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Xử phạt vì cố tình không thực hiện 
các biện pháp vệ sinh môi trường 
phòng chống dịch SXH: 

 Trường hợp ông Đỗ Văn Đồng, 
xã Hòa Hiệp, kinh doanh phế liệu 
nhận lỗi: “…Do gia đình tôi bận việc 
cả ngày nên không có thời gian để 
ý diệt lăng quăng, dọn dẹp ve chai 
quanh nhà. Trước đó trưởng ấp cũng 
có đến nhắc nhở nhiều lần…”.

Thêm trường hợp ông Nguyễn 
Hưng, xã Phước Thuận, huyện Xuyên 
Mộc thừa nhận: “… Đúng là vừa qua 
cơ sở kinh doanh lốp xe ô tô của gia 
đình tôi bị xử lý vi phạm do không 
dọn dẹp, vệ sinh để nước đọng tạo 
điều kiện cho lăng quăng sinh trưởng. 
Buổi sáng đoàn có đến kiểm tra, 
hướng dẫn và nhắc nhở gia đình tôi 
dọn dẹp, nhưng vì quá bận nên không 
thực hiện. Sau đó đoàn có đến kiểm 
tra lại và ra biên bản xử lý”.

Được biết, vừa qua đoàn kiểm tra 
liên ngành về công tác phòng chống 
dịch của huyện Xuyên Mộc đã lập 
05 biên bản vi phạm hành chính với 
hành vi vi phạm “không thực hiện các 
biện pháp vệ sinh (diệt lăng quăng) 
trong vùng có dịch SXH. Bao gồm 
02 cơ sở kinh doanh vỏ lốp xe cũ, 02 
cơ sở phế liệu và 01 cơ sở sản xuất 
tinh bột mì của các xã Tân Lâm, Bầu 
Lâm, Hoà Hưng, Hoà Hiệp và Phước 

Thuận. Thực hiện theo Quy định tại 
điểm b, khoản 2, điều 11 Nghị định 
số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 
của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”. 

Bác sĩ Hà Danh Vượng- Trưởng 
phòng y tế huyện Xuyên Mộc cho 
biết: “Thực tế, Nghị định 176/2013/
NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 
ngày 31/12/2013, nhưng chưa được 
thực thi mới chỉ dừng ở mức độ nhắc 
nhở là chính. Vừa qua dịch SXH bùng 
phát mạnh ở nhiều địa phương mà 
ý thức người dân nhiều người rất 

chủ quan hoặc thiếu hợp tác, thiếu 
ý thức phòng dịch... Chính điều này 
buộc chúng tôi phải nghĩ đến biện 
pháp xử phạt, nếu không khó có thể 
dập dịch…”

Đẩy mạnh tuyên truyền -  
Tăng cường xử phạt nếu cố tình  
vi phạm…

Trước những động thái của chính 
quyền, nhiều người dân trên địa bàn 
được chứng kiến đã bày tỏ sự đồng 
tình, nhiều người còn mong chính 
quyền địa phương tăng cường giám 
sát, kiểm tra, phát hiện và xử phạt 

Cố tình không hợp tác chống dịch... 
SẼ BỊ XỬ PHẠT

Ngày 14/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013. Tuy nhiên, việc thực thi quyết 
định xử phạt các trường hợp không hợp tác phòng chống dịch mới chỉ được áp dụng gần đây khi mà dịch 
bệnh Sốt xuất huyết (SXH) bùng phát mạnh ở một số địa phương như Hà Nội, Tp.HCM... Tại Bà Rịa - Vũng 
Tàu, huyện Xuyên Mộc là địa phương đầu tiên trong tỉnh cũng đã tiến hành xử phạt các cá nhân cố tình 
không hợp tác chống dịch SXH.

Dọn dẹp các vật phế thải đọng nước mưa phát sinh lăng quăng. Ảnh: THĂNG THÀNH

(Xem tiếp trang 7)
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Mùa nắng nóng thường tạo 
điều kiện thuận lợi cho các 
tác nhân gây bệnh như vi 

khuẩn, siêu vi khuẩn bùng phát và 
tấn công, khiến trẻ mắc bệnh vì sức 
đề kháng yếu. Nhận biết được những 
bệnh phổ biến thường gặp ở trẻ mùa 
nắng nóng sẽ giúp phụ huynh chủ 
động phòng tránh để bảo vệ trẻ.

Mùa nắng nóng là mùa dễ mắc 
bệnh tiêu chảy, nhất là tiêu chảy cấp. 
Nguyên nhân là do nắng nóng, thức 
ăn dễ bị ôi, thiu, môi trường ô nhiễm 
làm phát tán mầm bệnh tiêu chảy. Trẻ 
hay khát nước nên dễ uống những 
loại nước giải khát không đảm bảo 
vệ sinh. Bên cạnh đó trong điều kiện 
thời tiết nắng nóng, những thức ăn 
không được bảo quản kỹ, đúng cách 
cũng như cách chế biến thức ăn cho 
trẻ không đảm bảo VSATTP, sẽ là 
nguyên nhân làm hỏng thức ăn, nhất 
là môi trường học đường như nhà trẻ, 
mẫu giáo, trường mầm non... 

Thời tiết oi bức cũng là nguyên 
nhân gây ra các bệnh viêm nhiễm 
đường hô hấp cấp tính như viêm 
họng, viêm mũi xuất tiết, viêm 
amiđan... Khi bị bệnh, trẻ thường bị 
sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu, 
buồn nôn, nôn... dẫn đến mệt đừ và 
khó ăn uống. 

Theo ghi nhận của phóng viên, 
tính đến hết tháng 7 năm 2017, khoa 
Nhi bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận 
khoảng 1500 ca bệnh viêm đường 
hô hấp với các bệnh: viêm phổi, sốt 
siêu vi và tiêu chảy. Khoa Nhi bệnh 
viện Lê Lợi cũng tiếp nhận gần 1000 
bệnh Nhi chủ yếu bị sốt siêu vi và 
viêm đường hô hấp. Theo Bs Vương 
Quang Thắng - Trưởng khoa Nhi 
bệnh viện Bà Rịa, hiện có hơn 200 
chủng siêu vi được phân lập, hầu hết 
là loại siêu vi thông thường ít có hại 
cho trẻ, bệnh có thể tự khỏi trong 
khoảng 5-7 ngày nếu được chăm sóc 
tốt. Tuy nhiên cũng có 1 số siêu vi 
nguy hiểm có thể gây hại cho trẻ cần 
chú ý như siêu vi gây sốt xuất huyết, 
TCM, sởi, cúm, thủy đậu...

Bs Vương Quang Thắng lưu ý: 
“Thời tiết nắng nóng không nên cho 
trẻ em chơi đùa ngoài nắng vì dễ bị 
sốc nhiệt, sốt cao gây co giật...ra mồ 
hôi nhiều cơ thể bị mất nước khiến 
tình trạng bệnh nặng thêm. Cần giữ 
thông thoáng, không nên mặc đồ quá 
kín. Không nên tắm quá nhiều lần và 
mỗi lần tắm không nên quá lâu sẽ bị 
nhiễm lạnh, mất cân bằng thân nhiệt 
dẫn đến cảm mạo. Khuyến khích trẻ 
uống nhiều nước để bù lượng nước bị 

mất do trẻ chơi đùa nhiều bị đổ mồ 
hôi; tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột 
như cho trẻ từ phòng có máy lạnh ở 
nhiệt độ rất thấp ra ngoài trời có nhiệt 
độ cao... Ngoài ra cần chú ý vấn đề 
ăn uống. Không để trẻ ăn phải thức 
ăn ôi, thiu...Ở thời tiết mát, thức ăn 
để khoảng 5- 6 giờ vẫn không thiu, 
nhưng thời tiết nóng thì ngoài 5- 6 
giờ là đã bị biến chất, ôi thiu rồi, vậy 
nên trước khi cho trẻ ăn phải nấu chín 
đồ ăn để tiêu diệt các vi khuẩn gây 
bệnh tiêu chảy hay ngộ độc...Nhắc 
nhở trẻ việc rửa tay trước khi ăn và 
sau khi đi vệ sinh”. 

Bs Thắng cũng khuyên phụ 
huynh cần giữ môi trường sống 
thông thoáng, trong lành nhằm hạn 
chế sự lây nhiễm của các bệnh truyền 
nhiễm; phát quang môi trường, loại 
bỏ những vật dụng đọng nước nhằm 
ngăn chặn sự phát triển của muỗi 
vằn là trung gian truyền bệnh SXH. 
Ngoài ra phụ huynh cần tạo thói quen 
ngủ mùng, khuyến khích trẻ tham gia 
vào phong trào diệt lăng quăng, thực 
hiện tốt phương châm “Không có 
lăng quăng không có SXH”... khuyến 
khích trẻ uống bổ sung nhiều nước 
đặc biệt là các loại nước giàu khoáng 
chất và vitamin như các loại nước 
uống trái cây, cam tươi, dừa tươi, 
nước sôi để nguội...những loại nước 
uống này giúp cho cơ thể trẻ luôn 
mát mẻ và có sức đề kháng tốt để 
chống chọi với bệnh tật. Thực hiện 
tốt việc nuôi con bằng sữa mẹ chính 
là biện pháp chủ động nhằm nâng 
cao sức đề kháng cho trẻ nhất là trẻ 
nhũ nhi vì sữa mẹ ngoài dưỡng chất 
quan trọng còn có một lượng kháng 
thể rất dồi dào giúp trẻ phòng tránh 
bệnh tật. Và điều quan trọng nữa mà 
phụ huynh cần lưu ý đó là tiêm ngừa 
đầy đủ tất cả các loại vắc xin trong 
chương trình TCMR để phòng bệnh 
cho trẻ, nhất là vào mùa nắng nóng.

THU HÀ

Bệnh mùa nắng nóng

Thăm khám bệnh Nhi tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI
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Bệnh giun truyền qua đất do ba 
loại giun tròn gồm: giun đũa, 
giun móc và giun tóc gây ra. 

Bệnh thường xuất hiện ở các vùng có 
điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và 
vệ sinh kém. Bên cạnh đó, các bệnh 
ký sinh trùng truyền qua thức ăn cũng 
là một trong những bệnh rất phổ biến. 
Các bệnh lây truyền từ động vật qua 
người chủ yếu là các loại sán: sán lá 
gan, sán phổi, sán dây, ấu trùng sán 
lợn, giun đũa chó, mèo…Đây là một 
loại bệnh mà hiện nay Việt Nam cũng 
đang gặp nhiều khó khăn trong việc 
đẩy lùi do liên quan đến các yếu tố 
về sinh thái, nhất là các yếu tố về vệ 
sinh môi trường, tập quán ăn uống và 
các phương thức chăn nuôi gia súc, 
gia cầm, khó thay đổi của người dân.

Một số trường hợp khi nhiễm 
bệnh có thể diễn biến cấp tính hoặc 
mạn tính, dẫn đến các tác động nhiều 
mặt về sức khỏe cho cá nhân và cộng 
đồng. Có thể bệnh gây thiếu máu, 
suy dinh dưỡng, chậm phát triển, học 
hành giảm sút,… nhiều khi có biến 
chứng đe dọa tính mạng. 

Những món ăn tiềm ẩn giun 
sán

Tiết canh, gỏi cá, thịt bò, thịt heo 
nhúng, tái, cua nướng, rau sống…là 
những món ăn được nhiều người ưa 

thích, tuy nhiên, chúng thường chứa 
nhiều trứng giun, sán rất nguy hiểm. 

 Điều trị bệnh giun sán:
Vì một người (nhất là trẻ em) có 

thể bị mắc nhiều loại giun, sán; chẳng 
hạn, vừa nhiễm giun đũa lẫn giun 
kim, hoặc giun móc lẫn giun kim, 
hoặc nhiễm giun tóc và sán lá gan 
v.v... Vì vậy phải xét nghiệm phân để 
chọn thuốc có tác dụng đồng thời trên 
nhiều loại giun, sán. Tốt nhất cứ 6 
tháng (chậm nhất là 12 tháng) chúng 
ta nên tẩy giun một lần. Đối với trẻ 
em đã tẩy giun rồi, mà vẫn còn xanh 
xao, yếu, kém ăn, cần phải kiểm tra 
xem có loại giun sán nào khác nữa 
không, hoặc có thể bị bệnh khác như: 
còi xương, suy dinh dưỡng, sơ nhiễm 
lao v.v... để chữa trị cho đúng hướng.

Phòng bệnh:
Để đề phòng bệnh giun sán, điều 

quan trọng là phải tuyệt đối giữ vệ 
sinh thân thể, vệ sinh ăn uống. Thực 
hiện ăn chín, uống chín; đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường 
xuyên rửa tay bằng xà bông và nước 
sạch, nhất là trước khi ăn, trước khi 
chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, 
trước khi cho trẻ ăn, sau khi vệ sinh 
cho trẻ…Vệ sinh tay chân luôn sạch, 
cắt móng tay, không đi chân đất, vì 
ấu trùng giun móc ở ngoài đất có thể 

đi xuyên qua da kẽ chân để vào máu, 
vào phổi, vào ruột và sinh sống tại 
đó và gây bệnh. Quần áo của người 
mắc giun nên thay giặt thường xuyên, 
ngâm nước sôi hoặc phơi chỗ có nắng 
nhiều cho chết trứng giun. Phân của 
trẻ có giun cũng cần phải được xử 
lý, đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Đối 
với trẻ nhỏ, không để trẻ lê la dưới 
đất, nhất là không mặc quần thủng 
đít; Tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần ở 
trẻ em trên 2 tuổi và người lớn.

Chương trình tẩy giun trong 
trường học

Mục tiêu của chương trình nhằm 
xây dựng mô hình phòng chống giun, 
sán cho trẻ em lứa tuổi học đường 
dựa vào cộng đồng trên toàn tỉnh. 
Trong đó hướng tới mục tiêu giảm 
tỷ lệ và cường độ nhiễm giun, sán ở 
trẻ em lứa tuổi học đường; Nâng cao 
năng lực giám sát của hệ thống y tế 
và nhận thức của cộng đồng về phòng 
chống bệnh giun, sán; Từng bước 
chuẩn hóa mô hình phòng chống 
bệnh giun, sán dựa vào cộng đồng.
Tại các địa phương triển khai chương 
trình, tiến hành thiết lập mạng lưới 
cán bộ y tế, giáo dục các tuyến phụ 
trách công tác phòng chống giun, 
sán của đơn vị và địa phương; Đẩy 
mạnh công tác truyền thông giáo dục 
về phòng chống bệnh giun, sán với 
nhiều hình thức tuyên truyền phong 
phú; Tranh thủ sự ủng hộ tích cực 
của chính quyền địa phương, các ban 
ngành đoàn thể, học sinh, thầy cô 
giáo và các bậc phụ huynh. 

BS NGUYỄN VĂN LÊN

Bệnh giun sán 
và biện pháp 
phòng chống

Tại Việt Nam, có đến gần 90% dân số (ở 53/ 63 tỉnh, thành 
phố) sống trong vùng dịch tễ của bệnh giun truyền qua đất. 
Trong số này, có 4 triệu trẻ lứa tuổi mầm non, 6 triệu trẻ là 
học sinh tiểu học và 19 triệu phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là 
những nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh. 
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Ma túy đang bành chướng 
và đe dọa cuộc sống loài 
người trên hành tinh 

chúng ta. Nước ta cũng nằm trong 
hoàn cảnh ấy. Sự thực, thuốc phiện 
đã được phát hiện và sử dụng từ 
4.000 năm trước công nguyên, để 
làm thuốc an thần, giảm đau. Mãi 
tới thế kỷ XVII, Ấn Độ là nước đầu 
tiên khám phá ra lạc thú hút thuốc 
phiện, từ đó phát triển ra các nước. 
Ở Việt Nam, trải qua các thời đại từ 
phong kiến, thời thuộc Pháp, thời 
kháng chiến chống pháp, chống Mỹ 
xâm lược và từ ngày miền Nam Việt 
Nam hoàn toàn giải phóng, thống 
nhất đất nước đến nay, thuốc phiện 
vẫn tiếp tục phát triển và ngày càng 
nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, từ 
những năm 1960 trở đi, ngoài thuốc 
phiện ra còn có nhiều loại ma túy 
bán tổng hợp và tổng hợp phát triển 

nước Iran, Pakistan, Tajikistan). 3) 
Tam giác bạc ở Mỹ la tinh. 4) Thung 
lũng Bagaa ở Lebanon. Trong đó 
Tam giác vàng là nơi sản xuất thuốc 
phiện chiếm trên 70% lượng thuốc 
phiện thế giới, mà chủ yếu để tinh 
chế ra Heroin. Còn lại Afghanistan 
có xưởng ma túy lớn nhất toàn cầu, 
đã sản xuất lượng Heroin bằng 97% 
Heroin toàn thế giới, trị giá tới 30 tỷ 
USD/năm. 

Nhiều nguyên nhân quan trọng 
khác nữa như: Luật pháp chưa 
nghiêm, truyền thông, giáo dục chưa 
đầy đủ, người dùng do buồn chán, bị 
dụ dỗ, lôi kéo, thử. Ma túy còn gắn 
với tham nhũng, ma túy còn là vũ khí 
của kẻ thù nhằm tấn công, làm hỏng 
một thế hệ, một dân tộc, để chúng dễ 
bề khống chế…

Về giải pháp phòng chống, 
Một là, ma túy mang tính toàn 

cầu, nên cần phải phối hợp chặt chẽ 
với các nước và các tổ chức phòng 
chống ma túy quốc tế và khu vực.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền giáo dục sâu rộng, thường 
xuyên, liên tục cả về đường lối, chính 
sách của Đảng, nhà nước về phòng 
chống ma túy, cả về tác hại của nó 
để mọi người hiểu rõ mà chủ động 
phòng và tham gia phòng chống. 

Ba là, kết hợp cuộc vận động toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa khu dân cư để vận động đăng ký: 
Gia đình, tổ, khu phố, xã, phường… 
không có ma túy.

Bốn là, các cơ quan chuyên trách 
và các cơ quan chức năng như: Công 
an, bộ đội Biên phòng, Hải quan cần 

và lưu hành rộng rãi, rất nguy hiểm, 
như: Heroin, Amphetamin, Crack, 
Estasy... đã làm cho người nghiện 
bị tàn phá sức khỏe, gây ra biết bao 
tệ nạn xã hội và làm tốn kém không 
biết bao nhiêu tiền bạc của nhà nước, 
gia đình và xã hội.

Vì sao tệ nạn ma túy lại diễn biến 
ngày càng phức tạp? có nhiều nguyên 
nhân, tuy nhiên có thể nêu bật các 
nguyên nhân sau đây: Do lợi nhuận 
kinh tế cao, nên không chỉ một nhóm 
người buôn bán lén lút, mà quan 
trọng hơn là cả một số nước, nhà 
nước đã bất chấp luật pháp, đạo lý, 
tổ chức sản xuất, kinh doanh ma túy 
lớn, mang tầm thế giới. Theo thông 
báo mới đây của LHQ (UNODC) 
thì thế giới có 4 trung tâm sản xuất 
ma túy lớn là: 1) Tam giác vàng 
(Myanma, Thái Lan, Lào). 2) Lưỡi 
liềm vàng (1 phần Afghanistan và các 

Ma túy - Một hiểm họa
và giải pháp phòng chống

BS. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TT GDSK nói chuyện về phòng chống  
ma túy cho học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu. Ảnh: THĂNG THÀNH
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nhiều hơn nữa đối với các hộ vi phạm. Bởi theo họ đó là 
việc cần làm để nâng cao ý thức tự giác của mỗi cá nhân, 
hộ gia đình trong phòng chống dịch bệnh. Nhất là thời 
gian qua nhiều hộ gia đình tỏ ra khá thờ ơ, đặc biệt với 
những hộ dân ngay trong vùng dịch lại không hợp tác 
với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp vệ sinh, 
diệt trùng, tẩy uế… 

Tuy nhiên, trước khi triển khai và thực hiện cần đẩy 
mạnh tuyên truyền nghị định 176/2013/NĐ-CP để các tổ 
chức, đơn vị, cá nhân sống và mọi người dân nâng cao 
hiểu biết, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, 
vì sức khỏe của chính mình. 

Trao đổi với chúng tôi, Bs Nguyễn Văn Lên - Giám 
đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh 
cho biết: “Công tác phòng chống dịch bệnh nói chung 
và phòng chống SXH nói riêng chỉ có thể thành công khi 
và chỉ khi mọi người dân hiểu và tự giác thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh, phòng dịch. Đây là vấn đề sức 
khỏe cộng đồng và cần phải được cộng đồng chung tay 
giải quyết, trong đó ngành Y tế là cơ quan nòng cốt, tham 
mưu, hướng dẫn về mặt chuyên môn. Vì vậy, phải tiếp tục 
đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng truyền thông 
nguy cơ, truyền thông tiếp cận cộng đồng, thay đổi hành 
vi có hại cho sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, cần 
tăng cường tuyên truyền Nghị định 176 của Chính phủ 
để mọi người dân biết, chấp hành”. 

HOA VIỆT 

Cố tình không hợp tác...
(Tiếp theo trang 3)

có biện pháp đồng bộ, phối hợp chặt 
chẽ, ngăn chặn kịp thời, không để ma 
túy lọt vào địa phương.

Năm là, ngành Y tế nói chung và 
các cơ sở bán lẻ thuốc nói riêng, cần 
quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng tâm thần, không 
để lọt ra ngoài xã hội.

Sáu là, ngành Giáo dục, cần 
giáo dục học sinh hiểu rõ tác hại 
của ma túy, để học sinh cảnh giác, 
phòng, chống. Đồng thời cần phối 
hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội, không để ma túy lọt 
vào học đường. 

Bảy là, Mặt trận, các đoàn thể 
cần có chương trình phối hợp đồng 
bộ trong việc phòng chống ma túy, 
nhất là đoàn thanh niên cần có sinh 
hoạt chuyên đề, hội thảo, hội trại… 
làm cho thanh niên hiểu rõ tác hại 
của ma túy để làm lực lượng xung 
kích trong trong phòng chống ma túy.

Tám là, ngành Lao động Thương 
binh và Xã hội phối hợp với các 
ngành chức năng khác, bằng mọi 
cách khống chế, giảm số người 
nghiện. Đồng thời tổ chức chữa trị 
cho số người đã mắc phải, hạn chế 
tái nghiện.

Chín là, phát hiện và vận động 
chặt phá các loại cây gây nghiện, 
như: cần sa, Coca, thuốc phiện…

Mười là, nhà nước cần tăng thêm 
kinh phí cho hoạt động phòng chống 
ma túy, kể cả kinh phí chữa trị, đồng 
thời có kiểm tra, quản lý chặt chẽ.

Phòng chống Ma túy là một mặt 
trận nóng bỏng, là nỗi lo của mỗi gia 
đình và toàn xã hội, lo cho tương lai 
của nòi giống Việt Nam. Do đó, cần 
vận động toàn dân tham gia với ý 
thức trách nhiệm và quyết tâm cao, 
nhằm đẩy lùi, ngăn chặn, sớm tiến tới 
một xã hội không có ma túy.

DSCK2 TRẦN TRẤP

Ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và Đại tá Đoàn Minh Quyết,  
Trưởng Công an TP.Vũng Tàu đốt hình nộm ma túy trong buổi lễ mít tinh hưởng ứng 
“Ngày toàn dân phòng chống ma túy”.
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Theo thống kê của Cục An toàn 
thực phẩm, năm 2014 cả nước 
đã ghi nhận 11 vụ ngộ độc 

do nấm độc (ngộ độc nấm), làm 46 
người mắc, 45 người nhập viện và 
13 người tử vong; 05 tháng đầu năm 
2015, cả nước xảy ra 12 vụ ngộ độc 
nấm, làm 56 người nhập viện, 04 
người tử vong.

Riêng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vụ 
ngộ độc nấm xảy ra gần đây nhất là 
vào ngày 23/6/2015. Đây là 01 vụ 
ngộ độc do ăn phải nấm độc không 
rõ chủng loại mọc trong rừng Tràm. 
Nạn nhân là 2 vợ chồng anh Nguyễn 
Đình Thái (44 tuổi) và chị Trần Thị 
Thu (36 tuổi), ngụ ấp Bàu Ngứa, 
xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc. 
Nguyên nhân của vụ ngộ độc này 
cũng vì hiểu biết hạn chế, không phân 
biệt được nấm độc với nấm lành nên 
đã thu hái nhầm nấm độc về sử dụng 
cho cả gia đình...

Để phòng tránh ngộ độc nấm, Chi 
cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 
BR-VT đưa ra một số khuyến cáo 
phòng ngừa ngộ độc nấm, cách phân 
biệt nấm độc như sau:

Phân biệt nấm độc
Nấm độc thường có màu sắc sặc 

sỡ. Thông thường các loại nấm độc 

bao giờ trông cũng nhiều màu sắc 
hơn, có đốm nổi lên, trên mũ nấm có 
những hạt nổi hay vằn màu đỏ hay 
màu tạp, có rãnh, vết nứt, có vòng 
quanh thân, khi ngắt có thể có nhựa 
chảy ra. Nấm độc khi hái thường có 
mùi cay, mùi hắc hoặc mùi đắng xộc 
lên. Nấm ăn được thường thơm hoặc 
không mùi. 

Nấm có đủ: Mũ, phiến nấm, 
cuống, vòng cuống và bao gốc 
thường là nấm độc. Bên trong thân 

cây nấm màu hồng nhạt, mũ nấm 
mầu đỏ có vẩy trắng, sợi nấm phát 
sáng trong đêm là nấm độc.

Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp 
ngoại lệ, như có nấm độc có màu sắc 
và hình dạng giống nấm thường. Vì 
thế rất khó để có thể nhận biết được 
nấm an toàn và nấm độc nếu không 
có đủ kinh nghiệm và kiến thức. Dưới 
đây là một số loại nấm độc nhưng có 
hình dạng giống nấm thường:

Nhận biết nấm độc &
PHÒNG CHỐNG
NGỘ ĐỘC NẤM

Thời tiết nóng ẩm từ tháng ba đến tháng chín dương 
lịch, nhất là vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho 
nấm rừng phát triển, trong đó có rất nhiều loại nấm 

có độc tính gây chết người. 
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Nấm đen nhạt: Còn gọi là nấm 
xanh đen, nấm bìu. Loại này quả nấm 
thường có màu xanh ôliu hay xanh 
đen, phiến nấm màu trắng, cuống 
và vòng màu trắng, chân cuống nấm 
phình dạng củ. Thịt nấm mềm màu 
trắng, khi non có mùi thơm ngọt, già 
thì có mùi khó chịu. Nấm thường 
mọc đơn độc hoặc thành cụm ở trên 
mặt đất rừng hoặc bãi cỏ. Đây là 
loại nấm cực độc, chỉ khoảng 30g 
nấm (một miếng nhỏ bằng ngón 
tay út) cũng đủ giết chết một người 
trưởng thành.

Nấm tán trắng: Quả nấm màu 
trắng, đôi khi ở giữa có màu vàng 
bẩn, bề mặt khi thời tiết khô thì nhẵn 
bóng, khi trời ẩm thì ướt và dính. 
Phấn nấm màu trắng, đường kính 
khoảng 5 - 10cm, cuống và vòng 
cũng màu trắng, chân phình dạng 
củ. Loại này hay mọc ở ven rừng, 
ven đường hoặc trên bãi cỏ. 

Nấm đỏ: Quả nấm có màu đỏ 
rực hay đỏ cam, màu sắc có thể 
nhạt dần sau mưa, có phủ những vảy 
màu trắng, đường kính từ 10 - 15cm, 
cuống và vòng màu trắng hoặc vàng, 
chân phình dạng củ, thịt nấm trắng 
không có mùi vị đặc biệt. Nấm mọc 
đơn độc hoặc thành cụm. Loại nấm 

này trông rất đẹp còn được gọi là 
nấm bay, nấm vũ trụ, có nơi còn gọi 
là nấm ruồi vì dùng làm bả diệt ruồi.

Biểu hiện ngộ độc nấm
Ngộ độc nấm gồm có biểu hiện 

sớm và muộn. Biểu hiện sớm thường 
xuất hiện sau khi ăn từ 20 phút đến 
2 giờ, tối đa là 6 giờ và biểu hiện 
muộn xuất hiện sau khi ăn từ 6 đến 
40 giờ, trung bình 12 giờ. Mức độ 
ngộ độc tùy thuộc vào các loại nấm. 
Nạn nhân thấy nôn nao, khó chịu, 
có khi đau bụng dữ dội hoặc nôn ra 
máu, đi ngoài nhiều lần, phân có mùi 
hôi tanh; người mệt nhừ, lạnh toát, 
có khi nổi mẩn đỏ; nếu nặng thì co 
giật, hôn mê. 

Sơ cứu khi bị ngộ độc nấm
Khi phát hiện người nghi là ngộ 

độc do ăn nấm phải bình tĩnh, nhanh 
chóng tìm mọi cách làm cho bệnh 
nhân nôn ra hết thức ăn như: Móc 
họng, hoặc lấy lông gà rửa sạch 
ngoáy họng cho bệnh nhân nôn cho 
đến khi nôn ra nước trong. Cho người 
bệnh uống than hoạt tính để hấp phụ 
chất độc trong ống tiêu hoá càng 
sớm càng tốt. Người lớn cho uống 
20 - 30g pha với 100 - 200ml nước 
sạch quấy đều. Trẻ em tuỳ theo tuổi 

giảm bớt liều lượng. Sau đó đưa ngay 
người bệnh đến bệnh viện gần nhất. 

Gửi cả các chất nôn của bệnh 
nhân, hay nấm vừa ăn còn sót lại đến 
bệnh viện để xét nghiệm tìm chất 
độc của loại nấm, giúp điều trị đúng 
hướng vì tuỳ theo loại nấm có chất 
độc khác nhau, tình trạng ngộ độc và 
cách điều trị cấp cứu cũng khác nhau.

Nếu người bệnh hôn mê, co giật: 
Cho người bệnh nằm nghiêng. Nếu 
người bệnh thở yếu, ngừng thở: Hà 
hơi thổi ngạt hoặc hô hấp nhân tạo 
bằng các phương tiện cấp cứu có 
tại chỗ. 

Cho người bệnh uống đủ nước, 
tốt nhất là dùng oresol. 

Khi đã được điều trị tại cơ sở y 
tế không tự về nhà trong 1 - 2 ngày 
đầu kể cả khi các biểu hiện ngộ độc 
ban đầu đã hết.

Phòng ngừa ngộ độc nấm
Ngộ độc nấm rất nguy hiểm vì 

có thể gây tử vong hoặc nặng thì gây 
tiêu hủy hồng cầu, bạch cầu, tế bào 
thần kinh, tế bào gan..., chỉ cần vài 
cây nấm độc lẫn trong món ăn cũng 
có thể gây ngộ độc, thậm chí gây tử 
vong. Do đó, mọi người khi muốn 
ăn nấm cần tuân theo các nguyên 
tắc sau đây:

Chỉ ăn nấm khi biết chắc chắn 
đây là loại nấm ăn được, “Tuyệt đối 
không thu hái, không chế biến và 
không ăn nấm mọc hoang dại, nấm 
lạ, không rõ nguồn gốc, nấm nghi 
ngờ không bảo đảm an toàn dù chỉ 
một lần”; 

Không hái nấm non chưa xoè mũ 
vì chưa bộc lộ hết đặc điểm của nấm 
độc. Nấm tươi mới hái nên nấu ăn 
ngay, nếu để ôi, nát có thể thành nấm 
độc; Nấm có sâu bọ hoặc cho gà, chó 
ăn không chết nhưng vẫn có thể gây 
ngộ độc với người.

KS. ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
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Thời gian qua, tại tỉnh BR-VT, 
cơ quan chức năng đã phát 
hiện nhiều cơ sở bán măng 

nhuộm chất Vàng Ô được bày bán 
tại các chợ. Trước đó, tại Tp. Hồ 
Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh 
thành khác như Nghệ An, Đà Nẵng…
cũng từng phát hiện măng tươi ngâm 
hóa chất này với mục đích làm cho 
măng có màu vàng tươi, bắt mắt, dễ 
bán, trước những thông tin đó, nhiều 
người tiêu dùng hoang mang, e ngại. 

Khảo sát một số chợ trên địa 
bàn Tp. Vũng Tàu, măng 
được bày bán rất phổ biến 

nhưng không ghi rõ nơi sản xuất. 
Chủ yếu được đựng đơn giản trong 
những thau nhựa mà không hề có 
vật che chắn nào, mặc cho bụi, côn 
trùng đậu vào. Tuy nhiên, vẫn thu hút 
nhiều người dân mua. Chị Nguyễn 
Thị Hoa - một người nội trợ cho biết: 
“nhiều món ăn của gia đình mình 
vẫn thường kết hợp với măng, trước 
thông tin nói nhiều về măng ngâm 
hóa chất mình mua củ măng tươi 
về rồi tự chế biến, như vậy ăn mới 

yên tâm. Măng sắt lát rồi bán ngoài 
chợ nhìn vàng óng, bắt mắt hơn hẳn 
măng mình tự làm nên mình cảm thấy 
rất đáng nghi…”

Ngay tại nhiều tuyến đường như 
Bình giã, Lưu Chí Hiếu Tp. Vũng 
Tàu… Măng được bày bán khá nhiều 
và đủ thể loại từ măng tươi, măng 
ngâm chua, măng ngâm muối ớt và 
măng đã phơi khô. Có một số thau 
măng đã tạo những váng đục màu 
ngả vàng, khi ngửi lên mùi nồng khó 
chịu. Khi được hỏi, Cô L - một sạp 
hàng bán măng tại chợ Lưu Chí Hiếu 
thổ lộ: “trước đây nhà cô nhập măng 
tươi về rồi tự làm và bán cho khách, 
nhưng làm măng mất nhiều thời gian, 
bởi măng chua ngâm mấy tháng trời 
mới đạt tới độ chua cần thiết, Măng 
tươi cũng phải ngâm ít nhất vài ngày, 
nên cô đặt nhập mối từ các thương 
buôn vì thấy măng vừa mềm lại vừa 
giòn, chất lượng ai cũng khen, muốn 
có lúc nào người ta nhập cũng được, 
rồi về bán và nhập lại cho các cửa 
hàng nhỏ lẻ, chứ cô cũng không biết 
trong măng người ta có tẩm chất gì 
hay không”. 

Trước đó, cơ sở bán măng của 
ông Nguyễn Văn Lắm và bà Phạm 
Thị Sao - bán tại chợ Vũng Tàu đã 
bị Chi cục Quản lý nông, lâm, thủy 
sản phát hiện có sử dụng chất Vàng 
Ô trong măng, dưa chua. Qua trao đổi 
với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lắm 
cho hay, gia đình ông mỗi ngày bán 
từ 10 đến 15 kg măng, nhưng không 
hề biết là bán măng tẩm hóa chất, bởi 
ông nhập từ thương lái rồi về bán lại. 
Đến khi cơ quan chức năng kiểm tra, 
phát hiện, vợ chồng ông mới biết 
mình đang bán một mặt hàng gây 
độc cho sức khỏe con người. Ông nói 
với giọng bức xúc: “Khi phát hiện 
thực phẩm nhiễm hóa chất, người 
dân thường chửi dân buôn chúng tôi 
làm ăn thất đức, nhưng thực tế chúng 
tôi có biết gì đâu, họ giao hàng thế 
nào thì mình bán thế ấy, làm gì có đủ 
trình độ để phát hiện họ tẩm các chất 
bậy bạ vào. Hỏi thì mối họ nói măng 
nhập từ DakLak về nên mới vàng và 
ngon như vậy…”

Để hiểu thêm về thị trường cung 
cấp chất hóa học tẩm vào măng, tôi 
vào vai một người muốn sản xuất chế 
biến măng bỏ sỉ, gia nhập diễn đàn 
chia sẻ về kinh nghiệm bán và chế 
biến măng sao cho có lời nhất, tôi 
được một tài khoản H.N ở TP.HCM 
chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu 
tôi mua 3 sản phẩm gồm hai gói 
màu trắng, một gói là bột tẩy trắng 
măng, gói kia là đường hóa học để 
măng ngọt và một gói bột màu vàng 
là phẩm màu dùng để tạo màu cho 
măng, với giá 50 ngàn đồng/3 gói. 
Theo lời của H.N, 3 sản phẩm này 
có công dụng tẩy sạch mùi măng 
hư, giúp măng mềm, tạo độ dai cho 
măng, măng để lâu ngày vẫn không 
bị hỏng. 

CẨN TRỌNG VỚI MĂNG
TẨM CHẤT VÀNG Ô

Không ít cơ sở sản xuất, chế biến măng sử dụng chất Vàng Ô để nhuộm màu cho măng.
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Qua trao đổi với bác sĩ Đào Thị 
Hà - Chi cục phó, Chi cục ATVSTP 
tỉnh, được biết, hóa chất như lời giới 
thiệu trên mạng hiện được sử dụng 
khá nhiều trong chế biến măng, có 
tên gọi là chất Vàng Ô. Vậy chất 
Vàng Ô nguy hiểm như thế nào? Bs 
Đào Thị Hà cho biết thêm: “Vàng 
Ô là chất bột tinh thể hình kim, màu 
vàng, dễ tan trong nước và cồn, được 
nhập khẩu từ nước ngoài. Chất này 
thường dùng để nhuộm màu sợi vải, 
làm nguyên liệu sơn quét tường, có 
tính độc tới mức Tổ chức Ung thư 
thế giới (IARC) đã xếp vào chất gây 
ung thư nhóm 3 - có thể gây bệnh 
cao, Việt Nam cũng xếp hóa chất này 
vào nhóm không được phép dùng cho 
thực phẩm. Nếu người tiêu dùng ăn 
phải măng tẩm chất Vàng Ô lâu dài 
sẽ gây tổn hại dạ dày, thủng ruột, 
tổn hại thận, phá nát gan… Nguy 
hiểm hơn là chúng tồn dư và kích 
hoạt hàng loạt bệnh trong cơ thể 
như ngộ độc thận, da lở loét, suy hô 
hấp, nhiễm độc đường ruột, ngộ độc 
cấp, tiêu chảy nặng… và nếu không 
cấp cứu kịp thời sẽ để lại những di 

chứng nặng nề về sức khỏe và có thể 
tử vong”. 

Mặc dù Chi cục ATVSTP, Chi 
Cục nông, lâm, thủy sản tỉnh thường 
xuyên thanh tra, kiểm tra các chợ trên 
địa bàn tỉnh về tình trạng lạm dụng 
chất cấm, hóa học trong thực phẩm, 
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hành vi 
gian lận chưa được phát hiện. vì vậy 
người tiêu dùng nên cẩn trọng trong 
việc mua thực phẩm cho gia đình.

Cũng theo bác sĩ Đào Thị Hà, rất 
khó để phân biệt măng ngâm, tẩm 
hóa chất với măng sạch bằng mắt 
thường mà phải xét nghiệm mới biết 
được. Nên để khỏi mua nhầm măng 
đã có chất hóa học thì người tiêu 
dùng nên mua măng của các công ty 
có thương hiệu uy tín, nếu sản phẩm 
có sự cố người tiêu dùng có thể khiếu 
nại, đòi bồi thường thiệt hại, hoặc 
mua củ măng tươi về rồi tự chế biến. 

Để nhận biết măng có tẩm chất 
Vàng Ô và không tẩm chất Vàng Ô, 
người tiêu dùng có thể tham khảo lời 
khuyên của các chuyên gia về thực 
phẩm như sau:

Cách nhận biết măng tươi có tẩm 
hóa chất:

- Măng ngâm hóa chất thường 
bóng đẹp, bắt mắt, vỏ ngoài láng 
mịn, củ măng đều, sờ vào có cảm 
giác dính tay.

- Màu măng hóa chất vàng đậm, 
hoặc trắng phau (do ngâm hóa chất); 
không bị ẩm mốc.

- Dùng tay sờ, bẻ măng ngâm hóa 
chất giòn, dễ bẻ gãy vụn.

- Dùng mũi ngửi măng thấy mùi 
hóa chất (mùi lưu huỳnh sẽ khét đặc 
trưng của diêm sinh CO2).

Cách nhận biết măng không 
ngâm hóa chất:

- Măng tươi có màu vàng nhạt, 
có thể hơi thâm đen do ngâm muối.

- Măng tự nhiên được ngâm muối 
sẽ dai, không dễ gãy khi bẻ.

- Cọng măng tươi to nhỏ không 
đều, nhìn không thấy bóng bẩy, đẹp 
mắt.

- Mùi măng tươi không hóa chất 
có mùi chua thơm tự nhiên, không 
có mùi lạ.

Cách chế biến măng an toàn:
Bóc hết vỏ măng, cắt lát mỏng, 

hoặc xé nhỏ thành sợi rồi ngâm nước 
ấm, nước gạo, nước vôi trong… giúp 
giảm độc tố; khi ngâm măng nên cho 
thêm một ít muối; trước khi chế biến 
cần rửa thật sạch.

- Với măng khô cần đổ ngập nước 
ấm, hoặc dùng nước gạo ngâm nhiều 
ngày. Luộc măng bỏ nước vài lần, 
mỗi lần 10 - 20 phút và luộc ít nhất 
2 lần, luộc nhiều càng sạch độc tố, 
ăn măng mềm ngon hơn. Việc luộc 
măng giúp bay hơi độc tố, sạch cả 
hóa chất bảo quản măng khô (có 
thể cho ớt bỏ hạt, hoặc rau ngót để 
luộc măng giúp khử độc nhanh hơn). 
Khi măng không còn vị đắng, nước 
trong hãy chế biến món ăn. Ngoài 
ra, không nên ăn quá nhiều măng, 
nhất là măng luộc, kể cả khi luộc kỹ 
cũng vẫn có thể gây ngộ độc và suy 
nhược cơ thể; hạn chế mua măng 
chua trái mùa.

TRẦN HIÊN

Theo Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016. Người 
nào sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh 
mục được phép sử dụng trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo 
quản thực phẩm, gây tổn hại cho sức khỏe… tùy theo mức độ 
vi phạm và hậu quả có thể bị phạt từ 200-500 triệu đồng hoặc 
phạt tù từ 3-7 năm, cấm hành nghề 1-5 năm.

Kiểm tra liên ngành ATVSTP tại chợ Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc.
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Hiện nay bánh Trung thu đã 
được bày bán khắp nơi. Phần 
lớn bánh của các cơ sở có 

thương hiệu đều đáp ứng được chất 
lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một 
số cơ sở chạy theo lợi nhuận bất chấp 
sức khỏe của người tiêu dùng đã cố ý 
hoặc vô ý sử dụng các loại phẩm màu 
ngoài danh mục, sử dụng chất bảo 
quản độc hại hoặc mua nguyên liệu 
không đảm bảo chất lượng, không có 
nguồn gốc xuất xứ. Bánh được sản 
xuất ở cơ sở chật hẹp không đảm bảo 
vệ sinh, nhân viên không được khám 
sức khỏe định kỳ , thực hành vệ sinh 
kém như làm bánh trực tiếp bằng tay 
chưa rửa sạch, không có bao tay… 
Bên cạnh loại bánh kém chất lượng 
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm trên thị trường vẫn còn xuất 
hiện bánh trung thu giả nhãn mác của 
cơ sở uy tín. Bánh được làm giả, làm 
nhái cả về nhãn mác, lẫn kiểu dáng 
công nghiệp... nếu không có kinh 
nghiệm sẽ khó lòng phân biệt được 
bánh thật và bánh giả.

Để tránh tình trạng tiền mất tật 
mang, để mua được bánh trung thu 
chất lượng và đảm bảo an toàn cho 
sức khỏe thiết nghĩ mọi người cần 
biết cách lựa chọn và bảo quản bánh 
Trung thu an toàn:

1.Thương hiệu 
Đầu tiên là nên chọn bánh của các 

công ty có thương hiệu lâu năm. Bởi 
đây là những thương hiệu đã được 
người tiêu dùng khẳng định uy tín 
trong nhiều năm, có quy trình tuyển 

chọn nguyên liệu, quy trình chế biến 
đảm bảo vệ sinh.

Nên tìm mua sản phẩm tại các 
điểm bán sỉ và lẻ thuộc hệ thống quản 
lý trực tiếp của các cơ sở có thương 
hiệu. Những cơ sở có thương hiệu đã 
được đăng ký tiêu chuẩn chất lượng 
với cơ quan Y tế và có chứng nhận đủ 
điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 
do cơ quan quản lý cấp.

2. Bao bì
 Khi mua chọn loại bánh có bao 

bì còn nguyên vẹn, không xước rách, 
lớp vỏ kính không bị hỏng hoặc bị xì 
hơi để tránh không khí lọt vào làm 
giảm chất lượng bánh và trên mặt 
bánh có in dập tên doanh nghiệp cũng 
như hình ảnh, logo công ty rõ nét.

Không nên mua các loại bánh bao 
bì đã bị rách hay có những vết đốm, 
vết lạ như: đốm trắng, xanh, vàng, 

Cách chọn và 
dùng bánh trung thu 
BẢO ĐẢM ATTP

Người sản xuất vô tư cầm nhân bánh bằng tay trần, không đảm bảo ATVSTP.
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vì đây là những dấu hiệu cho biết 
bánh bị mốc, hư khi sử dụng sẽ ảnh 
hưởng đến sức khỏe. Có những hộp 
bánh vẫn còn hạn dùng nhưng trên 
bề mặt bánh đã bị mốc. 

3. Thông tin trên vỏ hộp
Điều quan trọng nhất là trên bao 

bì có ghi rõ ngày sản xuất và hạn 
sử dụng. Bánh của một số công ty 
có hạn sử dụng 1 tháng, còn một số 
khác dài tới 3 tháng. 

Trên đó ghi hàm lượng các chất 
dinh dưỡng, ngày tháng sản xuất, 
nguyên liệu, thành phần của bánh, 
tên nhà sản xuất, địa chỉ, số hiệu sản 
phẩm, số chứng chỉ an toàn vệ sinh... 

4. Cảm quan bên ngoài
Nhìn cảm quan bên ngoài 

cho thấy, nếu bánh ngon 
màu sắc của bánh 
phải là màu 

vàng hơi đậm và đều. Bánh nướng 
phải có vỏ mềm, mùi thơm đặc trưng, 
có màu vàng hơi sậm và đều, không 
bị tươm dầu. Bánh không bị mốc hay 
có màu sắc lạ khi nhìn từ bên ngoài.

Kiểm tra xem bề ngoài bánh có 
kẽ nứt, có lộ nhân ra không, đồng 
thời xem có biểu hiện mốc, cháy 
hay không.

Nếu là bánh dẻo, vỏ và nhân bánh 
phải mềm có mùi vị tự nhiên của đậu 
xanh và hạt sen.

5. Khi ăn
Khi cắt, nhân bánh phải có độ 

dẻo, mềm. Các thành phần của bánh 
phải có độ bám dính, không mốc hay 
màu sắc lạ. Khi ăn phải có đầy đủ các 
vị bùi, béo, thơm của những thành 
phần trong nhân như: Lạp xưởng, 
jambon, đậu xanh, hạt sen…; tránh 
ăn bánh có mùi thiu hay có dấu hiệu 
chảy nước. 

6. Cách sửa dụng và bảo quản
Bánh Trung thu cần được bảo 

đảm an toàn thực phẩm theo những 
tiêu chí sau:

- Bánh mua về phải được bảo 
quản ở nơi sạch sẽ, được che đậy 
tránh bụi bẩn, mưa nắng, côn trùng 
xâm nhập, bảo quản theo đúng quy 
định trên nhãn sản phẩm của nhà 
sản xuất.

- Chỉ ăn bánh còn hạn sử dụng, 
không bị dập nát biến dạng, bao bì 
không rách nát, không có màu sắc 
khác thường, không bị thiu, ẩm mốc, 
hư hỏng và không có mùi khác lạ.

- Rửa tay sạch trước khi cắt, chia 
bánh và trước khi ăn bánh.

- Không ăn quá nhiều bánh và 
các thực phẩm giàu đạm, mỡ, đường 

trong khẩu phần ăn để tránh rối 
loạn hấp thu thực phẩm. 

KS. ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục ATVSTP

Nhân bánh Trung thu bị cơ quan chức năng thu giữ.
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Vai trò to lớn của Nước sạch và vệ sinh 
môi trường đối với sức khỏe con người

Người dân xã đảo Long Sơn, TP. Vũng Tàu, dọn dẹp môi trường để phòng chống  
dịch bệnh. Ảnh: THĂNG THÀNH

Nước có vai trò quyết định 
sự sống. Nước là nguồn tài 
nguyên thiên nhiên có tái tạo 

nhờ vào vòng tuần hoàn của nước. 
Tuy nhiên, nước cũng gây tai họa 
và tử vong cho con người khi nhiễm 
bẩn, bão lụt, hạn hán. Cách sử dụng 
nước hiện nay trong cộng đồng còn 

lãng phí rất lớn. Nhiều nơi người dân 
vẫn còn xem nguồn nước là nguồn 
vô tận và chưa thấy hết hậu quả của 
việc thiếu hụt nguồn nước trong tình 
hình môi trường đang bị biến đổi sâu 
sắc hàng ngày, các nguồn nước đang 
ngày càng ô nhiễm và cạn kiệt.

Ở nước ta, 62,5% lượng nước 
(khoảng 500 tỉ m3) là từ lãnh thổ các 
quốc gia khác ở thượng lưu chảy vào. 
Lượng nước tạo ra trong lãnh thổ 
Việt Nam chỉ khoảng 340 tỉ m3/năm, 
chiếm 37,5% còn lại. Lượng nước 
thật sự không phải là dồi dào, đặc 
biệt là trong mùa khô khi các quốc 
gia ở thượng nguồn sử dụng nhiều 
nước, trong khi trữ lượng nước ngầm 
nước ta chỉ ở mức trung bình so với 
các nước khác trên thế giới

Bệnh tật do nước:
Hằng năm trên thế giới có 25 triệu 

người chết do thiếu nước sạch. Đến 
năm 2020 khoảng 40% nhân loại sẽ 
sống ở vùng thiếu nước. Khoảng 
1,4 tỉ người trên thế giới, chủ yếu 
ở châu Á và châu Phi, không được 
tiếp cận nước sạch, 3 triệu trẻ em 
chết mỗi năm do thiếu nước sạch 
(Hội nghị Tuần lễ quốc tế về nước 
ở Stockholm, Thụy Điển 8/2005). 

Ô nhiễm môi trường nước:
Nước sạch có thể được định nghĩa 

là nguồn nước: trong, không màu, 
không mùi, không vị, không chứa 
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các độc chất và vi khuẩn gây bệnh. 
Tỉ lệ các chất độc hại và vi khuẩn 
không quá mức độ cho phép của tiêu 
chuẩn vệ sinh của mỗi quốc gia. Ô 
nhiễm nước là sự biến đổi các thành 
phần của nước khác biệt với trạng 
thái ban đầu. Đó là sự biến đổi các 
chất lý, hóa, sinh vật và sự có mặt 
của chúng trong nước làm cho nước 
trở nên độc hại, ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người do uống nước trực 
tiếp, sử dụng nước để sinh hoạt vệ 
sinh cá nhân hàng ngày.

Các yếu tố gây ô nhiễm nguồn 
nước thường thấy: 

Do ô nhiễm môi trường không 
khí, đất, nước (Chất độc hóa học, sự 
đốt cháy nhiên liệu trong sản xuất 
công nghiệp, chất thải công nghiệp, 
nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, 
bệnh viện, sử dụng hóa chất trừ sâu 
trong nông nghiệp.v.v...); 

Do nhiễm độc hóa chất vào nguồn 
nước trong quá trình sử dụng: như 
kim loại nặng: Chì (Pb), Đồng (Cu), 
Thạch tín (As); các chất phóng xạ; 
các chất gây ung thư vượt nồng độ 
tiêu chuẩn cho phép… 

Do vi sinh vật: 80% các bệnh 
nhiễm trùng liên quan đến nước (đặc 
biệt là các vi khuẩn gây nhiễm trùng 
đường ruột) ở các nước đang phát 

triển, khó khống chế và thanh toán 
như: các bệnh do virus, giun sán, côn 
trùng liên quan đến nước, các bệnh 
ngoài da, mắt… do dùng nước bẩn 
trong chế biến thực phẩm, ăn uống, 
vệ sinh cá nhân.

Các giải pháp về bảo đảm nguồn 
nước sạch và vệ sinh môi trường: 

Giữ sạch nguồn nước: Nâng cao 
ý thức cộng đồng để giữ sạch nguồn 
nước bằng cách không vứt rác bừa 
bãi; không phóng uế bậy, không 
thải trực tiếp vào nguồn nước sạch; 
không dùng phân tươi làm phân bón; 
sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng 
dẫn. Cần hạn chế tối đa việc sử dụng 
các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, 
đặc biệt là môi trường nước .

Tiết kiệm nước sạch: Giảm lãng 
phí khi sử dụng nước vào các sinh 
hoạt như nước dội vào nhà vệ sinh, 
tắt vòi nước khi đánh răng; kiểm tra, 
bảo trì cải tạo lại đường ống, bể chứa 
nước để chống thất thoát nước; dùng 
lại nguồn nước bể bơi, nước mưa vào 
những việc thích hợp như cọ rửa sân, 
tưới cây...

Xử lý phân người: Vận động và 
ứng dụng tốt các giải pháp để xây 
dựng các loại cầu tiêu hợp vệ sinh 
(tự hoại, bán tự hoại, hai ngăn, thấm 
dội nước)

Xử lý phân gia súc, động vật: Cần 
có kế hoạch thu gom với hố ủ hợp 
vệ sinh, chuồng trại cách xa nguồn 
nước theo qui định vệ sinh, có nền 
không thấm nước.

Xử lý rác sinh hoạt và chất thải 
khác: Cần có phương tiện chứa rác 
có nắp đậy kín, đủ sức chứa nhất là 
rác hữu cơ ở gia đình, khu tập thể 
cũng như nơi công cộng, đồng thời 
có biện pháp xử lý hợp vệ sinh không 
gây ô nhiễm nguồn nước.

Xử lý nước thải: Cần có hệ thống 
xử lý nước thải do sinh hoạt (cống 
ngầm kín) rồi đổ ra hệ thống cống 
chung, đồng ruộng hoặc sông rạch 
sau khi đã được xử lý chung hoặc 
riêng. Nước thải công nghiệp, y tế 
phải xử lý theo qui định môi trường 
trước khi thải ra cộng đồng.

Việc cung cấp nước sạch và đầy 
đủ là một trong những điều kiện 
cơ bản để bảo vệ sức khỏe cho con 
người. Đảm bảo nguồn nước sạch 
và vệ sinh môi trường sẽ góp phần 
khống chế được 80% bệnh tật. Bảo 
vệ môi trường sống để phát triển bền 
vững phải luôn được thực hiện bằng 
việc đảm bảo nguồn nước sạch và 
làm tốt vệ sinh môi trường ở mỗi địa 
phương, mỗi quốc gia.

T.T.V
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Y tế Bà Rịa Vũng Tàu tham gia Hội thao ngành Y tế 
lần thứ I, khu vực VIII

Ngành Y Tế tỉnh BR-VT xuất sắc đạt nhiều thứ hạng cao và xếp Nhì toàn đoàn tại hội thao khu vực lần thứ I,  
khu vực VIII.

Chớp cơ hộiQuyết liệt

Trước giờ tranh tài Giằng co

Ảnh: THĂNG THÀNH
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HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH:  
Các công đoàn cơ sở ngành Y tế tổ chức Đại hội 

nhiệm kỳ 2017-2022

Trung tâm Y Tế Huyện Tân Thành.

Trung tâm Giám định Y Khoa Trung tâm Y Tế huyện Long Điền

Trung tâm Truyền Thông - GDSKBệnh viện Mắt

Ảnh: T3G
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Nội soi tiêu hóa là một phương 
pháp thăm khám trực tiếp hệ 
tiêu hóa gồm phần trên là 

thực quản, dạ dày, tá tràng gọi là nội 
soi dạ dày tá tràng; phần dưới là đại 
tràng hay ruột già gọi là nội soi đại 
tràng. Thông qua kỹ thuật này, bác 
sỹ có thể chẩn đoán, phát hiện sớm 
các tổn thương, bệnh lý như ung thư, 
viêm loét dạ dày, ung thư đại tràng,… 
và đưa ra phương án điều trị phù hợp 
cho bệnh nhân. 

Ông Đặng Đình An, ở phường 
Long Tâm, thành phố Bà Rịa cấp cứu 
tại bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng 
nguy kịch, có biểu hiện xuất huyết 

tiêu hoá. Qua thăm khám, bác sĩ chỉ 
định phải khẩn cấp can thiệp bằng kỹ 
thuật nội soi “Thắt tĩnh mạch thực 
quản để xử trí xuất huyết tiêu hóa”. 
Nếu không được điều trị kịp thời, ông 
An có nguy cơ bị xuất huyết tiêu hoá 
nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Ông Đặng Trần Quyên, người thân 
của ông Đặng Đình An, cho biết: “Em 
tôi bị ói ra máu, kể cả đi cầu cũng ra 
máu, người xanh xao, mắt cứ trợn 
lên…nói chung tình trạng rất nặng, 
gia đình thậm chí đã nghĩ đến chuyện 
nó không qua khỏi…Vậy mà đưa vô 
bệnh viện Bà Rịa, các bác sĩ chẩn 
đoán bị xuất huyết tĩnh mạch thực 

quản, tiến hành thắt tĩnh mạch thực 
quản bằng phương pháp nội soi. Đến 
nay thì sức khỏe của em tôi đã ổn định 
rồi. Thực sự gia đình tôi không ngờ 
bệnh viện Bà Rịa lại có bác sỹ giỏi với 
máy móc hiện đại tới vậy”.

May mắn không kém là ông Đặng 
Chinh, ở xã Hắc Dịch, huyện Tân 
Thành. Ông bị đau họng, ho ra máu 
khoảng 1 tháng mới chịu đi khám. Với 
tiền sử bệnh xơ gan, ông được các bác 
sỹ bệnh viện Bà Rịa chỉ định nội soi 
thực quản. Kết quả nội soi, ông Chinh 
bị giãn tĩnh mạch thực quản do xơ gan 
mức độ II. Nếu không được điều trị 
can thiệp sớm, tĩnh mạch thực quản 
của ông Chinh có nguy cơ vỡ khá cao, 
dẫn đến xuất huyết tiêu hóa, có thể 
gây nguy hiểm đến tính mạng. Do 
đó, để điều trị và phòng ngừa, các bác 
sỹ đã thực hiện kỹ thuật nội soi thắt 
tĩnh mạch thực quản cho ông Chinh. 

Hồi phục sau ca thắt tĩnh mạch 
thực quản, ông Chinh vui mừng chia 
sẻ: “Qua phân tích của bác sĩ về tình 
trạng bệnh tật tôi mới biết mình may 
mắn đến mức nào, chỉ chậm trễ thêm 

Để chẩn đoán chính xác bệnh lý về thực quản, dạ dày, tá tràng hay 
đại tràng ngoài việc khám lâm sàng thì nội soi là phương pháp chẩn 
đoán quan trọng nhất hiện nay. Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng 
hay đại tràng được gọi chung là nội soi tiêu hoá. Từ đầu năm 2017, 
bệnh viện Bà Rịa bắt đầu ứng dụng nội soi tiêu hoá với 2 kỹ thuật 
mới là nội soi thắt tĩnh mạch thực quản và nội soi can thiệp kẹp cầm 
máu do loét dạ dày, tá tràng. Việc ứng dụng 2 kỹ thuật này đã và 
đang góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh 
nhân tại tỉnh BR-VT. 

Bệnh viện Bà Rịa:
Ứng dụng kỹ thuật nội soi trong 
chẩn đoán và điều trị dạ dày, tá tràng
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

một thời gian ngắn nữa thôi rất có thể 
tôi đã phải trả giá. Đây là lần đầu 
tiên tôi thực hiện thủ thuật này. Chỉ 
vài phút sau can thiệp, tôi đã bình 
thường trở lại, không hề mệt mỏi hay 
đau đớn”.

Ông Đặng Đình An và ông Đặng 
Chinh là hai trong số nhiều trường 
hợp bị xuất huyết tiêu hoá, cần phải 
tiến hành nội soi thăm khám khẩn 
cấp, nhằm phát hiện và theo dõi tổn 
thương, để xử lý và điều trị kịp thời. 
Nếu như trước đây, những trường hợp 
bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hoá, cấp 
cứu tại bệnh viện Bà Rịa đều phải 
chuyển lên bệnh viện tuyến trên để 
được can thiệp, thì nay, các trường 
hợp này được thực hiện điều trị can 
thiệp ngay tại bệnh viện, giúp bệnh 
nhân giảm chi phí và tiết kiệm thời 
gian trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc - Trưởng 
khoa Nội soi tiêu hóa - bệnh viện Bà 
Rịa cho biết, từ đầu năm 2017, bệnh 
viện Bà Rịa bắt đầu triển khai ứng 
dụng 2 kỹ thuật nội soi mới là “Thắt 
tĩnh mạch thực quản để xử trí xuất 
huyết tiêu hóa trên bệnh nhân bị 
vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ 

gan” và kỹ thuật nội soi “kẹp cầm máu 
để xử trí xuất huyết tiêu hóa trên” do 
loét dạ dày tá tràng. 2 kỹ thuật này 
đã và đang đem lại hiệu quả cao hơn 
trong điều trị cho bệnh nhân như hạn 
chế nguy cơ ổ loét bị lan rộng, hiệu 
quả cầm máu cao hơn, cứu sống được 
nhiều bệnh nhân hơn, nhất là trong 
những tình huống cấp cứu; thủ thuật 
đơn giản, thời gian thực hiện nhanh. 
Kỹ thuật nội soi thắt tĩnh mạch thực 
quản còn là phương pháp điều trị chủ 
động để phòng ngừa nguy cơ vỡ tĩnh 
mạch gây xuất huyết ở bệnh nhân.

Cũng theo bác sỹ Lộc, chỉ định nội 
soi dạ dày rất rộng rãi, hầu như tất cả 
các bệnh nhân nghi ngờ có vấn đề ở 
đường tiêu hoá trên đều phải soi dạ 
dày. Các lý do thông thường nhất là 
đau thượng vị, ói, cảm giác khó tiêu, 
ợ hơi,… ngay cả khi chẩn đoán đã 
rõ ràng là viêm, loét hay u…, bệnh 
nhân cũng có thể được chỉ định nội 
soi dạ dày để lấy mẫu xét nghiệm tìm 
vi trùng hay tìm tế bào ung thư. Có 
thể nói, nội soi tiêu hoá là một thủ 
thuật an toàn và rất ít khi có tai biến. 
Những vấn đề thường gặp là cảm giác 

Một ca nội soi tại bệnh viện Bà Rịa.

đau họng sau khi soi. Các trường hợp 
thủng hay rối loạn tim mạch là rất 
hiếm gặp. Do tính chất an toàn của 
thủ thuật, nội soi dạ dày có thể thực 
hiện cả cho các bệnh nhân ngoại trú 
mà không cần phải nhập viện. 

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh 
viện Bà Rịa đã ứng dụng kỹ thuật nội 
soi tiêu hoá điều trị cho 34 bệnh nhân. 
Trong đó, thực hiện nội soi kẹp cầm 
máu cho 17 bệnh nhân bị xuất huyết 
tiêu hoá do loét dạ dày, tá tràng và 
thực hiện nội soi thắt tĩnh mạch thực 
quản cho 16 bệnh nhân bị xuất huyết 
tiêu hoá do xơ gan. Nhờ ứng dụng 2 
kỹ thuật nội soi mới này, mà nhiều 
trường hợp bệnh nhân bị xuất huyêt 
tiêu hóa, cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa 
trong tình trạng nguy kịch đã được các 
bác sĩ cứu sống. 

Trong thời gian tới, bệnh viện Bà 
Rịa sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực 
để phát triển kỹ thuật này cũng như 
ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật mới 
trong chẩn đoán, điều trị các bệnh 
đường tiêu hóa nhằm nâng cao chất 
lượng, hiệu quả điều trị cho người 
dân tỉnh nhà.

VIỆT LÊ 
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bộ phận dùng: Rễ củ
Nơi sống và thu hái: Được trồng 

ở nhiều nơi từ Bắc đến Nam. Sau khi 
trồng 6 tháng rưỡi có thể thu hoạch. 
Mỗi năm có thể thu hoạch hai vụ 
vào các tháng 2-3 và 8-9. Chọn ngày 
nắng ráo để đào củ. Tuỳ theo cách chế 
biến, ta có Sinh địa hoàng và Thục 
địa hoàng.

- Sinh địa: Củ Địa hoàng đã được 
chọn lựa, rồi rải vào lò sấy; sấy trong 
6-7 ngày cho khô đều.

- Thục địa: Củ Địa hoàng lấy về, 
ngâm nước, cạo sạch đất. Lấy những 
củ vụn nát nấu lấy nước, nước đó tẩm 
những củ đã được chọn rồi đem đồ, 
đồ xong lại phơi, phơi khô lại tẩm. 
Tẩm và đồ như vậy được 9 lần, khi 
màu thục đen nhánh là được. Khi nấu 
không dùng nồi kim loại như đồng, 
sắt. Do cách chế biến mà tính chất của 
Sinh địa và Thục địa có khác nhau.

Tính vị, tác dụng: Địa hoàng tươi 
có vị ngọt, đắng, tính hàn; có tác dụng 
thanh nhiệt, mát máu. Sinh địa hoàng 
(Củ địa hoàng khô) có vị ngọt, tính 
hàn, có tác dụng tư âm dưỡng huyết. 
Thục địa hoàng có vị ngọt, mùi thơm, 
tính hơi ôn; có tác dụng nuôi thận, 
dưỡng âm, bổ huyết, làm đen râu tóc.

Công dụng, chỉ định và phối 
hợp: Sinh địa dùng chữa bệnh huyết 

hư phát nóng, thổ huyết, băng huyết, 
chảy máu cam, kinh nguyệt không 
đều, động thai; phát ban chẩn, cổ 
họng sưng đau, huyết nhiệt, tân dịch 
khô. Ngày dùng 8-16g, có thể dùng 
đến 40g.

Thục địa dùng trị thận âm suy 
sinh ra các chứng nóng âm ỉ, bệnh 
tiêu khát (đái đường), đau họng, khí 
suyễn (khó thở), làm sáng mắt, điều 
kinh, bổ huyết, sinh tinh, làm cho cơ 
thể tráng kiện. Ngày dùng 12-40g.
Bài thuốc:

1. Trị viêm họng, đau,sốt, khát 
nước: Huyền sâm 20g, Mạch môn, 
Sinh địa mỗi thứ 16g, sắc uống.

2. Trị tiểu đường: Sinh địa hoàng 
40g, Sơn dược 40g, Hoàng kỳ 20g, 
Sơn thù 20g, Tụy heo 12g, sắc 
nước uống.

3. Trị chảy máu cam: Sinh địa tươi 
40g, sắc uống 

Món ăn bài thuốc chữa bệnh từ 
sinh địa hoàng

- Cháo địa hoàng: Địa hoàng khô 
50g, gạo tẻ 100 - 150g. Đem nấu 
cháo, khi cháo chín cho thêm dấm 
và mật, khuấy đều để nguội cho ăn. 
Dùng cho bệnh nhân có tác dụng bổ 
huyết sinh tinh.

Cây Địa hoàng
Còn gọi là sinh địa, địa hoàng, nguyên sinh địa

Cây thảo sống nhiều năm cao 20-30cm, toàn cây có lông mềm. 
Lá mọc vòng ở gốc; phiến lá hình bầu dục, gốc mép khía răng 

tròn không đều; gân lá hình mạng lưới nổi rất rõ ở mặt dưới 
làm cho lá như bị rộp, chia lá thành những múi nhỏ. Hoa mọc 
thành chùm trên một cuống chung dài ở đầu cành. Quả hình 

trứng, chứa nhiều hạt nhỏ. Hoa tháng 4-6, quả tháng 7-8.

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.

 Gà hầm sinh địa, hoàng tinh, kỷ tử.
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- Cháo gạo hòa nước sinh địa: 
Nước ép sinh địa hoàng 300ml 
hòa vào cháo gạo vừa chín, đun 
sôi, ăn khi đói. Dùng cho các bệnh 
nhân khái huyết (ho ra máu) do 
lao phổi, giãn phế quản, viêm khí 
phế quản dạng viêm khô, ho khan 
ít đờm.

- Địa hoàng ẩm: Sinh địa 30g, 
thục địa 30g. Nấu lấy nước đặc bỏ 
bã, hòa với 60g mật ong khuấy 
đều, đun cho cạn nước thành dạng 
xirô lỏng. Mỗi lần cho uống 1 - 2 
thìa, ngày uống 2 lần sáng chiều. 
Dùng cho các trường hợp sốt nóng 
âm ỉ dài ngày, đau nhức tay chân, 
da nóng khô, ho khan, ho gà

 - Nước ép địa hoàng: Sinh 
địa tươi 500g đem ép lấy nước, 
cho đường phèn liều lượng thích 
hợp khuấy đều cho uống. Dùng 
cho các trường hợp lao phổi 
khái huyết.

- Gà hầm sinh địa - hoàng tinh 
- kỷ tử: Gà giò mái 1 con, sinh địa 
20g, hoàng tinh 20g, kỷ tử 20g, 
sơn dược 30g. Gà làm sạch, chặt 
miếng, cho các dược liệu và nước 
vừa đủ, hầm nhỏ lửa cho chín nhừ, 
thêm gia vị thích hợp. Chia 2 lần 
ăn trong ngày, cứ 2 ngày làm 1 
lần. Dùng 1 đợt 3 - 5 thực đơn 
(trong 6 - 10 ngày). Dùng cho phụ 
nữ ở tuổi trước và sau mãn kinh, 
có kinh nguyệt thất thường “cơn 
bốc hỏa”, vã mồ hôi, tay chân 
nóng, trạng thái tâm lý tình cảm 
thất thường.

- Thịt lợn hầm sinh địa hạ khô 
thảo: Thịt lợn 80g, sinh địa hoàng 
30g, hạ khô thảo 30g. Thịt thái 
miếng, cho dược liệu vào nước, 
nấu nhừ, thêm 1 củ tỏi bóc vỏ đập 
giập, muối ăn gia vị. Cho ăn ngày 
1 lần, dùng liên tục 3 - 4 tuần. 
Dùng cho bệnh nhân viêm sưng 
hạch, lao hạch.

Kiêng kỵ:
Không dùng sinh địa hoàng 

cho các trường hợp suy và thấp 
nặng ở tỳ, đầy bụng hoặc ỉa chảy.

BS. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Tăng cường tập huấn kiến thức 
An toàn vệ sinh thực phẩm 

Thời gian gần đây, trên địa bàn 
tỉnh BR-VT nói riêng và cả 
nước nói chung đã xảy ra rất 

nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm 
trọng: ngộ độc Rượu có hàm lượng 
methanol vượt ngưỡng quy định; ngộ 
độc bếp ăn tập thể; ngộ độc đoàn 
khách du lịch; ngộ độc nhộng ve sầu 
ký sinh nấm độc; ngộ độc cá nóc, so 
biển, cóc… Qua đó cho thấy kiến 
thức ATVSTP của người sản xuất, 
kinh doanh, chế biến và tiêu dùng 
thực phẩm còn rất hạn chế và họ có 
tâm lý chủ quan. 

Vì vậy, để cảnh báo cho cộng 
đồng chủ động các biện pháp phòng 
chống ngộ độc thực phẩm. Chi cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối 
kết hợp với TTYT, Phòng y tế các 
huyện/thành phố; UBND, TYT các 
xã, phường, thị trấn và các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 
tổ chức10 lớp tập huấn cho khoảng 
954 người sản xuất, kinh doanh, chế 
biến và tiêu dùng thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh để tuyên truyền kiến thức 
ATVSTP và biện pháp phòng chống 
ngộ độc thực phẩm.

Qua lớp tập huấn, người dân được 
cung cấp thông tin và hình ảnh về: 
Điều kiện đảm bảo ATVSTP theo 
quy định của pháp luật hiện nay, cách 
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các 
triệu chứng ngộ độc thực phẩm, các 
biện pháp xử lý và cách sơ cấp cứu 
khi bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 
đặc biệt nhấn mạnh cho người dân về 
việc phòng chống ngộ độc thực phẩm 
cũng như cách nhận biết, phân biệt 
đối với các loại thực phẩm chứa độc 
tố gây ngộ độc như: cá nóc, so biển, 
cua biển lạ, ốc biển lạ, cóc, nhộng 
ve sầu ký sinh nấm độc, khoai tây 
mọc mầm...

Dự kiến trong 4 tháng cuối năm 
2017, Chi cục ATVSTP sẽ tiếp tục 
phối hợp với các đơn vị tổ chức 
các lớp tập huấn tuyên truyền kiến 
thức ATVSTP cho cộng đồng tại các 
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
nhằm nâng cao nhận thức của người 
dân về tầm quan trọng của việc giữ 
gìn ATVSTP trong sản xuất, kinh 
doanh và tiêu dùng thực phẩm để hạn 
chế tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy 
ra trên địa bàn.

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống bão lụt 
trong mùa mưa bão, từ ngày 03/8 đến ngày 04/8/2017, 
TTYT huyện Đất Đỏ tổ chức 02 lớp tập huấn về cấp cứu 
tai nạn thương tích cho toàn thể nhân viên y tế và nhân 
viên y tế thôn ấp.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được cập nhật kiến 
thức cấp cứu tai nạn thương tích trong xử trí cấp cứu 
khi có tình huống tai nạn lao động, bão lụt, thiên tai, 
thảm hoạ hàng loạt xảy ra; được thực hành thuần thục 
các thao tác sơ cấp cứu, bảo đảm an toàn lao động, an 

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy, nâng 
cao khả năng nhận thức, ứng phó của lực lượng PCCC và 
CB CNV, đảm bảo xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra, ngày 
23/8/2017, Bệnh viện Tâm Thần tỉnh BR-VT phối hợp với 
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 thuộc Cảnh sát 
PCCC tỉnh BRVT tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp 
vụ phòng cháy chữa cháy cho CB CNV Bệnh Viện.

Lớp tập huấn được chia làm hai phần, phần lý thuyết và 
phần thực hành. Ở phần lý thuyết, học viên được tiếp cận 
những kiến thức cơ bản về PCCC, phương pháp bảo quản, 
sử dụng các phương tiện PCCC thông thường (bình CO2, 
bình bột); ở phần thực hành, học viên được hướng dẫn thao 
tác dùng bình chữa cháy, dập khay xăng cháy, dùng mền dập 
phuy xăng cháy...

Trong suốt quá trình tập huấn, các học viên luôn có ý thức 
học tập, nghiêm túc thực hành, do đó đã nắm rõ những kiến 
thức, kĩ năng cơ bản về công tác PCCC, nâng cao kiến thức 
và ý thức trách nhiệm về công tác PCCC, sẵn sàng, chủ động 
khi có sự cố xảy ra tại đơn vị cũng như trong cộng đồng.

Tin, ảnh: NGỌC TÚY

Khám sức khỏe định kỳ  
cho người cao tuổi

Trong 02 ngày (29 và 30/8/2017), Trung tâm Y tế 
thành phố Vũng Tàu phối hợp với Trạm Y tế phường 
12, tổ chức khám sức khỏe cho tất cả các cụ từ 70 tuổi 
trở lên ở địa bàn phường12 (Theo thống kê của Hội 
người cao tuổi phường, tổng cộng có tất cả 729 cụ).

Bên cạnh việc tiến hành khám tổng quát sức khỏe 
cho các cụ, đoàn khám còn tiến hành lập sổ theo dõi 
sức khỏe tại chỗ cho 222 cụ (30,45%), đồng thời, 
các Y, bác sỹ đã tư vấn và tặng quà cho tất cả các 
cụ đến khám. 

Việc khám sức khỏe định kì cho người cao tuổi 
nhằm theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe người 
cao tuổi, phát hiện bệnh sớm, tư vấn, hướng dẫn và 
giúp thân nhân người cao tuổi biết phòng tránh, hạn 
chế tiến triển của bệnh tật tuổi già, đồng thời có kế 
hoạch chăm sóc sức khỏe cho các cụ trong những 
năm tiếp theo.

Một số cụ gặp khó khăn không đi khám trong đợt 
này có thể đến khám tại Trung tâm Y tế thành phố 
Vũng Tàu, số 278 đường Lê Lợi, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) để được 
phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời.

Tin, ảnh: TRẦN TỈNH

TTYT huyện Đất Đỏ:

Tập huấn cấp cứu tai nạn 
thương tích

Hướng dẫn thực hành sơ cấp cứu cho học viên.

toàn chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn khi 
thực hiện công tác sơ cấp cứu.

Nhân dịp này, TTYT cũng yêu cầu các Trạm y tế xem 
lại cơ số thuốc, cơ sở vật chất các chốt cấp cứu để sẵn 
sàng đối phó khi xảy ra thiên tai, thảm họa.. 

Tin, ảnh: LÊ THỊ TỰ NHIÊN - T3G TTYT Đất Đỏ

Ân cần tiếp đón, hướng dẫn người cao tuổi khám bệnh.

Các học viên được thực hành với sự hướng dẫn của cảnh sát PCCC.

Bệnh viện Tâm Thần tỉnh:

Tập huấn phòng cháy chữa cháy 
cho toàn thể cán bộ, nhân viên
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Sáng 31/08, tại thành phố Vũng 
Tàu, Tổng cục Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình tổ chức 

Hội thảo chuyên đề Công tác Dân 
số - KHHGĐ năm 2017, cho 33 
tỉnh/thành phố khu vực phía Nam 
và Tây Nguyên. 

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có 
Ts. Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ 
cùng đại diện các bộ, ban, ngành 
trung ương; đại diện lãnh đạo UBND, 
các sở, ban, ngành liên quan và Chi 
cục trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ 
của 33 tỉnh/thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe báo cáo sơ kết công tác Dân 
số - KHHGĐ năm 2017 và định 
hướng công tác dân số giai đoạn 
2018 - 2020; Hướng dẫn triển khai 
nghị định 39/2015/NĐ-CP và thông 
tư liên tịch số 07/2016/TTLT - BYT 
- BLĐTBXH; chuyên đề lĩnh vực cơ 
cấu và chất lượng dân số; Một số vấn 
đề về quy mô dân số và KHHGĐ; 
Hướng dẫn triển khai một số nội 
dung công tác thông tin - giáo dục 
truyền thông.

Báo cáo của Tổng cục Dân số- 
KHHGĐ cho biết, trong 6 tháng 
đầu năm 2017, tổng số trẻ em sinh 
ra là 484.946 trẻ, tăng 7.167 trẻ 
(tăng 1,5%). Trong đó, số trẻ nam 
là 257.727 trẻ, tăng 3.809 trẻ; số trẻ 
nữ là 227.219 trẻ, tăng 3.358 trẻ. Tỷ 
số giới tính tại thời điểm tháng 6 
năm 2017 là 113,4 trẻ nam/100 trẻ 
nữ. Trong 6 tháng đầu năm 2017, 
các chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình 
đạt xấp xỉ 40% kế hoạch năm, cụ 
thể: số nữ đặt vòng tránh thai mới là 
448.305 người, giảm 763 người. Số 
phụ nữ thôi sử dụng vòng tránh thai 
là 31.686 người, giảm 773 người. Số 
ca triệt sản là 7.020 người (nam là 
240 người, nữ là 6.780 người), giảm 
107 người. Số người mới cấy thuốc 
tránh thai là 8.540 người, tăng 59 
người… (số liệu so sánh với cùng 
kỳ năm 2016).

Sau phần báo cáo, các đại biểu 
đã thảo luận nhằm tìm ra biện pháp 
đạt được các mục tiêu kế hoạch đề 
ra trong những tháng cuối năm 2017 
và định hướng một số nội dung trọng 

tâm dân số - KHHGĐ giai đoạn 2018 
- 2020. Đồng thời, đại biểu của một 
số tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm tháo 
gỡ những khó khăn trong công tác 
DS-KHHGĐ mà địa phương mình đã 
và đang thực hiện, giúp cho một số 
tỉnh, thành bạn có thêm kinh nghiệm, 
thực hiện tốt các nhiệm vụ của công 
tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn 
tiếp theo.

Công tác DS - KHHGĐ giai đoạn 
2018 - 2020 cũng đặt ra một số chỉ 
tiêu như: Về chất lượng dân số, tỷ lệ 
bà mẹ mang thai được sàng lọc đạt 
50%, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc 
đạt 80%. Về quy mô dân số, không 
vượt quá 98 triệu người, tổng tỷ 
suất sinh 2,1 con/ 1 phụ nữ (trong 
độ tuổi sinh đẻ), tỷ lệ phát triển dân 
số khoảng 1% / năm, giảm 20% số 
người chưa thành niên, thanh niên 
có thai ngoài ý muốn. về chăm sóc 
sức khỏe người cao tuổi, tối thiểu 
50% người cao tuổi được chăm sóc 
dự phòng toàn diện…

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình:

Hội thảo chuyên đề về công tác Dân số 

Toàn cảnh Hội thảo.
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Hướng dẫn triển khai “Đề án Chăm sóc sức 
khỏe Người cao tuổi” giai đoạn 2017 -2025

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh, 
tính đến thời điểm ngày 03/9/2017, toàn tỉnh có 
1.941 ca mắc SXH, trong đó thành phố Vũng Tàu 

có số ca mắc cao nhất 1150 ca, thành phố Bà Rịa 160 ca, 
huyện Tân Thành 181 ca, huyện Châu Đức 160 ca, huyện 
Xuyên Mộc 152 ca, huyện Long Điền 100 ca, huyện Đất 
Đỏ 32 ca và huyện Côn Đảo 6 ca. Hiện BR-VT đứng thứ 
8 trong tổng số các tỉnh có số cas mắc SXH cao nhất của 
khu vực phía Nam, tuy nhiên chưa để xảy ra trường hợp 
nào tử vong do SXH.

Để kịp thời ngăn chặn nguy cơ bùng phát SXH trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa 
mưa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự 
giác của mỗi người dân cũng như trách nhiệm của các 
cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công 
tác phòng, chống dịch bệnh, ngày 10/9/1017, chiến dịch 
diệt lăng quăng phòng, chống SXH lần thứ 02 năm 2017 
đã được triển khai tại tất cả các đia phương trên phạm 
vi toàn tỉnh.

 Sau lễ mít tinh tại trụ sở UBND các xã, phường, thị 
trấn, trường học, cán bộ y tế và các cộng tác viên đã đến 
từng hộ gia đình để hướng đẫn, tuyên truyền, vận động các 
hộ dân vệ sinh nhà cửa, cọ rửa lu, khạp và các vật dụng 

Toàn tỉnh ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng đợt 2 năm 2017

đọng nước, loại bỏ các vật phế thải chứa nước, giữ gìn vệ 
sinh môi trường, khai thông cống rãnh... và ký cam kết 
giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không cho muỗi có nơi trú ngụ, 
đẻ trứng, tích cực diệt lăng quăng không để phát triển 
thành muỗi vằn - vật trung gian lây truyền bệnh SXH.

 Trong chiến dịch lần 2 này, Sở Y tế tiếp tục duy trì 4 
đoàn giám sát, hỗ trợ các địa phương nhằm tăng cường 
hiệu quả của chiến dịch.

Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Kiểm tra lăng quăng trong dụng cụ chứa nước tại hộ dân.

Ngày 01/9, tại tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu, Tổng cục Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình 

(DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã tổ chức 
Hội thảo tập huấn hướng dẫn triển 
khai Đề án chăm sóc sức khỏe Người 
cao tuổi (NCT) giai đoạn 2017 - 2025 
cho lãnh đạo các Sở Y tế, Chi cục DS-
KHHGĐ của 32 tỉnh thành khu vực 
phía Nam. Ông Nguyễn Văn Tân và 
ông Võ Thành Đông - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Bộ Y tế, 
đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội thảo, các đại biểu 
được hướng dẫn xây dựng và triển 
khai Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT 
giai đoạn 2017 - 2025; Được nắm bắt 
thêm thông tin về thực trạng chăm sóc 
sức khỏe NCT và hướng dẫn thống 
kê khám, chữa bệnh cho NCT; định 
hướng công tác chăm sóc sức khỏe 
NCT; chia sẻ kinh nghiệm thực hiện 

các hoạt động chăm sóc sức khoẻ 
NCT tại một số địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông 
Nguyễn Văn Tân yêu cầu: Đối với 
các địa phương chưa phê duyệt Đề 
án, đề nghị khẩn trương xây dựng 
Đề án Chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi giai đoạn 2017-2025 theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn 
số 1439/BYT-TCDS ngày 24/3/2017, 
cụ thể hóa các mục tiêu giải pháp, 
nhiệm vụ và các hoạt động phù hợp 
với điều kiện kinh tế, xã hội của địa 
phương để trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; đối với các địa phương 
đã phê duyệt Đề án khẩn trương chỉ 
đạo, phối hợp với các Sở, ban ngành 
liên quan hướng dẫn triển khai Đề án, 
thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát thực hiện Đề án hiệu quả.

Một số mục tiêu trọng tâm của 
Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT giai 

đoạn 2017-2025 là: 100% NCT có 
thẻ BHYT; 80% NCT có khả năng tự 
chăm sóc, được cung cấp kiến thức, 
kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe, được 
khám sức khỏe định kỳ ít nhất một 
lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, 
quản lý sức khỏe; 90% NCT bị bệnh 
được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Bên cạnh đó, 100% bệnh viện 
trung ương và tuyến tỉnh (trừ bệnh 
viện chuyên khoa Nhi) triển khai 
Lão Khoa hoặc dành một số giường 
để điều trị cho người bệnh là NCT, 
khuyến khích thành lập mới bệnh viện 
Lão khoa tại các thành phố trực thuộc 
Trung ương...

Tin, ảnh: HOA VIỆT
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Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực 
phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng 
trong dịp tết Trung thu, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn 

thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 107/
KH-BCĐLNATTP ngày 25/8/2017 về việc kiểm tra an toàn thực 
phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2017.

Theo đó, toàn tỉnh tổ chức đồng loạt các đoàn thanh tra, kiểm 
tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện/thành phố; các đoàn kiểm tra, 
giám sát cấp xã về an toàn thực phẩm. Thời gian kiểm tra bắt đầu 
từ ngày 05/9/2017, bao gồm cả trước, trong và sau tết Trung thu.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, 
chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Tập trung ưu 
tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng được 
sử dụng nhiều trong dịp tết Trung thu như: Bánh, mứt, kẹo, bia, 
rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt, trứng, sản phẩm từ 
trứng, bao gói chứa đựng thực phẩm, đồ chơi trẻ em… 

Khi phát hiện trường hợp vi phạm, các đoàn thanh tra, kiểm 
tra kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối 

Sáng 7/9, tại TP. Vũng Tàu, Vụ 
pháp chế - Bộ Y tế tổ chức hội 
thảo chia sẻ kết quả nghiên 

cứu thực trạng sử dụng bia, rượu và 
dự thảo luật phòng chống tác hại của 
rượu, bia. Tham dự có lãnh đạo các 
sở, ban, ngành liên quan của 4 tỉnh: 
TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương và BR-VT. Bà Trần Thị Trang 
- Phó vụ trưởng Vụ pháp chế chủ trì 
Hội thảo.

Theo Bác sỹ Trần Quốc Bảo, đại 
diện Cục Y tế Dự phòng, tại Việt Nam, 
tỷ lệ uống rượu bia rất cao, có tới 77% 
nam giới và 11% nữ giới sử dụng rượu 

Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ có 03 cơ sở nấu rượu thủ công được cấp phép 

bia. Trong giai đoạn 2011-2015, tỷ 
lệ người uống bia rượu tăng nhanh 
qua các năm ở cả hai giới (độ tuổi 
từ 24 - 64): nam giới tăng từ 69,6% 
lên 80,3%; nữ giới tăng từ 5,6% lên 
11,2%. Trong năm 2015, gần một nửa 
nam giới trưởng thành (44,2%) uống 
rượu bia ở mức nguy hại; 45% đã từng 
điều khiển phương tiện cơ giới sau 
khi sử dụng rượu bia. Hiện Việt Nam 
đang là nước có mức sử dụng rượu bia 
xếp thứ 2 trong khu vực, thứ 10 Châu 
Á và thứ 29 trên thế giới. 

Riêng tại tỉnh BR-VT, báo cáo của 
của Sở Công Thương cho biết, toàn 

tỉnh hiện có khoảng trên 1300 cơ sở 
sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ, chủ 
yếu là sản xuất rượu thủ công. Trung 
bình mỗi hộ sản xuất 10-15 lít rượu/
ngày, tức là khoảng trên 10 ngàn lít 
rượu/ngày, tuy nhiên mới chỉ có 03 
cơ sở/hơn 1300 cơ sở được cấp giấy 
phép. Trong năm 2016, doanh thu từ 
các doanh nghiệp bán buôn rượu bia 
và thức uống có cồn trên địa bàn tỉnh 
khoảng 16 tỷ đồng, (tăng 114,26% so 
với năm 2015), doanh thu từ các cơ 
sở bán lẻ là 1 tỷ đồng. 

Trong khi đó, rượu bia là nguyên 
nhân gián tiếp của 200 loại bệnh tật, 
chấn thương và là nguyên nhân trực 
tiếp của ít nhất 30 bệnh như rối loạn 
tâm thần, ung thư, bệnh tim mạch, 
đái tháo đường, tác động tới bào 
thai, bệnh tiêu hóa, tổn thương hệ 
miễn dịch, …

Từ những báo cáo về thực trạng 
sử dụng rượu bia cũng như những 
nghiên cứu về tác hại của nó đối với 
sức khỏe, các đại biểu đã thống nhất 
và đề xuất các ý kiến đóng góp cho 
Dự thảo luật phòng chống tác hại của 
rượu, bia và thức uống có cồn do Bộ 
Y tế chủ trì.

TRẦN HIÊN

Tăng cường thanh kiểm tra, giám sát 
an toàn thực phẩm dịp Trung thu

không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn hoặc có nhãn 
sai quy định hoặc chưa công bố hợp quy/phù hợp 
quy định an toàn thực phẩm, các tài liệu, ấn phẩm 
quảng cáo sai lưu thông trên thị trường.

KS. ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh kiểm tra một  
cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại thị trấn Phước hải, 
huyện Long Điền. Ảnh: THĂNG THÀNH

Bs. Nguyễn Văn Thái 
- PGĐ SYT tỉnh BR-VT 
phát biểu tại buổi  
Hội thảo.
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Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu:

Tập huấn xử trí sinh rớt,  
sinh ngoài cơ sở y tế
Ngày 8/9/2017, Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu 

(TTYT TP.Vũng Tàu) tổ chức tập huấn cho 54 cán 
bộ y tế là y, bác sĩ, nữ hộ sinh công tác tại các Trạm 

y tế phường, xã, phòng khám khu vực về xử trí sơ cấp cứu 
tại tuyến y tế ban đầu như xử lý phản ứng phản vệ, sốc phản 
vệ, phân loại xử trí các trường hợp chấn thương do tai nạn…, 
đặc biệt buổi tập huấn lần này tập trung thảo luận, cập nhật 
kiến thức xử trí sinh rớt, sinh ngoài cơ sở y tế. 

Bs. Đoàn Thị Thủy- đội trưởng đội BVBMTE-KHHGĐ 
TTYTTP. Vũng Tàu cho biết, mặc dù gần đây công tác tuyên 
truyền quản lý thai phụ luôn được trú trọng, nhưng vẫn còn 
một số người dân chưa thực sự hiểu biết và còn chủ quan. 
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến tháng 7 năm 2017, trên địa 
bàn thành phố đã có 7 ca sinh rớt, sinh ngoài cơ sở y tế, 
trong đó có 1 ca tử vong do thai phụ chủ quan, không được 
tiếp cận, chăm sóc y tế kịp thời.. 

Với phương pháp vừa trao đổi kiến thức lý thuyết vừa 
chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thực hành trên mô hình tại lớp 
tập huấn, các học viên đã củng cố và nắm vững hơn những 
kiến thức chuyên môn, thêm tự tin hơn trong việc xử trí các 
trường hợp cấp cứu tại cơ sở y tế cũng như tại cộng đồng.

Nhấn mạnh về hiệu quả của lớp tập huấn, BS. Bùi Xuân 
Thy - Quyền Giám đốc TTYT TP. Vũng Tàu cho biết: “Để 
giảm thiểu những trường hợp sinh rớt, sinh ngoài cơ sở y 
tế cũng như giảm tối đa những tai biến, rủi ro và hậu quả 
đáng tiếc cho các thai phụ, bên cạnh việc tăng cường công 
tác tuyên truyền, quản lý thai tốt thì việc thường xuyên tổ 
chức tập huấn thảo luận chuyên môn là rất cần thiết, qua đó 
giúp cán bộ y tế cơ sở nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tự 
tin xử trí các tình huống xảy ra tại cơ sở”.

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
TTYT Vũng Tàu

Khai giảng lớp Cử nhân Điều 
dưỡng hệ vừa học vừa làm

Sáng 12/9, Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ khai 
giảng lớp Cử nhân Điều Dưỡng hệ vừa học vừa làm 
khóa 31 tại tỉnh BR-VT.

Buổi lễ có sự tham dự của Bs. Nguyễn Văn Thái- 
PGĐ Sở Tế tỉnh; các thầy cô giáo đại diện trường 
Đại Học Y Dược Cần Thơ; BGH, giáo viên trường 
TCYT tỉnh BR-VT và 34 tân học viên lớp Điều dưỡng 
khóa 31.

Phát biểu tại lễ khai giảng, BS. Nguyễn Văn Thái 
gửi lời cảm ơn đến trường Đại Học Y Dược Cần Thơ đã 
tạo điều kiện, hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân 
lực cho ngành Y tế tỉnh BR-VT trong những năm qua. 
Đặc biệt, với việc tổ chức lớp cử nhân điều dưỡng hệ 
vừa học vừa làm tại tỉnh BR-VT, sẽ giúp cho các học 
viên vừa thực thi được nhiệm vụ chuyên môn, vừa có 
cơ hội học tập, nâng cao trình độ phục vụ tốt hơn cho 
người dân tỉnh nhà. 

Được biết, lớp cử nhân điều dưỡng khóa 31 sẽ 
được đào tạo tại cơ sở của trường TCYT tỉnh BR-VT 
từ năm 2017 đến năm 2020. 

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

TIN VĂN BẢN
 •  Ngày 09/8/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 

số 2505/SYT-QLHNYD về việc xin ý kiến giải đáp 
vướng mắc trong quá trình cấp chứng chỉ hành nghề 
theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP;

•  Ngày 17/8/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 382/PC-NVY triển khai văn bản số 657/BC-VPB1 
ngày 11/8/2017 của Bộ Y tế Báo cáo tổng kết 03 năm 
triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng ngành Y tế;

•  Ngày 24/8/2017 Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 2644/SYT-NVD triển khai Thông tư số 20/2017/
TT-BYT ngày 10/5/2017 Quy định chi tiết một số điều 

của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm 
thuốc phải kiểm soát đặc biệt;

•  Ngày 29/8/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 127/BC-SYT và Báo cáo công tác cải cách hành 
chính quý III năm 2017.

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)

Bs. Nguyễn Văn Thái- PGĐ Sở Y tế phát biểu  
tại lễ khai giảng.
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Tên sản phẩm Nguồn gốc  
xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/

Số lô Lý do
Biện 
pháp 
xử lý

Laneige Oil- Free Cleansing Liquid

Cơ sở đứng tên 
công bố và chịu 
trách nhiệm 
đưa sản phẩm 
ra thị trường: 
Công ty TNHH 
Amorepacific Việt 
Nam. 

64675/13/CBMP-QLD 29-01-2013

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

Thu hồi
Laneige Homme active water cleanser 69233/12/CBMP-QLD 22-10-2012 Thu hồi
Laneige Homme active water skin refiner 69234/12/CBMP-QLD 22-10-2012 Thu hồi
Laneige Homme active water emulsion 69235/12/CBMP-QLD 22-10-2012 Thu hồi
Laneige Homme active water sleeping Pack 69237/12/CBMP-QLD 22-10-2012 Thu hồi
Laneige Homme Sun Sports SPF50+PA+++ 69239/12/CBMP-QLD 22-10-2012 Thu hồi
Laneige Volume Sun Body Spray  
SPF50+ PA+++ 71452/13/CBMP-QLD 17-04-2013 Thu hồi

Laneige Time Freeze Wrinkle Filler 74947/13/CBMP-QLD 19-07-2013 Thu hồi
Laneige Perfect Renew Night Treatment_EX 92227/14/CBMP-QLD 27-03-2014 Thu hồi
Laneige Pore Clear Essence 92230/14/CBMP-QLD 27-03-2014 Thu hồi
Laneige Best Seller Set (ASEAN) 110672/15/CBMP-QLD 15-04-2015 Thu hồi
Laneige Perfect Whitening Set 110673/15/CBMP-QLD 15-04-2015 Thu hồi
Laneige New Essential Care Trial Set_Light

Cơ sở đứng tên 
công bố và chịu 
trách nhiệm 
đưa sản phẩm 
ra thị trường: 
Công ty TNHH 
Amorepacific Việt 
Nam. 

110683/15/CBMP-QLD 15-04-2015

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

Thu hồi
Laneige Satin Finish Loose Powder 110694/15/CBMP-QLD 15-04-2015 Thu hồi
Laneige Lip treatment SPF17 113476/15/CBMP-QLD 14-08-2015 Thu hồi
Laneige Pore Tight Essence 113480/15/CBMP-QLD 14-08-2015 Thu hồi
Laneige water supreme primer base  
SPF15 PA+ 117644/15/CBMP-QLD 28-08-2015 Thu hồi

LANEIGE Promotion Plus Anti-aging  
Trial Kit 117645/15/CBMP-QLD 28-08-2015 Thu hồi

Laneige Snow BB SPF30+PA++ 120263/15/CBMP-QLD 02-10-2015 Thu hồi
Laneige Pure Glossy Lipstick 2849/16/CBMP-QLD 21-01-2016 Thu hồi
Laneige Pure Glossy Lipstick 2848/16/CBMP-QLD 21-01-2016 Thu hồi
Laneige Pure Glossy Lipstick 2840/16/CBMP-QLD 21-01-2016 Thu hồi
Laneige Pure Glossy Lipstick 3386/16/CBMP-QLD 02-02-2016 Thu hồi
Laneige Silk Intense Lipstick 3387/16/CBMP-QLD 02-02-2016 Thu hồi
Laneige Silk Intense Lipstick Cơ sở đứng tên 

công bố và chịu 
trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị 
trường: C.ty TNHH 
Amorepacific Việt 
Nam. 

3388/16/CBMP-QLD 02-02-2016
Công ty đề nghị thu hồi tự 
nguyện do không có nhu cầu 
tiếp tục kinh doanh các sản 
phẩm trên tại Việt Nam.

Thu hồi
Laneige Silk Intense Lipstick 3493/16/CBMP-QLD 03-02-2016 Thu hồi
Laneige Silk Intense Lipstick 3494/16/CBMP-QLD 03-02-2016 Thu hồi
Laneige Silk Intense Lipstick 3495/16/CBMP-QLD 03-02-2016 Thu hồi

Laneige Volume Setting Mascara 35019/17/CBMP-QLD 17-05-2017 Thu hồi

Sữa rửa mặt than B. M. B coconut carbon 
face wash-150ml 

Công ty TNHH 
Lợi Phong  sản 
xuất và chịu trách 
nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường.

03
Sản phẩm mỹ phẩm có thành 
phần công thức không đúng 
với hồ sơ đã công bố

Thu hồi 

Thuốc giả Fugacar

Nhãn hộp ghi 
mạo danh cơ sở 
nhượng quyền 
sản xuất là 
Công ty Janssen 
Pharmaceutica 
N.V., Beerse, Bỉ

VN-16500-13

514015 
Mã số hộp: thuốc giả ghi là: 
991-013-064; thuốc thật là: 
991013240

Thu hồi 

1614007
Mã số hộp: thuốc giả ghi là: 
991013187; thuốc thật là: 
991013240

Thu hồi

Thuốc Proctolog Công ty Pfizer 
(Thailand) Ltd.

VN2-71-16 Số đăng ký đã hết hiệu lực Thu hồi 
VN-8247-09 Số đăng ký đã hết hiệu lực Thu hồi 
VN-6763-08 Số đăng ký đã hết hiệu lực 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:



Mỗi ngày TTYT huyện 
Xuyên Mộc tiếp nhận trên 
600 bệnh nhân đến khám 

và điều trị, có những thời điểm lên 
đến 1000 bệnh nhân. Trong khi cán 
bộ, nhân viên hành chính của bệnh 
viện chưa đầy 10 người, đây là một 
áp lực không hề nhỏ. Năm 2015, 
Đoàn cơ sở TTYT huyện Xuyên 
Mộc đã xây dựng kế hoạch và triển 
khai mô hình đội thanh niên tình 
nguyện tiếp sức người bệnh. Ban 
đầu có 28 ĐVTN tham gia, sau hơn 
1 năm triển khai, đến nay tất cả các 

ĐVTN của đơn vị đều đã tham gia 
với số lượng trên 100 người. Hàng 
tuần, BCH Đoàn cơ sở lập danh sách 
phân công lực lượng trực từ đầu giờ 
sáng đến cuối giờ chiều, hướng dẫn 
người bệnh quy trình, thủ tục khám 
bệnh, thủ tục nhập viện và xuất viện, 
hỗ trợ người bệnh di chuyển đến các 
phòng khám của khu vực KCB nội 
trú, các khoa, phòng trong bệnh viện. 
Nhắc nhở người bệnh thực hiện các 
nội quy, quy định của bệnh viện…

Điều dưỡng Lê Thị Quyên -Khoa 
Nội - TTYT huyện Xuyên Mộc cho 

biết: “Nhiều người dân khi đi khám 
bệnh còn bỡ ngỡ. Họ không biết 
mình phải làm gì trước, làm gì sau. 
Mặc dù có bảng chỉ dẫn đầy đủ tại 
khu vực hành lang nhưng họ vẫn 
bị mất phương hướng và lúng túng 
trong việc tìm kiếm nơi khám bệnh 
cũng như thực hiện các thủ tục cần 
thiết. Vì vậy họ rất cần đến sự giúp 
đỡ của đội tiếp sức người bệnh”.

Sau hơn 1 năm triển khai, đội 
Thanh niên tình nguyện TTYT huyện 
Xuyên Mộc đã tham gia hỗ trợ, phục 
vụ được hơn 13.500 lượt bệnh nhân, 
bằng lòng nhiệt huyết và tinh thần 
hết lòng phục vụ người bệnh, các 
thành viên của đội đã tạo sự thân 
thiện, gần gũi với người bệnh và thân 
nhân của người bệnh; gia tăng độ hài 
lòng của người bệnh khi đến khám 
tại TTYT, đồng thời giảm tải được 
áp lực cho các điều dưỡng, nhân viên 
hành chính tại khu vực đón tiếp và 
phòng khám.

Bạn Phan Văn Hùng - Bí thư 
Đoàn cơ sở TTYT huyện Xuyên Mộc 
cho biết thêm: “Đội Thanh niên tình 
nguyện tiếp sức người bệnh được 
chia làm 3 tổ, mỗi tổ có khoảng 30 

Hiệu quả mô hình “Tiếp sức người bệnh” 
của Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc
Những năm gần đây, ngành Y tế 
tỉnh BR-VT đang tích cực triển 
khai phong trào: “Đổi mới phong 
cách thái độ phục vụ của cán bộ Y 
tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh”. Từ phong trào này, nhiều 
hoạt động, mô hình đã được triển 
khai rộng khắp tại các cơ sở Y 
tế trong toàn tỉnh và một trong 
những mô hình được đánh giá 
cao, chính là đội thanh niên tình 
nguyện tiếp sức người bệnh.

Hướng dẫn thủ tục cho người bệnh.

Tận tình chỉ dẫn cho người bệnh đến các khoa, phòng….
(Xem tiếp trang 30)

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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Từ điều dưỡng sang “tư vấn 
viên cai nghiện”

Tuy học Trung cấp Điều dưỡng, 
khóa học 2009- 2011của Trường 
Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu và đã ra trường làm điều dưỡng 
tại Trung tâm Y tế Long Điền khoảng 
một năm, Nguyễn Ngọc Đức - một 
nhân viên trẻ (sinh năm 1991 tại xã 
Tam Phước thuộc huyện Long Điền), 
năng động, nhiệt tình được đơn vị 
cho tham gia các lớp tập huấn ngắn 
hạn về Kỹ năng tư vấn cho bệnh 
nhân… Qua đó, tháng 10/2012 
chương trình Methadone triển khai, 
thực hiện tại huyện, em là người 
xung phong xin Ban lãnh đạo đơn 
vị được chuyển công tác sang Cơ sở 
điều trị Methadone làm việc.

Biết được quyết định của em 
nhiều bạn hữu thân tình khuyên nhủ, 
còn gia đình đặc biệt là bố mẹ một 
mực ngăn cản… Vì họ nghĩ, người 
nghiện thường không kiểm soát được 
hành vi của mình, lỡ như không may 
gặp phải trường hợp quá khích thì 
khó lường trước những nguy hiểm 
cho bản thân. Nhưng em nghĩ: “Nếu 
ai cũng né tránh thì người nghiện sẽ 
bị bỏ rơi, xã hội sẽ như thế nào?” - 
Ngọc Đức chia sẻ.

sẽ đến nhiều lần. Mỗi người đến đây 
đều có hoàn cảnh riêng, kiến thức và 
khả năng hiểu biết riêng, do vậy quá 
trình tư vấn buộc cán bộ tư vấn phải 
tinh, nắm bắt được “điểm yếu” nào 
đấy trong hoàn cảnh, tính cách, tâm 
tư của họ để khơi dậy trong họ phần 
ý chí muốn từ bỏ ma túy.”.

Sau 5 năm công tác, một quãng 
thời gian chưa hẳn là nhiều nhưng 
cũng đủ để Ngọc Đức trải nghiệm 
với nghề, đồng thời rút ra những kinh 
nghiệm và phương pháp tư vấn cai 
nghiện hiệu quả. Đến nay bệnh nhân 
và cả thân nhân bệnh nhân đến tư 
vấn ngày một nhiều. Có những tháng 
khoa tiếp nhận hàng trăm lượt người 
đến tư vấn. Ngoài ra, em còn tổ chức 
tư vấn nhóm cho cả bệnh nhân và 
thân nhân người bệnh…

Được bệnh nhân và người nhà 
quý mến

Làm việc bằng tinh thần, trách 
nhiệm, chịu khó tìm tòi học hỏi nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ, trên hết 
là bằng chính lương tâm và đạo đức 
nghề nghiệp, Ngọc Đức không chỉ 
nhận được sự quý mến của đồng 
nghiệp mà nhiều bệnh nhân và thân 
nhân người bệnh cũng dành những 

Hết lòng giúp bệnh nhân cai 
nghiện: 

Bằng sự cởi mở, thân thiện Ngọc 
Đức bộ bạch thêm: “...Khi mới bắt 
tay vào làm kinh nghiệm em chưa có 
mà đối tượng lại khó tiếp nhận điều 
trị cai nghiện bằng Methadone. Họ 
đến rồi họ lại đi. Điều đó khiến em 
bứt rứt không yên. Nhưng chính điều 
đó càng thôi thúc em phải suy nghĩ 
và trăn trở để tìm ra hướng khắc phục 
trong công việc của mình cũng như 
muốn giúp người nghiện từ bỏ được 
may túy, mà cái khó nhất và quan 
trọng nhất chính là tìm hiểu và điều 
trị tâm lý cho bệnh nhân nghiện…”.

Như để giúp tôi hiểu rõ hơn về 
công việc đang làm, Đức giải thích 
cặn kẽ: “Người nghiện ma túy đồng 
nghĩa với việc họ bị mắc: bệnh sinh 
học, bệnh tâm lý và bệnh xã hội. Các 
hình thức cai nghiện dùng thuốc mới 
chỉ giải quyết được bệnh sinh học. 
Do vậy muốn quá trình cai nghiện 
đạt kết quả phải đồng thời giải quyết 
cả bệnh tâm lý và bệnh xã hội. Điểm 
mấu chốt nhất trong việc tư vấn là 
phải xác định cho được người nghiện 
đang ở giai đoạn nào trong mô hình 
“Các giai đoạn thay đổi” để tư vấn 
trúng với nguyện vọng của họ thì họ 

“Ai cũng né tránh 
thì người nghiện sẽ bị bỏ rơi…”

HOA ĐẸP NGÀNH Y

… Đó là chia sẻ của Nguyễn 
Ngọc Đức - Một tư vấn viên 
cai nghiện của cơ sở điều trị 
Methadone, TTYT huyện 
Long Điền - Một thanh niên 
hiền lành, thân thiện, yêu 
nghề, sẵn sàng giúp đỡ mọi 
người, không ngại khó khăn, 
hết lòng vì người bệnh…
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tình cảm rất chân thành. Những tình 
cảm đó được chúng tôi ghi nhận lại 
trong một buổi sinh hoạt nhóm giữa 
thân nhân và bệnh nhân tại Cơ sở điều 
trị Methadone, huyện Long Điền.

Bà Nguyễn Thị K - mẹ của bệnh 
nhân trên địa bàn huyện Đất Đỏ 
nhớ lại: “Khi biết con mình nghiện, 
tâm trạng của tôi rất là hoang mang, 
không biết chia sẻ cùng ai. Tôi tìm 
hiểu trên mạng xã hội và được biết 

trên địa bàn huyện Long Điền có 
Cơ sở điều trị Methadone, tôi đến 
phòng tư vấn của cơ sở thì gặp được 
cháu Ngọc Đức tiếp chuyện, giúp tôi 
bình tĩnh, đồng thời hướng dẫn tôi 
về vận động con đến để được tư vấn 
cai nghiện. Sau 2 năm điều trị bằng 
Methadone, con trai tôi đã đi làm lại 
và có cuộc sống khá ổn định. Hôm 
nay tôi đến không phải tham gia sinh 
hoạt nhóm mà đến để để cảm ơn y 

bác sĩ của Cơ sở điều trị Methadone 
đã tận tình chăm sóc và điều trị cai 
nghiện cho con chúng tôi, đặc biệt là 
cháu Ngọc Đức”. 

Em Lê Quang H… - Một 
bệnh nhân đang điều trị tại Khoa 
Mathadone TTYT huyện Long Điền, 
cho biết: “… Em mới nghiện. Gia 
đình đã dẫn em đến gặp anh Ngọc 
Đức để được tư vấn cai nghiện. 
Trước khi gặp anh Ngọc Đức tâm 
trạng em rất bất an vì sợ mọi người 
biết mình nghiện ngập, bạn bè và xã 
hội sẽ xa lánh, nhưng khi anh Ngọc 
Đức trò chuyện, chia sẻ, anh nói “mọi 
thông tin của em anh đảm bảo giữ bí 
mật…” em mới thật sự yên tâm để 
vững chí cai nghiện…”.

Nhận xét về nhân viên của mình, 
Bác sĩ Ký Thị Phượng - Trưởng khoa 
Cơ sở điều trị Methadone, TTYT 
Long Điền cho biết: “… Ngọc Đức 
rất hiền, hòa đồng với đồng nghiệp, 
ham học hỏi, tư vấn tốt, được bệnh 
nhân tin tưởng, đặc biệt là yêu nghề 
và có trách nhiệm với công việc”. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

bạn. Căn cứ vào lịch trực của khoa, phòng, đơn vị, chúng 
tôi sẽ sắp xếp lịch hoạt động cho từng thành viên, nhờ 
vậy không bao giờ xảy ra trường hợp chồng chéo nhiệm 
vụ. Sau hơn 1 năm hoạt động, toàn bộ ĐVTN của Đoàn 
cơ sở TTYT đã trở thành thành viên của đội tiếp sức 
người bệnh. Các bạn đã phát huy được vai trò, sự nhiệt 
huyết của tuổi trẻ để gánh vác một phần công việc chung 
của đơn vị nhằm hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân”

Bà Dương Thị Hạnh - một bệnh nhân đến khám tại 
TTYT huyện Xuyên Mộc cảm kích kể lại: “Tui ít khi 
đi khám bệnh nên cũng không biết phải làm những thủ 
tục gì trước khi vào khám và cũng không rành đường 
tới khoa này, khoa kia. Còn đang loay hoay ở khu vực 
tiếp nhận bệnh thì có một bạn đoàn viên trẻ chủ động 
hỏi rồi hướng dẫn từng bước một. Nhìn cái áo xanh bạn 
đó mặc tui an tâm lắm. Bạn đó còn hướng dẫn rất tỉ mỉ, 
rõ ràng nên tui cứ vậy làm theo, không phải hỏi tới, hỏi 
lui. Nhờ vậy tui thấy rất thuận lợi khi đi khám tại TTYT 
Xuyên Mộc”.

Cũng những lời khen ngợi tương tự khi nói về đội tiếp 
sức người bệnh của TTYT Xuyên Mộc, ông Trần Văn 

Dân - một thân nhân người bệnh xúc động nói: Tui đưa 
thằng cháu trai đi khám vì ba mẹ nó bận việc. Thiệt chớ 
ba cái vụ khám bệnh này tui đâu có rành. Tới nơi cháu 
thì khóc, ông thì lơ ngơ…may mà có mấy cháu nhân 
viên tiếp sức giúp đỡ tận tình. Đứa thì hướng dẫn cách 
làm thủ tục, đứa thì dẫn ông cháu tui tới tận phòng khám 
Nhi…cái lúc khó khăn, hoạn nạn mà nhận được sự giúp 
đỡ tận tình như vậy, biểu sao không hài lòng cho đặng!

Nói về hiệu quả của đội tiếp sức người bệnh do Đoàn 
cơ sở TTYT thực hiện, ông Ninh Hùng - PGĐ TTYT 
huyện Xuyên Mộc cho biết: “Lãnh đạo đơn vị đánh giá 
rất cao về phần việc tiếp sức người bệnh do các bạn 
ĐVTN đảm nhiệm. Các bạn có kế hoạch tổ chức, sắp 
xếp nhân sự rất khoa học và thực hiện rất nghiêm kế 
hoạch đã đề ra. Việc làm của các bạn giúp người bệnh 
tiếp cận nhanh với các dịch vụ, giảm thời gian chờ đợi 
khám bệnh, giảm tải được khoảng 30% công việc cho 
điều dưỡng viên, nhân viên hành chính. Bên cạnh đó, các 
bạn còn góp phần làm trong lành môi trường bệnh viên 
thông qua việc nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ 
gìn vệ sinh chung như bỏ rác đúng nơi quy định, không 
hút thuốc lá tại cơ sở y tế… Mô hình này cần tiếp tục duy 
trì và mở rộng để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, 
người dân đối với các cơ sở y tế nói chung”.

LÊ HOÀNG

Hiệu quả mô hình...
(Tiếp theo trang 28)
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BỆNH VIỆN BÀ RỊA DIỄN TẬP 
PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY NĂM 2017

Nhanh chóng triển khai các phương án đưa nạn nhân đến khu vực an toàn.

Khẩn trương thực hiện các phương án chữa cháy và cứu hộ.

Đại diện cảnh sát PCCC  triển khai nội dung diễn tập.Bs. Nguyễn Văn Hương - GĐ BV Bà Rịa phát biểu tại buổi diễn tập 
PCCC.



TOÀN TỈNH RA QUÂN CHIẾN DỊCH 
DIỆT LĂNG QUĂNG LẦN II NĂM 2017

... và thả cá vào các vật dụng chứa nước.Hướng dẫn người dân cọ, rửa lu khạp...

Dọn dẹp các vật phế thải đọng nước mưa phát sinh  
lăng quăng.

Lồng ghép phát tờ rơi, tuyên truyền, hướng dẫn người dân  
các biện pháp diệt lăng quăng phòng chống bệnh SXH.

Đông đảo người dân tham gia lễ phát động. Chú trọng kiểm tra công trình xây dựng, khu đất trống…  
có thể phát sinh lăng quăng.

 Ảnh: THĂNG THÀNH


