệu trưởng trường Mầm non Phước 
An - cũng là một người mẹ có con mắc 
bệnh tự kỷ cho biết: “Ở đây giáo viên 
vừa dạy các em phát triển tư duy, ngôn 
ngữ, hành vi giao tiếp, vừa giúp các 
em thực hành các công việc thường 
ngày như: vệ sinh thân thể, quét nhà, 
lau bàn, phơi quần áo, thu dọn phòng 
ngủ, nấu cơm, dọn bữa ăn… Các em 

Lời khuyên dành cho phụ huynh 
có con em mắc chứng tự kỷ

- Thiết lập và giúp trẻ hướng tới sự phát triển tâm lí và nhân 
cách cá nhân theo đúng như khung tâm lí của trẻ bình 
thường.

- Giúp trẻ tiếp xúc, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ với những 
người xung quanh; thiết lập mối quan hệ, tình cảm với ông 
bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè…

- Dạy trẻ cách nói chuyện, phát triển ngôn ngữ phù hợp với khả 
năng của trẻ.

- Tập cho trẻ có ý thức về bản thân và tự khẳng định bản thân.
Ngoài ra, cần cung cấp cho trẻ đầy đủ dinh dưỡng, vitamin cần 
thiết để giảm được các chấn động ở hệ thống thần kinh. Bên 
cạnh đó các thuốc chống suy nhược và thuốc bổ thần kinh cũng 
giúp trẻ ổn định hơn tránh sự quá kích động tự làm tổn hại tới 
bản thân.

sẽ học làm từ dễ đến khó, để thích 
nghi và thuần thục dần với việc tự 
lo liệu cuộc sống cá nhân mình. Sau 
một thời gian học tại đây, các em tiến 
bộ nhiều”. 

Tuy vậy, thực tế nhiều trẻ mắc 
chứng tự kỷ khi nhập học cũng gặp 
những khó khăn nhất định, có trường 
không muốn nhận trẻ tự kỷ, nhiều giáo 
viên không muốn dạy vì lo ảnh hưởng 
đến thành tích chung của lớp. Các trẻ 
này còn bị bạn bè phân biệt, xa lánh. 
Bản thân các phụ huynh có con học 
cùng lớp với trẻ tự kỷ cũng rất ái ngại, 
thậm chí có phụ huynh chuyển chỗ, 
chuyển lớp tránh con mình tiếp xúc 
với trẻ tự kỷ. 

Thiết nghĩ, cần có những trường 
mầm non công lập chuyên biệt dạy 
trẻ tự kỷ, có phương pháp, nội dung 
giáo dục phù hợp, giúp các em có thể 
hòa nhập, phát triển bình thường. Để 
các em có một cuộc sống ở hiện tại 
và tương lai tốt đẹp hơn, lẽ tất nhiên 
rất cần sự chia sẻ và chung tay của cả 
cộng đồng.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN
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Anh Nguyễn Thanh Tuấn, 47 
tuổi, ở xã Long Tân, huyện 
Đất Đỏ được người nhà đưa 

đến BV Bà Rịa cấp cứu trong tình 
trạng ngưng tim, ngưng thở, huyết áp 
không đo được. Sau khi khẩn trương 
cấp cứu và tiến hành các xét nghiệm 
cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ BV 
Bà Rịa xác định bệnh nhân bị nhồi 
máu cơ tim cấp, có nguy cơ tử vong 
cao, do đó đã tiến hành ngay can thiệp 
tái lập dòng máu chảy trong đoạn 
động mạch vành bị tắc, đặt stent cho 
bệnh nhân. Sau gần 1 giờ can thiệp, 
chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn 
định trở lại. Đến nay, sức khỏe bệnh 
nhân hồi phục khá tốt. Điều đáng nói 
là trước đây, bệnh nhân hoàn toàn 
khỏe mạnh, không có bất cứ dấu hiệu 
nào bị bệnh tim mạch.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn cho 
biết: “...lúc đó người mệt quá cứ lấy 

hơi lên không à, rồi tưởng đâu chết 
ở nhà chứ đâu có nghĩ vô đây được 
bác sĩ cứu sống. Giờ thấy người khỏe, 
qua khỏi nguy kịch, cảm ơn bác sĩ ở 
Bệnh viện Bà Rịa”.

Thống kê của bệnh viện Bà Rịa 
cho thấy, từ đầu năm 2017 đến nay, 
bệnh viện đã tiếp nhận hơn 180 
trường hợp bệnh nhân bị Nhồi máu 
cơ tim, trong đó có 54 trường hợp cấp 
cứu do bị Nhồi máu cơ tim cấp. Trong 
số này, có 20% bệnh nhân bị Nhồi 
máu cơ tim ở độ tuổi còn khá trẻ.

Bác sĩ Phan Văn Thành- Phó giám 
đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết: “…
Trong tháng 6 vừa rồi, chúng tôi đã 
cấp cứu 2 trường hợp bệnh nhân Nhồi 
máu cơ tim rất trẻ mới 36 tuổi, trong 
đó có 1 bệnh nhân nam và 1 bệnh 
nhân nữ. Và bệnh nhân Nhồi máu cơ 
tim dưới 40 tuổi chúng tôi nhận thấy 

chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Rõ ràng 
bệnh nhân bị tình trạng xơ vữa động 
mạch vành đã trẻ hóa rất là nhiều...”. 

Theo bác sĩ chuyên khoa Tim 
mạch, có nhiều nguyên nhân dẫn đến 
bệnh lý tim mạch ngày càng tăng, 
trong đó thói quen ăn uống không 
đảm bảo vệ sinh, ăn uống dư thừa 
chất đạm, ăn quá nhiều chất béo, đồ 
ngọt, đồ nướng, uống nhiều bia rượu, 
nước ngọt có ga nhưng lại ít vận động 
là những nguyên nhân gây nên nguy 
cơ xơ vữa động mạch vành. Ngoài ra, 
bệnh lý đái tháo đường, tăng huyết áp 
cũng là những bệnh lý dẫn đến tình 
trạng xơ vữa động mạch vành gây 
nên Nhồi máu cơ tim. 

Số lượng bệnh nhân Nhồi máu 
cơ tim trong tỉnh tăng cao, tuy nhiên 
hiện nay chỉ có bệnh viện Bà Rịa là 
đơn vị duy nhất trong tỉnh được thực 

Nhồi máu cơ tim là bệnh 
lý nguy hiểm, có nguy cơ 
tử vong cao do tắc nghẽn 
đột ngột mạch máu nuôi 
tim. Thời gian gần đây, 
bệnh này có dấu hiệu 
gia tăng và trẻ hóa khi 
nhiều trường hợp nhập 
viện là thanh niên hoặc 
trung niên, trong khi 
đây là bệnh vốn thường 
gặp ở người cao tuổi.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Gia tăng bệnh nhân
BỊ NHỒI MÁU CƠ TIM
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hiện kỹ thuật chụp và can thiệp động 
mạch vành. Trong khi đó, tại bệnh 
viện Bà Rịa, số bác sĩ thực hiện được 
kỹ thuật chụp và can thiệp động mạch 
vành cũng còn hạn chế. Do vậy, áp 
lực công việc của các bác sĩ khoa 
Tim mạch- Lão học của BV bà Rịa 
là không hề nhỏ. 

Bác sĩ Phan Văn Thành cho biết 
thêm: “... có ngày chúng tôi làm 5 
trường hợp cấp cứu liên tục, ngoài ra 
tính bình quân 5 ngày chúng tôi làm 
mỗi ngày 2 ca. Số lượng bệnh nhân 
cấp cứu quá đông ngoài những bệnh 
nhân đã được can thiệp theo chương 
trình. Áp lực rất là lớn. Tuy nhiên cho 
tới nay thì đội ngũ bác sĩ cũng như 
điều dưỡng và kỹ thuật viên rất nhiệt 
tình, cố gắng hết mức, công sức làm 
việc tới 200-300%...”.

Điều đáng mừng là, tuy số lượng 
bác sĩ chuyên sâu thiếu, nhưng với 

tinh thần trách nhiệm cao và chuyên 
môn vững vàng, nên dù bệnh nhân 
bị Nhồi máu cơ tim vào cấp cứu và 
điều trị đông nhưng các bác sĩ, kỹ 
thuật viên, điều dưỡng ở Khoa Tim 
mạch-Lão học của bệnh viện Bà Rịa 
vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cứu 
chữa thành công cho nhiều trường 
hợp bệnh nhân nặng. Chỉ riêng trong 
tháng 6, ê kíp này đã chụp và can 
thiệp động mạch vành thành công cho 
112 bệnh nhân bị Nhồi máu cơ tim, 
trong đó có 36 trường hợp bị Nhồi 
máu cơ tim cấp. Và trong số 36 bệnh 
nhân bị Nhồi máu cơ tim cấp, có 3 
trường hợp khi nhập viện đã ngưng 
tim ngưng thở, trong đó có 1 trường 
hợp bệnh nhân đã 92 tuổi. Đây là nỗ 
lực rất lớn của lãnh đạo và bác sĩ của 
bệnh viện Bà Rịa.

Trong khi việc thực hiện các kỹ 
thuật chụp và can thiệp tim mạch ở 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

các cơ sở y tế khác trong tỉnh còn 
chưa được triển khai, số lượng bác 
sĩ có chuyên môn trong lĩnh vực này 
của tỉnh cũng còn hạn chế, thì việc 
người dân nâng cao ý thức phòng 
ngừa Nhồi máu cơ tim là rất cần 
thiết. Bởi khi bị Nhồi máu cơ tim, 
nếu không được cấp cứu và can thiệp 
kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. 
Do vậy, trong những ngày thời tiết 
thay đổi thất thường,…, những người 
mắc các bệnh mãn tính như tăng 
huyết áp, đái tháo đường cần lưu ý 
hơn tới sức khỏe. Khi thấy các biểu 
hiện triệu chứng như đau tức ngực dữ 
dội, khó thở, vã mồ hôi, đau lan lên 
vai, cổ, hàm hoặc lan dọc theo cánh 
tay, đặc biệt là tay trái… cần được 
đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện có 
chuyên khoa can thiệp tim mạch để 
được chẩn đoán và điều trị nhanh 
nhất, hạn chế nguy cơ tử vong. 

HOA VIỆT

Một ca tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI
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Đại hội Công đoàn cơ cơ sở Trung tâm Truyền Thông - Giáo Dục Sức Khỏe nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị tập huấn chương trình mục tiêu Y tế-Dân số (dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng & trẻ em).

Bộ Y Tế kiểm tra tình hình phòng chống dịch Sốt xuất huyết tại tỉnh BR-VT.

Một số hình ảnh hoạt động

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Bệnh viện Mắt triển khai chương trình khám và 
mổ mắt từ thiện cho trẻ em tỉnh BR-VT năm 2017

Ảnh: TRẦN HIÊN
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Đã dán thông báo từ rất lâu ở 
những vị trí dễ quan sát nhất 
trong và ngoài khuôn viên 

bệnh viện và cũng đã triển khai thu 
giá viện phí mới theo thông tư 37 kể 
từ ngày 30/3 đối với người có BHYT, 
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng 
viên chúng tôi, tại bệnh viện Lê Lợi 
và TTYT Tp. Vũng Tàu rất nhiều bệnh 
nhân và thân nhân người bệnh tỏ vẻ 
ngạc nhiên khi biết giá viện phí đã 
thay đổi.

Ông Đào Đức Mỹ, ở phường 4, 
Tp Vũng Tàu cho biết: “...Tôi hay đến 
Bệnh viện Lê Lợi để khám vì đăng kí 
KCB ban đầu ở đây. Nhưng việc thay 
đổi giá viện phí mới thì tôi không để 
ý nên không biết…”.

Khác với ông Mỹ, bà Ngô Thị 
Tươi, ở phường 7, Tp. Vũng Tàu cho 
biết: “... Vài tháng trước tôi đến TTYT 
thành phố khám bệnh, công khám chỉ 
từ 20- 25 ngàn thôi nhưng lần này đi 
khám thấy tăng lên thành 50 ngàn, tôi 
ngạc nhiên luôn, không hiểu tăng từ 
bao giờ???...”.

Tuy nhiên khi biết rõ mục đích 
của việc tăng viện phí, đa số bệnh 
nhân đều đồng tình với chủ trương 
này, đồng thời cũng mong muốn các 
bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh 
nâng cao hơn nữa chất lượng và thái 
độ phục vụ nhân dân. 

Bà Hà Thị Kim Hoàng, ở phường 
6, Tp. Vũng Tàu cho biết: “....viện phí 
tăng cũng hợp lý thôi, giá viện phí 
thấp như vậy là bất hợp lý. Với lại 
người bệnh tính ra cũng không phải 
chi trả thêm nhiều, vì như bản thân tôi, 
nghỉ hưu đã có bảo hiểm chi trả đến 
95%, với những đối tượng khác bảo 

hiểm cũng chi trả tới 80%. Nhưng điều 
chúng tôi mong mỏi nhất là giá viện 
phí tăng thì chất lượng khám, chữa 
bệnh cũng phải tăng... ”

Thông tư 37 quy định thống nhất 
giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT 
giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn 
quốc được liên bộ ban hành điều chỉnh 
mức giá của gần 2.000 dịch vụ theo 
lộ trình. Theo đó, từ tháng 3/2017 
thực hiện mức giá viện phí bao gồm 
cả chi phí trực tiếp, tiền lương và phụ 
cấp đặc thù của nhân viên y tế như: 

phụ cấp thường trực 24/24h, phụ cấp 
phẫu thuật, thủ thuật. Theo Bộ Y tế, 
bình quân mức giá có tiền lương tăng 
khoảng 18% so với mức giá viện phí 
chưa tính tiền lương. Mức giá có tiền 
lương này chỉ áp dụng cho người có 
thẻ BHYT nên không ảnh hưởng đến 
người chưa có thẻ BHYT. Với đợt điều 
chỉnh giá lần này, những dịch vụ kỹ 
thuật có chi phí tiền lương cao như 
tiền ngày giường; các phẫu thuật nặng 
được xếp loại đặc biệt, loại một có 
tới 7-8 bác sỹ tham gia làm trong 3-4 
giờ... sẽ có mức tăng cao.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Đẩy mạnh tuyên truyền
lộ trình tăng giá viện phí
Từ tháng 3/2017, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT) bắt đầu thực hiện thu viện 
phí mới theo Thông tư 37 liên Bộ Y tế - Tài chính quy định thống nhất giá của gần 2.000 dịch vụ y tế bao 
gồm cả tiền lương của nhân viên y tế ở các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Tuy nhiên giai đoạn 
này, giá viện phí mới chỉ áp dụng đối với người có bảo hiểm y tế (BHYT). Quy định mới này đã được thực 
hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh hơn 4 tháng nay, nhưng nhiều người dân khi hỏi đến vẫn 
còn bỡ ngỡ.

Công khai bảng giá viện phí tại TTYT TP. Vũng Tàu.
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Bác sĩ Trần Văn Bảy - Giám đốc 
Bệnh viện Lê Lợi cho biết: “... Hiện 
nay bệnh viện phải thực hiện 2 bảng 
giá viện phí: một bảng giá viện phí 
thống nhất trên toàn quốc do Bộ Y tế 
ban hành theo Thông tư 37; một bảng 
giá viện phí do tỉnh BR-VT ban hành 
để tạo điều kiện cho các cơ sở khám 
chữa bệnh có dịch vụ khám chữa bệnh 
thực hiện cho người dân. Giá viện phí 
mới do Bộ Y tế thống nhất trên toàn 
quốc cùng hạng bệnh viện và chúng 
tôi đã thông báo rộng rãi qua nhiều 
kênh thông tin như Báo BR-VT, Bản 
tin Sức khỏe của ngành, dán trên các 
bảng thông báo từ cổng ra vào đến 
khắp các vị trí khác trong bệnh viện… 
Qua mấy tháng thực hiện giá viện phí 
mới theo Thông tư 37 cũng chưa nhận 
được phản ánh hoặc phàn nàn gì của 
người dân. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều 
người bỡ ngỡ trước thông tin này”. 

Việc điều chỉnh viện phí, trong đó 
có tính thêm yếu tố tiền lương về cơ 
bản không làm ảnh hưởng đến các đối 
tượng chính sách, người nghèo, trẻ 
dưới 6 tuổi… Vì các đối tượng này 
đã được nhà nước mua thẻ hoặc hỗ 
trợ phần lớn để mua thẻ bảo hiểm y 
tế. Phần thêm cơ bản do Bảo hiểm 
xã hội thanh toán, tạo điều kiện cho 
các bệnh viện nâng cao chất lượng 
dịch vụ... Bên cạnh đó, quyền lợi của 
người có thẻ bảo hiểm y tế được tăng 
lên vì không phải trả thêm hoặc mua 
một số vật tư chưa kết cấu vào giá; 
giảm chi tiền túi, giảm phiền hà cho 
người bệnh. Việc tính tiền lương vào 
giá cũng sẽ làm thay đổi nhận thức của 
cán bộ y tế, bệnh viện phải phục vụ 
tốt thì mới có nguồn thu để trả lương 
và thu nhập cho cán bộ. Đây cũng là 
giải pháp của Bộ y tế nhằm nâng cao 
tinh thần, thái độ phục vụ làm hài lòng 
người bệnh, từng bước nâng cao chất 
lượng dịch vụ. 

Tuy nhiên, để người dân hiểu rõ 
hơn về những lợi ích khi tham gia 
BHYT và mục đích của việc tăng viện 
phí, ngành y tế, đặc biệt là các cơ sở 
khám chữa bệnh trong tỉnh cần đẩy 
mạnh hơn nữa khâu tuyên truyền đến 
người dân, tránh để người dân bức 
xúc khi đến khám chữa bệnh và thanh 
toán viện phí. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Là loại cây bụi, có cành dài 
mềm, vỏ thân màu xám có 
nhiều lỗ bì màu trắng. Thân 

và cành có nhiều gai cong quặp 
xuống trông như mỏ con quạ. Lá 
mọc so le, cuống lá mảnh, có lông. 
Cụm hoa mọc ở nách lá, màu vàng 
nhạt. Mùa ra hoa tháng 4-5 có quả 
tháng 10 -12. 

Phân bố: Cây mọc hoang ở đồi 
núi, ven đường và được trồng làm 
hàng rào. Quả dùng ăn được, lá có 
thể dùng cho tằm ăn.

Thu hái: Thường dùng lá tươi, 
có khi hái cả cành về nhà mới bứt lá 
riêng. Còn dùng rễ, đào về rửa sạch 
đất, cắt thành từng mẩu 30-50cm, 
phơi hay sấy khô. Vỏ ngoài màu 
vàng đất, vết cắt màu vàng nhạt, 
vị hơi tê tê.

Bộ phận dùng: Bộ phận dùng 
làm thuốc là rễ và lá, thu hái quanh 
năm, rửa sạch thái phiến, phơi khô 
dùng dần. Lá bỏ cuống, dùng tươi.

Công dụng: Chữa vết thương 
phần mềm.

Bài thuốc thường dùng
- Chữa vết thương phần mềm 

(vết thương nhỏ, nông): Lá Mỏ 
quạ gai tươi, lấy về rửa sạch, để 
ráo nước, bỏ cuống, giã nhỏ đắp 
vào vết thương. Hàng ngày lấy lá 
trầu không nấu nước rửa vết thương, 
rồi đắp thuốc mới, độ 3-5 ngày vết 
thương đóng vẩy thì thôi.

 Hỗ trợ điều trị ho do lao phổi: 
Rễ Mỏ quạ gai 40g, Rung rúc 30g, 
Bách bộ, Hoàng liên ô rô, mỗi vị 
20g. Tất cả rửa sạch cho vào ấm đổ 
700ml nước, sắc còn 350ml, chia 3 
lần uống trong ngày, uống lúc còn 
ấm. 15 ngày 1 liệu trình.

- Hỗ trợ điều trị phong thấp: Mỏ 
quạ gai 40g, cành Dâu, Quế chi, 
Thiên niên kiện mỗi vị 20g. Cho tất 
cả các vị vào ấm đổ 550ml nước sắc 
nhỏ lửa còn 250ml chia 2 lần uống 
trong ngày. 10 ngày một liệu trình.

- Phụ nữ bế kinh: Lấy 30g rễ Mỏ 
quạ gai rửa sạch, đổ 500ml nước sắc 
còn 200ml, chia 2 lần uống trong 
ngày, dùng liền 10 ngày trước chu 
kỳ kinh.

* Lưu ý: Phụ nữ có thai không 
dùng được.

* Chữa vết thương phần mềm 
theo kinh nghiệm của cụ lang Long 
(Hải Dương) như sau: Lá Mỏ quạ 
tươi lấy về rửa sạch, bỏ cọng, giã 
nhỏ đắp vào vết thương. Nếu vết 
thương xuyên thủng thì phải đắp cả 
hai bên, băng lại. Mỗi ngày rửa và 
thay băng một lần. Thuốc rửa vết 
thương là lá Trầu không nấu với 
nước (40g lá Trầu, 2 lít nước, nấu 
sôi để nguội, thêm vào đó 8g phèn 
phi, hòa tan, lọc và dùng rửa vết 
thương). Sau 3-5 ngày đã đỡ, khi 
đó hai ngày mới cần rửa và thay 
băng một lần.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Y HỌC CỔ TRUYỀN

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 Mỏ quạ
(Tên gọi khác: hoàng lồ, vàng lồ, xuyên phá thạch)
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Phép trị sốt xuất huyết của y học cổ truyền là: “thanh 
nhiệt, lương huyết, chỉ huyết, giải độc, nâng cao 
thể trạng”. Trong giai đoạn đang bị bệnh, có thể 

dùng một trong các bài thuốc sau:
Nếu mới chỉ có sốt cao (Chưa có xuất huyết)
Phép điều trị: sơ biểu, thanh nhiệt, giải độc.
Bài 1: Lá dâu 15g, Cúc hoa 12g, Bạc hà 12g, Hoa 

mướp 20g, Mật ong 20g. (Tán nhỏ hãm nước sôi 20 phút, 
thêm mật ong uống thay trà hằng ngày) 

Bài 2: Tang cúc ẩm gia giảm: Lá dâu 12g, Cúc hoa 
12g, Cát cánh 06g, Kim ngân hoa 12g, Mạch môn 08g, 
Liên kiều 12g, Hoàng cầm 08g, Bạc hà 06g, Dành dành 
08g. (Đun sôi 30 phút thuốc với 600ml nước sạch, uống 
03 lần/ngày).

Bài 3: Kim ngân 12g, Cát cánh hoa 12g, Sơn tra 12g, 
Mật ong 20g. (Tán nhỏ hãm nước sôi 20 phút, thêm mật 
ong uống thay trà hằng ngày).

Bài 4: Lô căn 30g, Bạc hà 5-10g (Hãm nước sôi 20 
phút uống thay trà hằng ngày).

2. Nếu đã có xuất huyết: Phép điều trị: thanh nhiệt 
giải độc. lương huyết, chỉ huyết. 

 Bài 1: Lá Cúc tần 12g, Sắn dây củ 20g (Thay bằng 
Sài đất 16 g), Rau má 16g, Cỏ nhọ nồi 16g, Trắc bá diệp 
16g, Lá tre 16g (thay thế: lá Sen sao đen 16g hoặc Kinh 
giới sao đen 12g), Gừng tươi 3 lát, Mã đề 16g (Đun sôi 
30 phút thuốc với 600ml nước sạch, uống 03 lần/ngày).

Bài 2: Cỏ Nhọ nồi (sao vàng) 20g, Cối xay (sao vàng) 
8g, Hạ khô thảo (sao qua) 12g, Rễ Cỏ tranh 20g (thay 
thế: Bồ công anh), Sài đất 20g, Hoa hoè 10g, Gừng tươi 
3 lát, Kim ngân (hoa, lá, cuộng) 12g. (Đun sôi 30 phút 
thuốc với 600ml nước sạch uống 03 lần/ngày). 

Bài 3: Huyền sâm (Sinh địa) 20g, Hạ khô thảo 12g, 
Thạch cao sống 40g, Cỏ ngọt 06g, Cối xay (sao vàng) 08g, 
Cam thảo 12g, Rễ cỏ tranh 20g, Hoàng đằng 12g, Sài đất 

(sao vàng) 20g, Trắc bá diệp 30g, Kim ngân hoa 12g, Cỏ 
nhọ nồi 40g, Gừng tươi 03 lát, Hoa hòe (sao vàng) 12g. 
(Sắc uống 01 thang/01 ngày chia 03 lần)

Bài 4: Hoạt thạch 12g (thay thế Cối xay 12g), Mã 
đề 16g (thay thế bằng Lá tre 16g), Cỏ nhọ nồi 20g, Cam 
thảo sống 6g, Gừng tươi 3 lát. (Đun sôi 30 phút thuốc 
với 600ml Nước sạch uống 03 lần/ngày) 

Nếu hết sốt ngưng thuốc ngay. 
Bài 5: Toa căn bản
Rễ cỏ tranh 08g, Rau má 08g, Lá muồng tru 04g, 

Cỏ mần trầu 08g, Ké đầu ngựa 04g, Cam thảo nam 04g, 
Gừng 02g, Củ sả 04g, Trần bì 04g

Thuốc thay thế: Râu Ngô, Mã đề, rễ Thơm (dứa), 
Rau đắng lá lớn, Tinh tre, Khổ qua, vỏ cây Đại, lá Mơ 
lông, lá Dâu tằm, Kim ngân hoa, rau Sam, củ Riềng, vỏ 
Bưởi, vỏ Phật thủ 

Liều dùng cho trẻ em: Trẻ còn bú mẹ đến 05 tuổi, 
chuyển sang Khoa Nhi điều trị. Trẻ từ 6-14 tuổi = ½ liều 
người lớn. Trẻ em từ 15 tuổi trở lên bằng liều người lớn.

Điều trị SXH Dengue có dấu hiệu cảnh báo: 
Người bệnh nhập viện điều trị theo phác đồ YHHĐ, 

có thể điều trị hỗ trợ bằng thuốc YHCT, sử dụng bài thuốc 
2 hoặc bài thuốc 3 ở mục 2 trong phần trên. 

Điều trị SXH Dengue nặng:
Người bệnh phải được điều trị cấp cứu theo phác đồ 

YHHĐ tại các cơ sở y tế đáp ứng đủ điều kiện, trong quá 
trình điều trị tùy thuộc vào năng lực chuyên môn của thầy 
thuốc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, diễn biến lâm sàng, 
CLS của người bệnh để kết hợp YHCT với YHHĐ làm 
giảm các biến chứng giúp BN chóng bình phục.

Một số bài thuốc kết hợp: 
Bài thuốc 1: Độc sâm thang (Nhân sâm 12 g), Bài 

2: Sinh mạch tán (Nhân sâm12g, Mạch môn12g, Ngũ vị 

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y học cổ truyền  
điều trị Sốt xuất huyết 
(Chứng Quyết theo YHCT)

Với 
phương châm 

“Đông - Tây y kết 
hợp” chúng tôi xin được 

giới thiệu các bài thuốc điều 
trị sốt xuất huyết nhẹ (độ 1, 
2) bằng y học cổ truyền, tùy 

theo các cơ sở chữa bệnh 
có thể dùng các vị 

thuốc phù hợp.
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tử 08g), Bài 3: Tăng dịch thang (Nhân sâm 12g, Mạch 
môn 12g, Sinh địa12g).

Điều trị giai đoạn phục hồi: 
Thời kỳ này chủ yếu nghỉ ngơi. Để tăng nhanh hiệu 

quả và nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe, người bệnh 
có thể dùng thêm các thuốc YHCT có tác dụng bổ khí, 
bổ huyết, bổ âm. Thuốc YHCT có tác dụng nâng cao thể 
trạng phục hồi sức khỏe.

Nếu người bệnh mệt mỏi nhiều, ăn kém, không muốn 
ăn, thì có thể dùng các bài thuốc sau:

Bài 1: Sinh mạch tán (Nhân sâm 12g, Mạch môn 12g, 
Ngũ vị tử 08g).

Bài 2: Bổ trung ích khí thang
Đảng sâm 16g, Sài hồ10g, Bạch truật 12g, Thăng ma 

08g, Trần bì 08g, Cam thảo 06g, Hoàng kỳ12g, Đương 
qui 12g.

Bài 3: Ích vị thang gia giảm (Tác dụng ích vị sinh tân) 
Sa sâm 12g, Sinh địa12g, Thạch hộc12g, Mạch nha 

12g, Mạch môn 12g, Bạch thược12g.

Bài 4: Sâm linh bạch truật tán gia giảm (Tác dụng 
bổ tỳ ích khí)

Đảng sâm12g, Y dĩ nhân 16g, Bạch truật 12g, Trần 
bì 06g, Phục linh 12g, Mạch nha 12g, Hoài sơn12g, Kê 
nội kim 12g, Biển đậu 12g, Cam thảo 04 g.

Bài 5: Bột bổ tỳ: Ý dĩ 20g, Hạt sen 20g, Hoài sơn 30g, 
Cam thảo10g. Tất cả làm thành bột mịn.

Bài 6: Tác dụng bổ khí sinh tán: Nhân sâm 04g, Thạch 
hộc 12g, Sa sâm 12g, Ngũ vị tư 04g, Mạch môn 12g.

Bài 7: Cốm tan bổ tỳ của Viện YHCT TW
Bài 8: Chế phẩm Quy tỳ hoàn. Liều dùng: trẻ em uống 

1-2 hoàn/ ngày. Người lớn 2-4 hoàn/ ngày.
Ăn uống của người bệnh bị SXH:
Khi đang sốt cao: cần ăn các thức ăn lỏng như: sữa, 

nước, cháo đường, nước chanh, nước sắn dây… nhằm 
mục đích đưa các chất dinh dưỡng vào cơ thể và cùng 
với thuốc bồi phụ nước điện giải do nhiệt làm khô hao đi 
và cơ thể hấp thu được dễ dàng. Khi bệnh đã lui, cần ăn 
cháo đặc hơn, hoặc phở (nửa lỏng), sau đó chuyển sang 
chế độ ăn bình thường. 

Bs. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Trưởng khoa Đông Y BVLL

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Sắc thuốc Đông y cho bệnh nhân tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THẾ PHI
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Thực hiện chỉ thị 09/CT-BYT 
năm 2013 về “Tăng cường 
tiếp nhận và xử lý ý kiến phản 

ánh của người dân về chất lượng dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua 
đường dây nóng” theo đó, 100% các 
cơ sở khám chữa bệnh nói riêng và 
các đơn vị trong toàn ngành nói chung 
đã triển khai số điện thoại đường dây 
nóng:1900-9095.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại 
bệnh viện Bà Rịa, đường dây nóng 
của Bộ y tế và số điện thoại của ban 
lãnh đạo bệnh viện được niêm yết 
công khai ở các khoa, phòng và bố 
trí người trực tiếp nhận thông tin 24/24 
giờ. Ngoài ra, dọc hành lang các khoa 
đều có bảng thông báo ghi rõ tên tuổi, 
chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền 
của từng cán bộ, y, bác sĩ công tác tại 
khoa để người dân đối chiếu và phản 
ánh đúng người, đúng sự việc thông 
qua đường dây nóng. 

Nhận xét về việc ngành Y tế triển 
khai đường dây nóng, bà Lê Phương 
Hoa, phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa 

cho biết:“Tuy chưa từng sử dụng số 
điện thoại đường dây nóng của bệnh 
viện, nhưng tôi nghĩ đó là một việc làm 
cần thiết, giúp cho người dân phản 
ánh được những bức xúc (nếu có) khi 
đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở Y 
tế. Việc làm này sẽ giúp các cơ sở y 
tế kịp thời chấn chỉnh ngay các sai 
phạm cũng như hiện tượng “con sâu 
làm rầu nồi canh”gây mất niềm tin 
của người bệnh và làm xấu đi hình 
ảnh người thầy thuốc”.

Trao đổi với chúng tôi về tính hiệu 
quả của đường đây nóng mà đơn vị 
triển khai trong thời gian qua, bác sĩ 
Nguyễn Văn Hương - GĐ bệnh viện 
Bà Rịa cho biết: “Trung bình một 
tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 
cuộc điện thoại của người dân qua 
đường dây nóng, phản ánh về thái 
độ làm việc, chăm sóc của các cán 
bộ, y bác sĩ; thủ tục hành chính; chất 
lượng khám chữa bệnh… Ngay khi tiếp 
nhận thông tin, bệnh viện sẽ cử cán 
bộ xuống ghi nhận, nắm bắt sự việc 
và kịp thời giải quyết những vướng 

mắc. Nhờ vậy đã tạo thêm niềm tin 
cho bệnh nhân đến thăm khám và điều 
trị tại bệnh viện. Riêng cán bộ y bác 
sĩ bị phản ánh, chúng tôi sẽ tìm hiểu 
cặn kẽ, tùy theo từng trường hợp cụ 
thể, bệnh viện sẽ có biện pháp xử lý 
phù hợp như phê bình, nhắc nhở trước 
giao ban bệnh viện hay các hình thức 
kỷ luật khác theo quy định”.

Trong khi đó, tại bệnh viện Lê Lợi, 
số điện thoại đường dây nóng của Bộ, 
Sở và Bệnh viện được chạy liên tục 
trên các bảng điện tử dọc các hành 
lang trong khuôn viên bệnh viện. Các 
khoa, phòng cũng dán số điện thoại 
đường dây nóng ở những vị trí dễ quan 
sát để người dân sử dụng khi có việc 
cần phản ánh.

Chủ nhân số điện thoại, 
xxx3413307 (Chị Hoa, ngụ tại phường 
12, Tp. Vũng Tàu) kể lại: “Khi đi khám 
bệnh tại bệnh viện Lê Lợi, tôi gặp chút 
vấn đề về bảo hiểm y tế nhưng nhân 
viên của bệnh viện giải thích không 
thỏa đáng, tôi đã gọi điện cho Ban 
lãnh đạo bệnh viện thông qua đường 

Hơn 2 năm triển khai 
đường dây nóng đến 
tất cả các cơ sở khám 
chữa bệnh trên địa 
bàn tỉnh, nhiều vụ việc 
người dân phản ánh 
qua đường đây nóng 
nhanh chóng được 
xem xét, giải quyết, 
hạn chế được đơn thư 
khiếu nại và gia tăng 
sự hài lòng của người 
bệnh, người dân.

Hiệu quả bước đầu 
của "đường dây nóng" Ngành Y tế BR-VT

Thông báo về đường dây nóng được dán công khai, thuận lợi để người bệnh, người dân dễ quan sát.
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dây nóng. Ngay sau cuộc gọi đó, bệnh 
viện đã cử một cán bộ đến gặp tôi 
nắm bắt tình hình và giải thích cặn 
kẽ, thuyết phục nên tôi không còn ấm 
ức hay bức xúc gì nữa”.

Bác sĩ Trần Văn Bảy - GĐ bệnh 
viện Lê Lợi cho hay: “nhờ thực hiện 
đường dây nóng một cách nghiêm túc 
mà lãnh đạo BV đã được biết rất nhiều 
thông tin phản ánh về thái độ phục vụ 
của nhân viên y tế và đã xử lý nhiều 
trường hợp vi phạm quy định đạo đức 
nghề nghiệp. Khi tiếp nhận thông tin, 
đầu tiên chúng tôi phải cẩn thận xác 
minh lại vụ việc, nếu người dân chưa 
hiểu hoặc hiểu lầm, chúng tôi sẽ giải 
thích rõ ràng, cặn kẽ bằng thái độ ân 
cần, trọng thị, còn nếu người dân phản 
ánh đúng, trước hết chúng tôi yêu cầu 
nhân viên y tế gây ra sai phạm phải 
trực tiếp xin lỗi bệnh nhân, sau đó tiến 
hành xử lý sai phạm theo quy định”.

Không chỉ tại các cơ sở KCB tuyến 
tỉnh, mà 100% các cơ sở khám chữa 
bệnh tuyến huyện, thành phố trực 
thuộc tỉnh BR-VT cũng đã thực hiện 
công khai số điện thoại đường dây 
nóng tại nơi đón tiếp bệnh nhân, khoa 
khám bệnh, khoa cấp cứu, khoa điều 
trị, khoa cận lâm sàng... bước đầu đã 
phát huy hiệu quả tích cực.

Bs Hồ Văn Hải - GĐ Trung tâm 
Y tế huyện Xuyên Mộc cho biết: “từ 

khi thực hiện đường dây nóng theo quy 
định, đơn vị chúng tôi đã tiếp nhận 06 
cuộc gọi đến, phần lớn các cuộc gọi 
đều phản ánh về thái độ phục vụ của 
y, bác sĩ và chất lượng điều trị, thủ 
tục chuyển tuyến… Các thông tin sau 
khi tiếp nhận đã được bộ phận trực 
và lãnh đạo chúng tôi xử lý kịp thời, 
thỏa đáng. Đường dây nóng là kênh 
thông tin 2 chiều rất hữu ích, vừa giúp 
chúng tôi giải quyết nhanh những bức 
xúc của người bệnh, vừa giảm tình 
trạng đơn thư khiếu kiện, đồng thời 
là kênh giám sát thái độ phục vụ của 
nhân viên y tế, hoạt động của đơn vị, 
qua đó kịp thời chấn chỉnh những sai 
sót để nâng cao chất lượng phục vụ 
cho người bệnh và người dân”.

Đánh giá về hiệu quả của đường 
dây nóng, Bs Nguyễn Thế Trung - 
chánh văn phòng Sở Y tế cho biết: 
“từ khi thực hiện đường dây nóng đến 
hết tháng 5/2017, SYT tiếp nhận gần 
400 cuộc gọi phản ánh qua đường 
dây nóng. Tất cả các thông tin trên 
đều đã được tiếp nhận xử lý đúng quy 
trình. Hầu hết các phản ánh của người 
dân đều xác đáng và được giải quyết 
nhanh chóng, kịp thời, đem lại sự 
hài lòng, giúp người dân được thông 
tin đầy đủ về những chủ trương, chỉ 
đạo của ngành, nhất là về quá trình 
đổỉ mới phong cách thái độ phục vụ, 

hướng đến sự hài lòng người bệnh. 
Tuy nhiên vẫn còn một vài vụ việc 
nóng nhưng cách giải quyết chưa thực 
sự nóng, kéo dài thời gian từ 10 - 15 
ngày. Bên cạnh đó, một số người dân 
chưa hiểu rõ mục đích của việc thực 
hiện đường dây nóng nên rất nhiều các 
cuộc gọi của người dân không đúng 
phạm vi tiếp nhận và xử lý của đường 
dây nóng, 2/3 các cuộc gọi đến đường 
dây nóng của Sở, Bệnh viện... không 
đúng phạm vi giải đáp. Số lượng các 
cuộc gọi hỏi những thông tin không 
liên quan đến nội dung tiếp nhận của 
đường dây nóng gây mất nhiều thời 
gian trả lời.

Chính vì vậy để đường dây nóng 
hoạt động hiệu quả, Ngành Y tế BR-
VT khuyến cáo người dân phản ánh 
qua đường dây nóng gồm những ý 
kiến bức xúc của người bệnh cần giải 
quyết khẩn cấp: tinh thần thái độ phục 
vụ chưa tốt, ứng xử chưa phù hợp; 
chậm xử trí các tình huống chuyên 
môn cấp cứu khẩn cấp; có biểu hiện 
vòi vĩnh, tiêu cực đối với người bệnh 
trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; 
khen ngợi cá nhân, tập thể trong bệnh 
viện. Khi phản ánh cần nêu cụ thể 
thông tin như: thời gian, địa điểm, tên 
bệnh viện, khoa, phòng, tên bác sỹ... 
và hành vi vi phạm.

Để đường dây nóng phát huy hiệu 
quả, trong thời gian tới Ngành Y tế cần 
phải tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp như: tập huấn quy trình 
tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh 
qua đường dây nóng; Thường xuyên 
kiểm tra, giám sát đột xuất và định kỳ 
việc thực hiện đường dây nóng, khen 
thưởng kịp thời để động viên, khuyến 
khích các cán bộ thực hiện tốt, đồng 
thời xử lý nghiêm những trường hợp 
vi phạm...

Riêng các bệnh viện nên lựa chọn 
đội ngũ cán bộ trực đường dây nóng 
phải đủ năng lực, nhanh nhạy vừa tham 
mưu vừa giải quyết linh hoạt, thấu đáo 
các vấn đề mà người dân phản ánh, bố 
trí cán bộ trực đường dây nóng 24/24. 
Đồng thời không nên né tránh hoặc cố 
tình kéo dài thời gian giải quyết kiến 
nghị, thắc mắc của người dân. 

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN
Kiểm tra, hướng dẫn điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân tại giường bệnh.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 17/7/2017, Đoàn trường Trung cấp Y tế tỉnh 
BR - VT tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 
- 2019. Tham dự có đồng chí Lê Văn Minh - Bí 

thư tỉnh đoàn; đồng chí Lê Tấn Cường - Bí thư Chi bộ, hiệu 
trưởng nhà trường.

Báo cáo tổng kết nhiệm kì 2015-2017 của Chi đoàn cho 
biết, tuy vừa mới tách khỏi Đoàn cơ sở Sở Y tế và chuyển 
về hoạt động trong khối đoàn trường trực thuộc tỉnh đoàn, 
song nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Trung cấp 
Y tế vẫn duy trì được nền nếp hoạt động hiệu quả, sôi nổi 
và có những bước phát triển mới rất đáng khích lệ.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - 
Vũng Tàu học để biết, học để làm, học để chung sống, học 
để tự khẳng định mình”, trong nhiệm kì qua, Đoàn trường 
tiếp tục chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính 
trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, bằng các hình thức 
đổi mới, sáng tạo, qua đó đã có tác động tích cực góp phần 
nâng cao nhận thức, định hướng lý tưởng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên… xuất hiện những 
tấm gương cán bộ giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh tiêu 
biểu học tập tốt, rèn luyện tốt…được Tỉnh đoàn khen tặng 
“Thanh niên tiên tiến về học tập và làm theo lời Bác”.

Các phong trào, hoạt động của Đoàn luôn thu hút đông 
đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng nhiệt tình 
như: hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện, hiến máu 
nhân đạo… Bên cạnh đó, Đoàn trường tích cực tổ chức các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, tạo sân chơi 
cho sinh viên góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành 
mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong sinh viên. 

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn tiếp tục được củng 
cố, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn 
được coi trọng, trong nhiệm kỳ qua, BCH Đoàn trường đã 
tiếp nhận 323 đoàn viên thanh niên mới nhập học và làm thủ 
tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho 337 đoàn viên thanh niên. 
Giới thiệu cho Chi bộ xem xét, kết nạp 06 Đoàn viên ưu tú 
vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn trường xác định tiếp 
tục tập trung và đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng lý 
tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; đẩy 
mạnh cuộc vận động; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “nói không với tiêu cực 
và bệnh thành tích trong học tập” cũng như xây dựng thành 
công mô hình “trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Đoàn trường TCYT 
nhiệm kỳ mới, đồng chí Dương Lê Cảnh tiếp tục được tín 
nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư đoàn trường lần thứ II, nhiệm 
kì 2017-2019. Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

TRUNG TÂM TT-GDSK:

Sơ kết công tác TT-GDSK 6 tháng đầu năm 2017
Ngày 26/7/2017, Trung tâm 

Truyền thông Giáo dục Sức 
khoẻ tỉnh tổ chức Hội nghị 

sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai 
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 
cuối năm 2017. 

Báo cáo sơ kết cho thấy, điểm 
nổi bật của công tác truyền thông 
giáo dục sức khoẻ trong 6 tháng 
đầu năm 2017 là Trung tâm Truyền 
thông giáo dục sức khoẻ tỉnh và 
toàn mạng lưới TT-GDSK đã bám 
sát sự chỉ đạo của Sở Y tế, triển 
khai nhiều hình thức truyền thông 
phong phú, đẩy mạnh hoạt động 
truyền thông phòng chống dịch, 
các chương trình mục tiêu y tế - 

dân số và các chương trình, dự án 
đang triển khai trên địa bàn tỉnh. 
Tham mưu Sở Y tế tổ chức lễ các 
sự kiện: Mít tinh hưởng ứng ngày 
Thế giới phòng chống Lao 24/3; mít 
tinh hưởng ứng Ngày Asean phòng 
chống Sốt xuất huyết 15/6; mít tinh 
hưởng ứng Ngày thế giới phòng 
chống thuốc lá 31/5. Duy trì phối 
hợp truyền thông trên các phương 
tiện thông tin đại chúng: Báo BR-
VT, Đài PTTH tỉnh theo hợp đồng 
trách nhiệm và các Chương trình y 
tế. Phối hợp các ban ngành, đoàn 
thể, địa phương đẩy mạnh truyền 
thông tại cộng đồng. Kết quả cho 
thấy, so với cùng kỳ năm 2016 các 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TỈNH BR-VT:

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2019

BCH Đoàn trường TCYT nhiệm kì 2017-2019, ra mắt Đại hội.

Bs Nguyễn Văn Lên– Giám đốc Trung tâm TT  GDSK  tỉnh, báo 
cáo sơ kết 6 tháng hoạt động Truyền thông GDSK tại Hội nghị. 
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Ngày 31/7/2017, Công đoàn cơ 
sở Trung tâm TT GDSK tổ 
chức Đại hội nhiệm kì 2017-

2022. Tham dự có ông Từ Phúc Hải 
- phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế 
tỉnh BR-VT.

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm 
kỳ 2012-2017 của Công đoàn cơ sở 
cho biết, trong nhiệm kì qua, dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của công đoàn ngành 
Y tế, sự lãnh đạo của Chi bộ cơ sở, sự 
hỗ trợ của chính quyền và đặc biệt là 
sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán 
bộ, viên chức lao động, đơn vị đã vượt 
qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ chuyên môn, đời sống vật 
chất, tinh thần của người lao động tiếp 
tục được cải thiện.

Hoạt động công đoàn ngày càng 
phát huy hiệu quả thiết thực trong việc 
chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của CC-VC-
LĐ. Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, 
giáo dục các văn bản, chính sách mới 
như: Luật công đoàn, Luật Lao động, 
Luật BHXH cũng như các chính sách 
liên quan đến người lao động và lĩnh 
vực công tác của đơn vị, đúng với tinh 
thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW 

về “tiếp tục xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 
Quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống 
của người lao động như thăm hỏi, động 
viên lúc ốm đau, bệnh tật, trợ cấp khó 
khăn và trợ cấp khó khăn đột xuất cho 
nhiều đoàn viên công đoàn, tặng 52 
suất quà cho CCVCLĐ nhân dịp lễ tết, 
thăm hỏi 21 trường hợp hữu sự, chi gần 
4 triệu đồng để khen thưởng các cháu 
là con em CBVCLĐ trong đơn vị có 
thành tích học tập tốt, tổ chức đầy đủ 
các hoạt động vui chơi cho các cháu 
thiếu nhi vào các dịp tết thiếu nhi (01/6) 
hay Tết trung thu...Phối hợp cùng ĐTN 
của đơn vị tổ chức nhiều hoạt động xã 
hội từ thiện và tham gia tích cực vào 
phong trào HMTN

Bên cạnh đó, công đoàn đẩy mạnh 
phong trào thi đua “lao động giỏi, lao 
động sáng tạo” gắn với cuộc vận động 
xây dựng người công chức, viên chức 
“trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương 
mẫu”, qua đó củng cố và nâng cao trình 
độ chuyên môn cho người lao động, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
việc. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 05 đề 
tài cấp cơ sở được nghiệm thu.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao ngày càng phát triển với 
nhiều giải thưởng cao tại các kỳ hội 

thao, hội diễn do công đoàn ngành tổ 
chức. Điển hình như: năm 2013 đạt 
giải Ba toàn đoàn tại Hội thao ngành 
Y tế; năm 2014, 2015, 2016, 2017 đều 
đạt giải Khuyến khích toàn đoàn tại 
Hội thao ngành Y tế; năm 2013 đạt 
giải Khuyến khích trong Hội diễn thời 
trang và nghệ thuật khiêu vũ, năm 
2015 đạt giải Nhất đơn ca trong Hội 
diễn văn nghệ tại Hội trại truyền thống 
của ngành…

Trong nhiệm kì tới, công đoàn 
xác định tập trung đổi mới nội dung, 
phương thức trong hoạt động công 
đoàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong 
việc thực hiện chức năng đại diện bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của CBVCLĐ là đoàn viên công đoàn; 
Chăm lo và cải thiện hơn nữa đời sống 
vật chất, tinh thần của CCVCLĐ, nâng 
cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ... góp phần xây dựng 
lực lượng CBVCLĐ mạnh về số lượng 
và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong thời kì hội nhập quốc tế và sự 
nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 
BCH nhiệm kì mới, theo đó, đồng chí 
Nguyễn Thị Thanh An với 100% số 
phiếu tín nhiệm, tiếp tục giữ chức vụ 
Chủ tịch CĐCS Trung tâm TT GDSK 
nhiệm kì 2017-2022. ĐÌNH BÁCH

hoạt động truyền thông trực tiếp như: thảo 
luận nhóm, tư vấn sức khỏe, nói chuyện sức 
khỏe đều tăng, bên cạnh đó mở rộng hình 
thức truyền thông qua trang facebook của 
Trung tâm TT-GDSK. Đây là kết quả rất 
khích lệ vì truyền thông trực tiếp rất hiệu 
quả. Tuy nhiên, cần tăng cường hoạt động 
thăm hộ gia đình vì so với cùng cùng kỳ 
hoạt động này đã giảm sâu.

Kết luận tại hội nghị, Bs Nguyễn Văn 
Lên - Giám đốc Trung tâm TT-GDSK kiến 
nghị các tổ truyền thông trên địa bàn tỉnh 
chú trọng hoạt động của tổ/đội, bộ phận 
công tác xã hội, chăm sóc khách hàng, tiếp 
sức người bệnh; Quan tâm đầu tư trang 
thiết bị truyền thông, kinh phí truyền thông 
xã/phường; Thiết lập và tăng cường truyền 
thông qua mạng xã hội facebook, kết nối 
với facebook của T4G.

Tin, ảnh: LÊ XUÂN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE:

Hoạt động sôi nổi, hiệu quả xuyên suốt 
nhiệm kỳ 2012-2017

Bầu BCH nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: THĂNG THÀNH

25



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Chiều 11/8/2017, Trung tâm 
truyền thông GDSK tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu tổ chức đại 

hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 
2017 - 2020. Đến dự có đồng chí 
Nguyễn Lực Điền - UV Ủy ban kiểm 
tra Đảng uỷ Sở Y tế.

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện 
Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 
2017 của chi bộ Trung tâm TT GDSK 
cho biết, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề 
ra, trong đó nổi bật là công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, 100% đảng 
viên tham gia học tập các Chỉ thị, 
Nghị quyết do Đảng ủy khối, Đảng 
ủy Sở Y tế tổ chức; Chi bộ quán triệt 
sâu sắc các nội dung trọng tâm trong 
chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp 
tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 khóa XII, tạo nên 
những chuyển biến tích cực về mặt 
nhận thức trong hàng ngũ đảng viên 
và quần chúng; Công tác xây dựng 
Đảng có bước tiến mới, nhiệm kỳ 
qua đã kết nạp được 01 đảng viên, tỷ 
lệ Đảng viên/ quần chúng đạt 35,7%; 
các chỉ tiêu, kế hoạch chuyên môn 
đều đạt và vượt, hoạt động truyền 
thông giáo dục sức khỏe ngày càng 
đi vào chiều sâu với nhiều hình thức, 
nội dung phong phú; phong trào công 
đoàn, đoàn thanh niên được Chi bộ 
quan tâm, tạo điều kiện, nên dù số 
lượng công đoàn viên, đoàn viên rất 
ít vẫn tạo được dấu ấn riêng trong 
hoạt động; công tác xây dựng cơ quan 
được chú trọng theo hướng hợp lý, 
hiệu lực, hiệu quả…

Với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - 
Trí tuệ - Đổi mới”, với phương châm 
“Năng động, đi đầu, đúng hướng, chất 
lượng”, trong nhiệm kỳ 2017 -2020, 

Chi bộ xác định tiếp tục kiện toàn tổ 
chức, mạng lưới TT-GDSK từ tỉnh 
xuống cơ sở; Chú trọng truyền thông 
phòng chống dịch bệnh, các chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số, các vấn 
đề được xã hội đặc biệt quan tâm như: 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 
BHYT, ATVSTP, PC HIV/AIDS; đa 
dạng hóa các hình thức truyền thông; 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong 
ngành, nhất là khối dự phòng, bên 
cạnh đó chủ động phối hợp với các 
cơ quan thông tin đại chúng, các ban 
ngành đoàn thể để đẩy mạnh các hoạt 
động truyền thông, nâng cao hiệu quả 
hoạt động. Phấn đấu đến cuối nhiệm 
kỳ, tỷ lệ người dân có kiến thức về 
phòng chống một số dịch bệnh nguy 
hiểm, về chăm sóc thiết yếu tại gia 
đình và cộng đồng đạt 75%.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí 
Nguyễn Lực Điền đánh giá cao 
những kết quả của Chi bộ Trung tâm 
TT GDSK đã đạt được trong nhiệm 
kỳ qua, đồng thời với vai trò là UV 
UBKT Đảng ủy, trực tiếp theo dõi 

công tác Đảng vụ trong nhiều năm, 
đồng chí biểu dương Chi bộ Trung 
tâm TT GDSK luôn triển khai nghiêm 
túc các Chỉ thị của Đảng ủy SYT và 
luôn kịp thời báo cáo đầy đủ, chi 
tiết các nội dung yêu cầu về Đảng 
ủy SYT; đồng chí cũng đặc biệt biểu 
dương công tác chuẩn bị Đại hội đầy 
đủ, chất lượng và đúng quy trình. Bên 
cạnh đó, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp 
tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, từ đó ra sức thi đua lập nhiều 
thành tích. Mỗi đảng viên phải luôn 
nêu cao tinh thần gương mẫu, sẵn 
sàng xung kích đi đầu trong công 
việc, tham gia, đóng góp, xây dựng 
để đơn vị ngày càng phát triển, xứng 
đáng là cơ quan truyền thông của 
ngành y tế tỉnh nhà.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử 
Bí thư Chi bộ cho nhiệm kỳ mới, theo 
đó đồng chí Nguyễn Văn Lên tiếp tục 
được tin tưởng bầu giữ chức vụ Bí thư 
Chi bộ Trung tâm TT GDSK, nhiệm 
kỳ 2017 - 2020. TRẦN HIÊN

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE:

“Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020”

Đại diện Công đoàn cơ sở và Chi đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Từ ngày 08 đến 14/8/2017, đội 
tuyển ngành Y tế tỉnh BR-VT 
gồm 35 VĐV tham gia thi đấu 

tại Hội thao khu vực VIII, do Bộ Y tế 
tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội thao thu hút 11 đơn vị y tế của 
các tỉnh, thành trong khu vực tham 
gia. Các vận động viên tranh tài ở 4 
bộ môn: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn 
và Tennis. Mặc dù chỉ tham gia thi đấu 
ở 03 bộ môn, song đoàn VĐV ngành 
Y tế BR-VT đã gặt hái được kết quả 
hết sức ấn tượng.

Ở bộ môn cầu lông:
Nội dung đôi nữ trên 45 tuổi: giải 

Nhất và Nhì ; Nội dung đôi nam trên 
45 tuổi: giải Ba; Nội dung đôi nam 
nữ trên 45 tuổi: giải Nhất; Nội dung 
đôi nam nữ dưới 45 tuổi: giải Ba; Nội 
dung đơn nữ dưới 45 tuổi: giải Nhì ; 
Nội dung đơn Nam dưới 45 tuổi: 
giải Nhì.

Bộ môn bóng bàn:
Nội dung đôi nữ: giải Nhất; Nội 

dung đơn nữ: giải Ba; Nội dung đơn 
nam: giải Ba; Nội dung đôi nam nữ: 
giải Ba.

Từ ngày 16 đến ngày 20/8, Bệnh viện Mắt Bà Rịa -Vũng 
Tàu đã tiến hành phẫu thuật thành công cho 16 trẻ bị 
bệnh về mắt với sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Bệnh 

viện Mắt Tp. HCM và Bệnh viện Bà Rịa. 
Các trường hợp được phẫu thuật mắt chủ yếu là mắt lé, sụp 

mi, đục thủy tinh thể bẩm sinh, u bướu và các dị tật bẩm sinh 
tại mắt.

Chi phí cho việc khám, phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu và 
hỗ trợ một phần chi phí đi lại của bệnh nhân do các nhà hảo 
tâm tài trợ. 

Trước đó, từ ngày 31/7 đến ngày 04/8, Bệnh viện Mắt đã tổ 
chức khám sàng lọc cho hơn 300 trẻ em thuộc diện chính sách, 
bảo trợ xã hội, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn từ 5 đến 
15 tuổi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

16 trẻ được phẫu thuật mắt miễn phí

Bộ môn Bóng đá: giải Ba 
Với thành tích thi đấu xuất sắc 

ở tất cả các nội dung, chung cuộc, 
y tế BR-VT đã giành được giải Nhì 
toàn đoàn. 

Ông Nguyễn Tấn Hiệp - Ủy viên 
BCH CĐN Y tế BR-VT (phụ trách 

NGÀNH Y TẾ BR-VT:

Giải Nhì toàn đoàn tại Hội thao ngành Y tế 
lần thứ I, Khu vực VIII

hoạt động TDTT) phấn khởi nói: “Kết 
quả này là sự đền đáp xứng đáng cho 
những nỗ lực tập luyện, tinh thần thi 
đấu hết mình của tất cả các VĐV. Và 
chắc chắn đây sẽ là động lực để phong 
trào TDTT ngành Y tế BR-VT phát 
triển hơn nữa, trong thời gian tới”. 

Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Khám sàng lọc các bệnh về mắt cho trẻ em nghèo

Quyết liệt trên sân cỏ.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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Ngày 22/8/2017, Trung tâm Y 
tế Dự phòng tỉnh tổ chức Hội 
nghị tổng kết Chương trình 

phòng chống bệnh phong và các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục (STI) 
năm 2016, đồng thời triển khai kế 
hoạch hoạt động năm 2017. Tham 
dự và chủ trì Hội nghị có Bs. Nguyễn 
Văn Thái - PGĐ Sở Y tế.

Báo cáo hoạt động của chương 
trình phòng chống phong cho biết, 
trong năm 2016, chương trình đã 
khám cho 200.000 người để phát hiện 
bệnh phong, chăm sóc tàn tật cho 125 
bệnh nhân và phẫu thuật lỗ đáo cho 51 
bệnh nhân. Tuy nhiên công tác phòng 
chống Phong trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
gặp không ít khó khăn: do thiếu nhân 
lực nên công tác khám người tiếp xúc 
trong số quản lý chưa đạt 100%; kinh 
phí hoạt động truyền thông hạn chế; ý 
thức của người dân về phòng chống 
Phong còn chủ quan, lơ là; người dân 
khi bị bệnh Phong vẫn chưa tìm hiểu 
cơ sở y tế chuyên môn để chẩn đoán 
chính xác và kịp thời.

Về công tác phòng chống bệnh 
lây truyền qua đường tình dục (STI) 

TIN VĂN BẢN

Ngày 04/8/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
2457/SYT-VP triển khai Quyết định số 2088/
QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh 

BR-VT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (02 thủ tục hành 
chính mới, 03 thủ tục hành chính thay thế, 05 thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng)

Ngày 11/8/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
361/PC-SYT triển khai Quyết định số 1177/QĐ-UBND 

ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh BR- VT về việc công 
bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách 
hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành, cơ quan 
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

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

TRẦN NGỌC (TH)

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 
2017, hội nghị nhấn mạnh về công tác 
đào tập huấn cho cán bộ tuyến huyện, 
xã để nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bs. 
Nguyễn Văn Thái ghi nhận những kết 
quả mà chương trình đạt được trong 
năm qua, bên cạnh đó ông cũng đề 
nghị tăng cường công tác truyền thông 
về phòng chống bệnh Phong và STI 

Hội nghị tổng kết chương trình Phong 
và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

thông qua Bản tin Sức khỏe ngành, 
Báo BR-VT; lồng ghép truyền thông 
qua các buổi tập huấn cho cán bộ y tế 
phụ trách chương trình Phong trên địa 
bàn tỉnh; tăng cường công tác giám 
sát, phát huy hình thức vãng gia tại 
hộ gia đình; đồng thời yêu cầu lãnh 
đạo các đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo 
phát triển mạng lưới, nâng cao trình 
độ chuyên môn để phát hiện bệnh sớm 
và điều trị bệnh Phong hiệu quả.

Tin, ảnh: LÊ XUÂN

Toàn cảnh Hội nghị.
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/Số lô Lý do Biện pháp xử lý

Beauty Nature’s Ingredients Blueberry Hand Wash

Công ty cổ phần 
Overseas Fashions 
nhập khẩu và chịu 
trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị 
trường

17923/16/CBMP-QLD 26/9/2016

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

Thu hồi

Beauty Nature’s Ingredients Argan Oil Hand Wash 17934/16/CBMP-QLD 26/9/2016 Thu hồi

Beauty Nature’s Ingredients Aloe Vera Cream Bath 17973/16/CBMP-QLD 26/9/2016 Thu hồi

Beauty Nature’s Ingredients Peach & Almond Cream Bath 17974/16/CBMP-QLD 26/9/2016 Thu hồi

Beauty Floral Collection Magnolia Moisture Rich Bath Cream 18009/16/CBMP-QLD 26/9/2016 Thu hồi

Beauty Floral Collection Rose Moisture Rich Bath Essence 18040/16/CBMP-QLD 26/9/2016 Thu hồi

Beauty Floral Collection Lavender Moisture Rich Bath Cream 18051/16/CBMP-QLD 26/9/2016 Thu hồi

Beauty Floral Collection Magnolia 3 in 1 Body, Room & Linen Spray 20879/16/CBMP-QLD 02/11/2016 Thu hồi

Yves Rocher Riche Creme: Anti-Rides Bienfaisante Jour Aux 30 Huiles 
Precieuses/ Comforting Anti-Wrinkle Cream With 30 Precious Oils Day

Công ty TNHH thực 
phẩm Ân Nam 
nhập khẩu và chịu 
trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị 
trường

79767/13/CBMP-QLD 01/10/2013

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

Thu hồi

Yves Rocher Riche Creme: Anti-Rides Bienfaisante Aux 30 Huiles 
Precieuses Nuit/ Comforting Anti-Wrinkle Cream With 30 Precious  
Oils Night

79768/13/CBMP-QLD 01/10/2013 Thu hồi

Yves Rocher White Botanical; Creme Exceptionnelle Jeunesse Nuit/ 
Exceptional Youth Cream Night 90252/14/CBMP-QLD 13/02/2014 Thu hồi

Yves Rocher: Shampooing Soin Lissage Cheveux Indiscipline/Shampoo 
Smoothing Frizzy Hair 90262/14/CBMP-QLD 13/02/2014 Thu hồi

Yves Rocher: Solaire Peau Parfaite Soin Anti-Age Tres Haute Protection SPF 
FPS 50+/ Anti-Aging Care 50 SPF Very High Protection UVA-UVB 8424/16/CBMP- QLD 09/5/2016 Thu hồi

Flormar Gel Eyeliner Gel Black 7537/16/CBMP- QLD 25/4/2016 Thu hồi

Herbalife Aqua Shampoo

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

84260/14/CBMP-QLD  03/01/2014

Mỹ phẩm lưu hành có thành 
phần công thức ghi trên 
nhãn không đúng như hồ sơ 
đã công bố.

Thu hồi

Aestier Age Arrest
Công ty TNHH Best 
World Việt Nam 
chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra 
thị trường

122091/15/CBMP- QLD 06/10/2015 Mỹ phẩm lưu hành có thành 
phần công thức ghi trên 
nhãn không đúng như hồ sơ 
đã công bố; nhãn phụ ghi 
thiếu nội dung lưu ý về an 
toàn khi sử dụng.

Thu hồi

Aestier AR Essence 122089/15/CBMP- QLD 06/10/2015 Thu hồi

Aestier Total Base 4725/16/CBMP-QLD 09/03/2016 Thu hồi

Aestier Eye Cream 23961/16/CBMP-QLD 12/12/2016 Thu hồi

Như tiên - Kem nám tàn nhang trắng da chống nắng
Cơ sở sản xuất và 
chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra 
thị trường: Cơ sở 
sản xuất hóa mỹ 
phẩm Minh Xuân. 

032/13/CBMP-CT 26/6/2013 Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất 
tại cơ sở không đáp ứng các 
nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ 
bản về “Thực hành tốt sản 
xuất mỹ phẩm” của Hiệp 
hội các nước Đông Nam Á 
(CGMP-ASEAN).

Thu hồi

Như tiên - Kem mụn nám trắng da tái tạo 138/16/CBMP-CT 22/9/2016 Thu hồi

Như tiên - Kem dưỡng trắng da mặt 139/16/CBMP-CT 22/9/2016 Thu hồi

Như tiên - Kem mụn thâm trắng da 142/16/CBMP-CT 22/9/2016 Thu hồi

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



Chị Liên sinh năm 1988, quê 
Thanh Hóa, tốt nghiệp trường 
Trung cấp Y Nam Định năm 

2009, sau đó vào Nam và công tác tại 
TTYT huyện Tân Thành cho đến nay 
đã được 6 năm. 

Hàng ngày, công việc của chị ở tổ 
chăm sóc khách hàng là hướng dẫn cho 
bệnh nhân khi bệnh nhân đến và về. 
Nghĩ thì nó đơn giản là vậy, nhưng để 
làm vừa lòng được người bệnh không 
phải dễ, bởi có đến hàng nghìn bệnh 
nhân đến khám mỗi ngày, mỗi bệnh 
nhân mang một nỗi niềm về bệnh tật 
và tính cách khác nhau… Chính vì thế 
mà công việc ở Tổ chăm sóc khách hàng 
đòi hỏi người điều dưỡng phải có kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống 
tốt, trên hết là phải hiểu và biết chia sẻ 
bệnh tật với người bệnh, ngoài ra phải 
có tính kiên nhẫn và sự quyết tâm thì 
mới gắn bó với nghề này được. Chị Liên 
chia sẻ: “Mình đến với nghề y là theo 
định hướng của bố mẹ, nhưng khi đã 
theo nghề này thì mình gắn bó nghiệp 
này. Hiện mình rất hài lòng với công 
việc “Mình nghĩ rằng, chăm sóc khách 
hàng” tốt cũng là một phương thuốc... ”. 

Quan sát chị Liên làm việc, tôi 
không thấy trên gương mặt chị biểu hiện 
sự mệt mỏi, khó chịu mà thay vào đó 
là những cử chỉ ân cần với người bệnh 
mỗi khi chị hướng dẫn thủ tục khám 
bệnh, uống thuốc theo toa… Với những 
bệnh nhân cao tuổi, trí nhớ giảm sút chị 
hướng dẫn rất kỹ lưỡng bằng cách nói 
chậm hơn và lặp lại nhiều lần, đặc biệt 
luôn miệng dặn dò bệnh nhân “…nhớ 
uống thuốc đều đặn” . 

Bà Lương Thị Tươi - 57 tuổi, ở Tân 
Phước, Tân Thành cho biết: “...Tôi thấy 
rất vui, vì được nhân viên y tế tên là Liên 
chỉ dẫn tới tận phòng khám bệnh, cô ấy 
còn hướng dẫn tỉ mỉ cách uống từng toa 
thuốc một cho tôi cũng như nhiều người 
khác nữa!”

Ông Phạm Văn Huy - 62 tuổi, Mỹ 
Xuân, Tân Thành là một bệnh nhân quen 
thuộc của TTYT huyện thường đến tái 
khám, cho biết thêm: “...Gần đây tôi 
thấy ở cửa ra vào của bệnh viện luôn 
có các cô nhân viên trẻ phục vụ, hướng 
dẫn bệnh nhân rất nhiệt tình, vui vẻ. Tôi 
là bệnh nhân quen thuộc nên tôi không 
cần phải hướng dẫn gì nhiều, chỉ khi toa 
thuốc có thay đổi thì tôi có nhờ đến cô 
điều dưỡng tên là Liên chỉ dùm vì tôi 
ấn tượng với sự nhiệt tình, ân cần của 
cô ấy, nhưng với những người lần đầu 
đến khám thì họ rất cần sự hướng dẫn 
của nhân viên y tế. Tôi thấy sự thay đổi 
này là cần thiết và tôi rất hài lòng với 
cách làm này”. 

Chị Phạm Thị Tuyết Hoa - điều 
dưỡng cùng làm việc ở Tổ Chăm sóc 
khách hàng với điều dưỡng Liên nhiệt 
tình chia sẻ: “Chúng em hay làm việc 
chung với nhau ở tổ và phối hợp với 
nhau khá ăn ý. Vì chúng em hiểu, công 
việc của chúng em khá đặc biệt chuyên 
“Chăm sóc khách hàng”, nhưng khách 
hàng của chúng em là những bệnh nhân 
(không bệnh nào giống bệnh nào) nên rất 
khó phục vụ, nhất là những bệnh nhân 
khó tính. Trong những trường hợp như 
vậy, em nhận thấy Liên thường bình 
tĩnh lắng nghe và từ tốn giải thích với 
bệnh nhân, qua đó bệnh nhân nhìn nhận 
lại sự việc tiếp tục yên tâm khám chữa 
bệnh … làm việc cùng Liên em học hỏi 
được nhiều điều và rất quý mến cô ấy” 

Không chỉ đáp ứng tốt công việc ở 
Tổ, mà trước đó Liên còn là một điều 
dưỡng rất tích cực tại khoa Cấp cứu của 
TTYT và gần đây Liên thường được 
tăng cường hỗ trợ công việc cho bác sĩ 
khám bệnh. Trong mỗi nhiệm vụ được 
giao Liên luôn vui vẻ tiếp nhận, trách 
nhiệm cao với công việc và một lòng 
tận tụy với bệnh nhân. 

Trong các hoạt động phong trào 
đoàn thể của TTYT như: hoạt động công 

đoàn, hoạt động, đoàn thanh niên, Liên 
hăng hái, tích cực tham gia. Trong đó, 
không ít lần Liên tham gia các hoạt động 
thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa. Gần 
đây nhất, Liên có tham gia hoạt động 
khám chữa bệnh cho đối tượng chính 
sách thuộc huyện Tân Thành nhân Ngày 
Thương binh liệt sĩ (27/7). Ngoài ra, 
Liên còn là một trong những đoàn viên 
nhiệt tình tham gia ủng hộ, đóng góp 
các hoạt động của đoàn thể như: quyên 
góp giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn, 
quyên góp xây dựng nhà tình thương 
đồng nghiệp,… 

Bác sĩ Phương Thúy Phượng - 
Trưởng khoa Khám bệnh có những nhận 
xét rất khách quan về Liên: “...Nếu tính 
về tuổi đời, tuổi nghề thì Liên còn khá 
trẻ, song xét về mặt chuyên môn thì phải 
nói Liên khá vững. Liên là người có 
trách nhiệm với công việc, luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, thân thiện 
với khách hàng và hòa đồng với đồng 
nghiệp.”  

Bác sĩ Phan Chánh Phú - Giám đốc 
TTYT Tân Thành cũng có những nhận 
xét rất xác đáng: “...Bộ phận chăm sóc 
khách hàng rất quan trọng, rất đặc biệt. 
Từ khi đơn vị triển khai và thực hiện 
công tác này thì những thắc mắc, phiền 
hà từ phía bệnh nhân cho phòng khám, 
bệnh viện đã giảm hẳn và gần như là 
không có. Để đáp ứng tốt công việc này, 
đòi hỏi nhân viên phải có kỹ năng giao 
tiếp tốt, ứng xử nhanh, biết nhẫn nại, 
biết chia sẻ và thấu hiểu với bệnh nhân 
và Liên là một nhân viên đáp ứng khá 
tốt công việc này”. 

Tin rằng với sự quan tâm ghi nhận 
của lãnh đạo đơn vị, sự yêu mến của 
đồng nghiệp và bệnh nhân, tất cả sẽ là 
nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho 
chị để điều dưỡng Nguyễn Thị Liên luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần 
chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân.

HOA VIỆT

“Chăm sóc khách hàng” chu đáo 
cũng là một phương thuốc tốt
Điều dưỡng Nguyễn Thị Liên - công tác tại Tổ Chăm sóc khách hàng 
thuộc Khoa khám bệnh, TTYT huyện Tân Thành, là một trong 20 nhân 
viên của Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được thành tích cao 
trong phong trào thi đua chuyên đề “Đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2015-2016.
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HOA ĐẸP NGÀNH Y



 Ảnh: THẾ PHI

BV Tâm thần tổ chức sơ kết đánh giá hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017.

Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác chăm sóc SKSS - Dân số / KHHGĐ

Ông Đặng Minh Thông- PCT UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích  
trong thực hiện Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn" giai đoạn 2013-2016. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT



 Ảnh: TRẦN HIÊN

... Và phấn khởi đón nhận học bổng, phần thưởng.

Các cháu hồ hởi vui chơi...

Ông Nguyễn Văn Thái- PGĐ Sở Y tế, Chủ tịch CĐN Y tế 
BR-VT khen ngợi, động viên các cháu và biểu dương 
phong trào công đoàn của toàn ngành.

Các cô, các chú lãnh đạo khen ngợi, động viên và tặng quà cho các cháu vượt khó học giỏi.

CÔNG ĐOÀN  
NGÀNH Y TẾ BR-VT :

Trao học 
bổng Nguyễn 
Đức Cảnh- 
Khuyến học 
khuyến tài 
năm 2017


