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Để có được một cuộc sống 
khỏe mạnh thì yếu tố vệ sinh 
môi trường là hết sức quan 
trọng, vì ngay từ khi bắt đầu 
của sự sống trên trái đất này, 
con người đã có mối liên hệ 
trực tiếp với môi trường, chịu 
tác động mọi mặt từ môi 
trường. Việc ô nhiễm môi 
trường đem lại những hệ quả 
vô cùng nguy hại, trong đó dễ 
thấy nhất là tình trạng bùng 
phát của các loại dịch bệnh, 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe con người.

Theo chân đoàn giám sát của 
ngành Y tế tỉnh BR-VT trong 
2 chiến dịch diệt lăng quăng 

trên phạm vi toàn tỉnh diễn ra vào 
tháng 5 và tháng 9 vừa qua, chúng tôi 
nhận thấy, so với những năm trước, 
vấn đề vệ sinh môi trường đã được 
người dân quan tâm, chú ý hơn. Ở 
khu vực nông thôn, người dân đã biết 
dọn dẹp bớt các vật phế thải xung 
quanh nhà, biết đậy kín lu, khạp 
chứa nước mưa và thau rửa thường 
xuyên các dụng cụ chứa nước sinh 
hoạt hàng ngày, thả cá 7 màu vào 
các chậu kiểng, thay nước bình bông 
thường xuyên…; ở khu vực thành 
phố, ngoài việc dọn dẹp gọn gàng các 
vật dụng trong gia đình, người dân 
đã chú trọng hơn đến việc kiểm tra, 
lau chùi các bộ phận đọng nước sau 
tủ lạnh, sau máy lạnh và các mái che 
xung quanh nhà…Tuy nhiên vượt 
khỏi phạm vi ngôi nhà của mình thì 
đó là… chuyện của người khác. 

Dạo quanh khu phố Long An 
thuộc địa bàn thị trấn huyện Long 
Điền, chỉ trên một con hẻm ngắn đã 
có tới 3 khu đất trống ngập rác sinh 
hoạt, nào vỏ lon nước giải khát, vỏ 
dừa, các loại ly, chén nhựa sử dụng 
một lần, vỏ xe máy cũ, chai lọ các 
loại… và hầu hết trong các vật dụng 
phế thải này qua kiểm tra đều phát 
hiện rất nhiều lăng quăng.

Ông Mười Hơn, tổ trưởng khu 
phố Long An cho biết: “Chủ nhân 
của các khu đất trống đều không sinh 
sống tại địa phương. Họ chỉ mua đất 
để đầu cơ, do đó đất để trống không 
trồng trọt, canh tác gì. Những hộ dân 
xung quanh tận dụng để vứt rác thải 
sinh hoạt. Tổ dân phố cũng nhiều 
lần nhắc nhở nhưng chỉ nhắc chung 
chung vì rất khó bắt được tận tay, 
thành ra không có tính răn đe và 
người dân vẫn cứ tiếp tục vứt rác”.

Không chỉ những lô đất trống ít 
người qua lại, mà cả những lô đất 

trống nằm cạnh tuyến giao thông 
đông đúc, thậm chí là sát ngay cạnh 
nhà những người có chức vị của khu 
phố, như trường hợp khu đất trống 
sát nhà ông Phạm Hồng H, tổ trưởng 
tổ 10, khu phố 3, phường 10, Tp. 
Vũng Tàu. Khi đoàn giám sát đến, 
tận mắt chứng kiến một bãi rác sinh 
hoạt đầy lăng quăng và ruồi, nhặng, 
bà Nguyễn Thị Bạch Ngân - Phó Chủ 
tịch UBND TP. Vũng Tàu đã vô cùng 
bức xúc, vì tại thời điểm đó, khu phố 
3, phường 10 đang là điểm nóng về 
SXH của thành phố Vũng Tàu với 
gần 30 ca mắc, chiếm ½ số ca mắc 
của cả phường 10. 

Sở dĩ có sự tồn tại của những bãi 
rác bất đắc dĩ nói trên là do sự thiếu 
ý thức nghiêm trọng của nhiều người 
dân, họ nghĩ rằng những việc mình 
làm là quá nhỏ bé, không đủ để làm ô 
nhiễm môi trường. Hoặc nhiều người 
cho rằng việc bảo vệ môi trường 
không phải là trách nhiệm của mình 

Mối nguy từ những bãi rác lộ thiên 
trong khu dân cư

Đoàn kiểm tra phát hiện nhiều lăng quăng trong vỏ xe cũ, vứt bừa bãi tại một khu 
đất trống thuộc phường 10, TP. Vũng Tàu.
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mà là trách nhiệm của nhà nước, của 
chính quyền. Một số khác lại nghĩ 
rằng môi trường đã bị ô nhiễm thì 
có làm gì đi chăng nữa cũng không 
đáng kể, và việc ô nhiễm môi trường 
cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới mình 
nhiều…Nhưng thực tế không phải 
vậy! Phá hoại môi trường của một 
người tuy chỉ ảnh hưởng nhỏ nhưng 
tập hợp nhiều người phá hoại môi 
trường thì hậu quả lại rất lớn. 

Chưa kể đến những hậu quả về 
mặt sinh thái, khí hậu, đất đai, nguồn 
nước… chỉ riêng lĩnh vực sức khỏe, 
việc ô nhiễm môi trường đã đem lại 
những hậu quả rất nặng nề. Bằng 
chứng là trong nhiều năm qua, mặc 
dù nằm trong Top các tỉnh có nền 
kinh tế phát triển, mức thu nhập bình 
quân đầu người, trình độ dân trí, các 
điều kiện dân sinh, cơ sở hạ tầng… 
đều ở mức cao so với cả nước, tuy 
nhiên, tỉnh BR-VT luôn có tên trong 
danh sách các tỉnh dẫn đầu về số ca 
mắc các bệnh liên quan đến hành vi 
như SXH, Tay Chân Miệng … Theo 
thống kê trong khoảng 03 năm trở 
lại đây, mỗi năm tỉnh BR-VT ghi 
nhận khoảng 3.000 đến 3.500 ca mắc 
SXH; khoảng trên 2000 ca mắc Tay 

chân miệng và gần đây nhất (năm 
2016) khi vi rút Zika mới xuất hiện 
tại Việt Nam thì BR-VT cũng đã ghi 
nhận 02 ca mắc ở huyện Tân Thành.

Với sự nhận diện một cách toàn 
diện các nguyên nhân phát sinh dịch 
bệnh, UBND tỉnh đã triển khai đồng 
bộ, quyết liệt nhiều giải pháp như: 
yêu cầu các địa phương thường 
xuyên tổ chức các chiến dịch dọn 
dẹp vệ sinh môi trường quy mô vừa 
và nhỏ, 1 năm 2 lần tổ chức ra quân 
đồng loạt chiến dịch diệt lăng quăng 
trên phạm vi toàn tỉnh; xử lý triệt để 
các ổ dịch phát hiện tại cộng đồng; 
xử lý các hố ga ngăn nước khử mùi 
không cho muỗi có nơi trú ngụ, đẻ 
trứng… tăng cường các hoạt động 
truyền thông nhằm nâng cao ý thức 
tự phòng bệnh cho người dân… Đến 
nay, sau nhiều nỗ lực của các cấp 
chính quyền và sự chung tay của các 
ban, ngành, đoàn thể… rất nhiều giải 
pháp đã được thực thi và phát huy 
tác dụng, góp phần kiểm soát phần 
nào sự bùng phát của dịch bệnh. Ý 
thức của người dân cũng đã có những 
chuyển biến tích cực, tuy nhiên đa 
phần mới dừng lại ở việc thực hiện 
các biện pháp vệ sinh môi trường 

trong phạm vi gia đình, chưa quan 
tâm đến việc dọn dẹp vệ sinh môi 
trường xung quanh. Đặc biệt là các 
khu đất trống trong khu vực đông 
dân cư sinh sống, đang rơi vào tình 
trạng “Cha chung không ai khóc”, là 
môi trường thuận lợi để mầm bệnh 
phát sinh, phát triển, nhất là SXH và 
bệnh do virut Zika.

Ông Phạm Văn Lưu - Trưởng 
phòng Y tế TP. Vũng Tàu cho biết: 
Để nâng cao hiệu quả phòng chống 
dịch bệnh, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế và NĐ đã có hiệu 
lực từ ngày 31/12/2013. Tuy nhiên 
trên thực tế, xử phạt các cá nhân vi 
phạm là điều rất khó thực hiện, đặc 
biệt là trong trường hợp các khu đất 
trống trong khu vực dân cư. Bởi lẽ 
chủ nhân của những khu đất này 
không vi phạm mà những người 
dân xung quanh mới là đối tượng 
vi phạm và việc xác định đối tượng 
nào vi phạm là không hề dễ dàng”.

Để giải quyết thực trạng các khu 
đất trống đang trở thành các bãi rác 
lộ thiên trong khu dân cư, thiết nghĩ 
biện pháp tối ưu nhất vẫn là đẩy 
mạnh các hoạt động truyền thông, 
trong đó chú trọng hoạt động truyền 
thông lồng ghép vào các buổi sinh 
hoạt của khu dân cư, thôn, ấp… hoặc 
trong các buổi sinh hoạt của các tổ 
chức Hội: Hội cựu chiến binh, Hội 
phụ nữ, Hội nông dân… nâng cao 
ý thức phòng, chống dịch bệnh của 
cộng đồng. Bên cạnh đó, cần sự vào 
cuộc của chính quyền địa phương, 
thông qua việc chỉ đạo các tổ chức 
đoàn thể của địa phương, đặc biệt là 
Đoàn Thanh niên, thường xuyên tổ 
chức các chiến dịch dọn dẹp vệ sinh 
môi trường trong khu vực dân cư 
và huy động các cấp, ngành chung 
tay thực hiện hiệu quả hơn nữa các 
chiến dịch diệt lăng quăng, làm sạch 
môi trường trên phạm vi toàn tỉnh…

YÊN CHÂU

Người dân dọn dẹp vật phế thải trên bãi đất trống cạnh nhà.
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Chung tay chăm sóc sức khỏe 
người cao tuổi

Cùng với việc đạt cơ cấu dân số vàng, Việt Nam đang được xếp vào một trong những quốc gia có tốc độ 
già hóa dân số nhanh trên thế giới với tỉ lệ người cao tuổi (NCT) từ 65 trở lên chiếm trên 7% dân số cả 
nước. Tại BR-VT, tuy chưa tới mức báo động về tỷ lệ già hóa dân số nhưng với sự dịch chuyển của lực 
lượng lao động nhập cư, số lượng NCT trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng. Tính đến năm 2016, tỷ lệ 
NCT của tỉnh là 10,28%. Đây là một thách thức đòi hỏi sự chung tay của các gia đình và cả cộng đồng 
trong vấn đề chăm sóc, an sinh cho NCT.

Đến thăm gia đình ông Nguyễn 
Quang Dưỡng ở phường 10, 
Tp Vũng Tàu, gặp gỡ và trò 

chuyện cùng ông Dưỡng, khi chưa 
hỏi tuổi khó có thể biết được năm 
nay ông Dưỡng đã bước sang tuổi 
81. Vợ ông Dưỡng năm nay cũng đã 
hơn 70 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, 
hoạt bát và dồi dào sức khỏe. Chia 
sẻ về bí quyết sống khỏe, vợ chồng 
ông Dưỡng cho biết đó chính là nhờ 
sự chăm sóc, yêu thương của các con 
cháu mình. Sống trong gia đình tứ đại 
đồng đường, con cháu ông bà Dưỡng 
dù khó khăn, vất vả về kinh tế nhưng 
vẫn luôn quan tâm, chăm lo và hiếu 
thuận với ông bà.

Không phải ai cũng may mắn có 
được sự chăm sóc, quan tâm từ con 
cháu như ông bà Dưỡng. Bởi hiện 
nay, bên ngoài xã hội vẫn có nhiều 
NCT vô gia cư, phải sống lang thang, 
ăn xin, sống nơi công cộng; nhiều 
người có hoàn cảnh neo đơn, không 
có người thân, không nơi nương tựa, 
bị con cháu hắt hủi hay người thân 
ruồng bỏ. Để giúp đỡ cho NCT có 
những hoàn cảnh đáng thương này, 
năm 1999, UBND tỉnh đã thành lập 
Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng 
người già neo đơn tại huyện Long 
Điền. Từ đó đến nay, nơi đây đã 
trở thành mái ấm cho hàng ngàn cụ 
không nơi nương tựa. 

Cụ Phạm Thị Cưng- 69 tuổi, một 
thành viên của Trung tâm cho biết: 

"Vì tôi thường xuyên đau ốm mà con 
cháu lại bận rộn không có thời gian 
chăm nom nên tôi vô đây. Tính tới 
giờ cũng đã 04 năm rồi. Tôi cảm thấy 
đây đúng là nơi phù hợp với mình. 
Hàng ngày có người chăm sóc, thuốc 
thang, có những người bạn đồng cảnh 
ngộ chia sẻ, chuyện trò. Tuổi già 
cũng bớt phần hiu quạnh".

Ông Phạm Minh Ân- Giám đốc 
Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng 
người gia neo đơn tỉnh cho biết: 
hiện tại Trung tâm đang chăm sóc 
111 NCT. Trong thời gian qua, được 
sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Sở 
LĐTBXH, các sở ban ngành, đời 

sống các cụ ở Trung tâm được nâng 
lên. Với sự quan tâm của các cấp, 
các ngành, cán bộ, nhân viên của 
Trung tâm đã nỗ lực hết mình chăm 
sóc nuôi dưỡng cho các cụ có những 
bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đủ 
lượng thuốc men để điều trị các 
bệnh thường gặp ở tuổi già cũng 
như có các hình thức vui chơi, giải 
trí phù hợp. 

Còn đối với những NCT tại cộng 
đồng, trong những năm qua, các cấp 
chính quyền và các sở, ban, ngành 
cũng đã quan tâm thực hiện nhiều 
hoạt động như: trợ cấp khó khăn, 
trợ cấp đột xuất, tặng quà mừng thọ 

Hội thao Người cao tuổi được tổ chức định kì hàng năm tại tỉnh BR-VT là sân chơi  
bổ ích cho NCT. Ảnh: THĂNG THÀNH
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nhân dịp lễ tết, khám chữa bệnh và 
phát thuốc miễn phí, tổ chức các CLB 
dưỡng sinh, tư vấn sức khỏe..

Bà Vương Thị Ngọc Yến - Chủ 
tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh BRVT 
cho biết: “Trong những năm qua, 
tỉnh BR-VT đã triển khai chăm sóc 
cho NCT rất chu đáo, hàng năm 
đều có kế hoạch khám sức khỏe, 
tư vấn sức khỏe, tặng quà… Ngoài 
ra, trong chiến dịch chăm sóc sức 
khỏe NCT hàng năm, tỉnh ta cũng 
đã tổ chức chăm sóc sức khỏe cho 
hơn 600 NCT. Riêng với các cấp hội 
cũng thường xuyên duy trì hoạt động 
này. Ngoài các hoạt động khám chữa 
bệnh phát thuốc miễn phí cho NCT, 
hội Chữ Thập Đỏ tỉnh còn trao tặng 
bò, xây nhà chữ thập đỏ cho người 
cao tuổi....”

Theo thống kê, trong tổng số hơn 
70 ngàn NCT sinh sống trên địa bàn 
tỉnh BR-VT, có 70% NCT sống cùng 
gia đình, 20% sống trong các Trung 
tâm xã hội, 10% còn lại chưa có nơi 
nương tựa. Mặc dù các mô hình, các 
hoạt động đã từng bước góp phần cải 

thiện cuộc sống của NCT, song trên 
thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu chăm sóc của nhiều đối tượng, 
nhất là NCT ở nông thôn. Số NCT 
tăng đòi hỏi công tác chăm sóc sức 
khỏe và hệ thống an sinh xã hội cho 
NCT cần đáp ứng tốt hơn nữa nhu 
cầu thực tiễn. Tỷ trọng NCT tăng 
tác động đến mô hình bệnh tật và 
nguyên nhân bệnh tật của NCT thay 
đổi nhanh chóng. Các bệnh mãn tính 
không lây như bệnh xương khớp, tim 
mạch và huyết áp, tiền liệt tuyến, rối 
loạn tiểu tiện; những bệnh tật phát 
sinh như sa sút tinh thần và trầm 
cảm... có xu hướng tăng. Mặt khác, 
NCT chưa có thói quen khám bệnh 
định kỳ, vì vậy khi phát hiện bệnh 
thường ở giai đoạn muộn, nguy cơ 
biến chứng cũng rất cao, thường 
gặp nhất là biến chứng về mất thị 
lực và thính lực. Các bệnh về tim 
mạch, ung thư và hô hấp là nguyên 
nhân gây tử vong hàng đầu đối với 
nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên. Có 
thể thấy rằng, NCT đang phải đối mặt 
với gánh nặng về sức khỏe nhưng 

việc tiếp cận với dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe lại đang gặp hạn chế và có 
sự khác biệt lớn giữa khu vực nông 
thôn với thành thị. Bên cạnh đó, đời 
sống vật chất của nhiều NCT còn 
rất khó khăn, điều này ảnh hưởng 
lớn đến việc chăm sóc và điều trị 
sức khỏe NCT

Để giải quyết những vấn đề 
trên, ông Tôn Thất Khoa- Chi cục 
trưởng Chi Cục dân số- KHHGĐ 
cho biết: …Trong những năm qua, 
chúng tôi phối hợp với Trung tâm 
Y tế Dự Phòng tỉnh, thường xuyên 
triển khai các buổi truyền thông để 
cho người dân biết được lợi ích, cách 
thức chăm sóc cho NCT. Bên cạnh 
đó, để ứng phó với vấn đề già hóa 
dân số nhanh chóng hiên nay cũng 
như thực hiện công tác bảo vệ, chăm 
sóc và phát huy vai trò NCT, ngành 
Y tế tỉnh BR-VT đã xây dựng đề án 
“chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 
giai đoạn 2017-2025”. Mục tiêu của 
Đề án nhằm đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe NCT thích ứng với giai 
đoạn già hóa dân số, góp phần thực 
hiện chương trình hành động quốc 
gia về Bảo vệ, Chăm sóc và Nâng 
cao sức khỏe nhân dân”.

Trong thời gian tới, BRVT tập 
trung tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về vấn đề già hóa dân số, đa 
dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch 
vụ chăm sóc NCT; sản xuất những 
hàng hóa, dịch vụ phù hợp nhu cầu 
NCT tiếp tục duy trì và nhân rộng 
các mô hình sinh hoạt văn hóa - văn 
nghệ, thể dục - thể thao cho NCT. 
Muốn làm được điều này, các cấp, 
các ngành cần chung tay đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền trong các tầng 
lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để họ 
hiểu NCT không phải là gánh nặng 
của xã hội mà là vốn quý của mỗi 
quốc gia, địa phương và trách nhiệm 
của người trẻ là góp sức cùng xã hội 
chăm sóc NCT. VIỆT LÊ

Chăm sóc Y tế kịp thời, đầy đủ giúp nâng cao tuổi thọ cho NCT. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Trầm cảm sau sinh 
Trầm cảm sau sinh là triệu chứng khá phổ biến ở sản phụ sau ca sinh nở. Tình trạng bệnh thường khiến 
chị em có cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng. Theo báo cáo của Bệnh viện Tâm thần Tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu, mỗi năm có khoảng 30 phụ nữ trầm cảm sau sinh đến khám sau 1 tháng sinh con. Trầm cảm sau 
sinh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con vì những 
hành động vô thức gây nên.

Trầm cảm không rõ nguyên 
nhân

Chị N.T.H là một trong những 
trường hợp như thế. Chị H nói: 
“Trước khi sinh con chị rất bình 
thường, vui vẻ, thường xuyên nghe 
nhạc. Nhưng sau khi sinh con được 
10 ngày chị bắt đầu cảm thấy lúc 
nào cũng suy nghĩ, lo lắng, bồn chồn, 
thường xuyên có những suy nghĩ tiêu 
cực, rồi lại khóc”. Hay trường hợp 
của chị N.X ở tp. Bà Rịa thì luôn cảm 
thấy chán nản, không muốn tiếp xúc 
với ai, luôn trong trạng thái cáu gắt, 
suy nghĩ đến những vấn đề từ bỏ mọi 
người, muốn ở một mình, thậm chí 
không muốn tiếp xúc với con cái.

Hay trường hợp của chị N.T.X 
ở phường Thắng Nhất. Trước khi 
sinh con chị là người rất hoạt bát, 
hay tham gia các hoạt động xã hội. 
Nhưng sau khi sinh em bé trong giai 
đoạn ở cữ thì lại có những dấu hiệu 
chứng trầm cảm. chị N.T.X kể lại: 
“Sau khi sinh bé mình cảm thấy bản 
thân mình thay đổi rất lạ. Nhiều khi 
cảm thấy căng thẳng và thiếu tự tin 
khi ra khỏi nhà, thậm chí mình không 
muốn gặp gỡ những người bạn thân, 
từ chối trả lời điện thoại của mọi 
người, không thích lên facebook như 
trước đây”.

Trước đây bệnh viện Tâm Thần 
cũng tiếp nhận một sản phụ ở Tp. 
Vũng Tàu bị chứng trầm cảm nặng, 

sản phụ không chịu nhận con, bỏ rơi 
con, được sự chữa trị kịp thời của 
các bác sĩ đến nay tâm lý sản phụ đã 
ổn định. Theo các chuyên gia, một 
số trường hợp bị ức chế trong cuộc 
sống phải kìm nén lâu ngày dẫn đến 
trầm cảm. Căn bệnh này rất thường 
gặp ở đối tượng viên chức, những 
người làm việc về trí óc nhiều hơn 
là lao động chân tay, những người 
này có đời sống tinh thần phong phú 
nhưng lại dễ rơi vào trạng thái lo âu 
và buồn bã, hay để ý, quan tâm đến 
đời sống xã hội xung quanh nên dễ 
sinh cảm giác buồn chán, đôi khi bất 

mãn với công việc của mình vì cảm 
thấy không phù hợp. 

Bác sĩ Bảo Bái, Phó Giám đốc 
Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết: 
“Bệnh trầm cảm đang có xu hướng 
ngày càng gia tăng và chiếm khoảng 
20% trong số các rối loạn về sức 
khỏe tâm thần. Hằng năm, Bệnh viện 
Tâm thần tỉnh tiếp nhận điều trị hơn 
30 ca bị trầm cảm. Hiện nay, y học 
vẫn chưa rõ nguyên nhân cơ chế sinh 
học gây ra trầm cảm, nên trong y 
khoa chỉ gọi rối loạn trầm cảm chứ 
không được coi là bệnh lý. Những 
triệu chứng của trầm cảm thường 

Quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với sản phụ, giúp phòng ngừa trầm cảm sau sinh. 
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là khí sắc trầm, buồn bã. Người bị 
trầm cảm hay chán ăn dẫn đến bỏ 
ăn, thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi, 
ít nói, hay rơm rớm nước mắt, sụt 
cân...Nếu ở mức độ nhẹ, người bệnh 
chỉ khiến cuộc sống, sinh hoạt trong 
gia đình kém vui, chồng và con không 
được chăm sóc tốt. Nhưng với những 
trường hợp bệnh nặng hơn, người bị 
trầm cảm sau sinh thường bị ức chế 
bởi ý nghĩ hay hành vi tự tử. Một số 

người rối loạn tâm thần, luôn có cảm 
giác bị hại nên tìm cách trả thù hay 
đối phó với mọi người xung quanh”.
Cách điều trị trầm cảm như 
thế nào

Theo các bác sỹ Bệnh viện Tâm 
Thần tỉnh, trong giai đoạn bị trầm 
cảm, nếu người mẹ đang được chỉ 
định dùng thuốc chống trầm cảm thì 
nên ngưng cho con bú và thay bằng 
loại sữa bổ sung khác để đảm bảo 
an toàn cho sự phát triển của bé. Với 
những người phụ nữ, từ lúc mang bầu 
cho đến sinh hạ một đứa con, đó là 
một sự thay đổi rất lớn trong cuộc 
đời họ. Sau khi sinh con, ngoài vấn 
đề suy nhược về mặt cơ thể thì rất 
nhiều chị em phụ nữ rơi vào khủng 

hoảng, cụ thể nhất là những rối loạn 
tâm thần sau sinh. Những trợ giúp về 
mặt y tế có lẽ chỉ là một phần, bởi 
quan trọng hơn chính là sự giúp đỡ 
của gia đình, người thân.

Để tránh tình trạng trầm cảm sau 
sinh, mỗi ông bố, bà mẹ nên chuẩn 
bị cho mình những kiến thức tốt nhất 
để vui đón bé yêu chào đời. Cn. Trần 
Thị Thảo - PT. Khoa PHCN, bệnh 
viện Tâm Thần tỉnh- thường xuyên 
tư vấn tâm lý cho các sản phụ bị 
chứng trầm cảm chia sẻ: “để tránh 
cho người mẹ sau sinh không bị trầm 
cảm, thai phụ và người thân cần 
chuẩn bị tốt cho việc chào đời của 
trẻ. Người mẹ nên tham gia những 
lớp học dành cho ông bố, bà mẹ để 
tìm hiểu về việc sinh đẻ và cùng nhau 
thống nhất chọn nơi sinh. Thai phụ 
nên làm những việc nhẹ nhàng, ngủ 
sớm, ngủ đủ giấc, tránh những công 
việc quá căng thẳng, stress; lên kế 
hoạch chăm sóc bé yêu chào đời: 
chuẩn bị vật dụng, quần áo, tã, cách 
cho bé bú, cách ru bé ngủ; chuẩn bị 
chu đáo tiền bạc cho việc sinh nở và 
nuôi con; người thân, nhất là người 
chồng nên quan tâm chia sẻ, đồng 
cảm và mang lại niềm vui cho thai 
phụ, tạo sự thoải mái về tinh thần”.

Bác sĩ Bảo Bái cho biết thêm: 
“Việc điều trị các rối loạn tâm thần, 
trong đó có trầm cảm vẫn chưa có 
phác đồ mà chủ yếu dựa vào năng lực 
và kinh nghiệm của bác sĩ. Trầm cảm 
hiện được điều trị bằng thuốc và liệu 
pháp tâm lý (trò chuyện, tư vấn tháo 
gỡ khúc mắc cho bệnh nhân). Bệnh 
viện sẽ phân loại mức độ trầm cảm 
của bệnh nhân để điều trị theo từng 
triệu chứng. Trong quá trình điều 
trị, đa số bệnh nhân đáp ứng thuốc 
tốt và có tiến triển rõ rệt. Trong việc 
điều trị bệnh trầm cảm, giải pháp 
hữu hiệu nhất đó là sự phối hợp của 
người nhà bệnh nhân với bác sĩ để 
có thể loại bỏ nguyên nhân gây thất 
vọng, buồn chán cho bệnh nhân”. 

TRẦN HIÊN

Gia đình hạnh phúc là liều thuốc tinh thần tốt nhất 
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Người cao tuổitừ 70 tuổi trở 
lên được quản lý, chăm sóc sức 
khỏe tại cộng đồng.

Ngay sau khi Sở Y tế ban hành 
Kế hoạch số 275/SYT-NVY ngày 
07/02/2017 và Kế hoạch số 1171/
SYT-NVY ngày 20/4/2017 về việc 
lập kế hoạch khám sức khỏe cho 
người cao tuổi (NCT) năm 2017, 
các TTYT huyện, thành phố đã lập 
kế hoạch triển khai đến 82 TYT xã, 
phường tiến hành thực hiện.

Theo kế hoạch, NCT từ 70 tuổi 
trở lên sẽ được lập hồ sơ theo dõi, 
quản lý sức khỏe và được khám sức 
khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Qua 
đó, NCT được khám lâm sàng các 
chuyên khoa nội, ngoại, phụ khoa 
(nữ), mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm 
- mặt, tâm thần... Trong quá trình 
khám, bác sĩ có chỉ định cận lâm 
sàng cho NCT với các triệu chứng 
của các bệnh tăng huyết áp, đái tháo 
đường, rối loạn chức gan thận... sẽ 
được kiểm tra để phát hiện bệnh tại 
các Trung tâm Y tế.

Tham gia hoạt động này, NCT 
không chỉ được khám sức khỏecòn 
được các bác sĩ chuyên khoa tư 
vấn về phòng ngừa bệnh, cách sinh 
hoạt, dinh dưỡng, tập luyện hợp lý 
để người bệnh, NCT có sức khỏe 
tốt nhất. Đồng thời NCT được nắm 
bắt những thông tin hữu ích về cách 
phòng ngừa bệnh lý xương khớp, 
tăng huyết áp, đái tháo dường, tai 
biến mạch máu não,…Đặc biệt, NCT 
sẽ nhận thấy được tầm quan trọng của 
việc khám sức khỏe định kỳ.
NCT chưa có thói quen khám 
sức khỏe định kỳ

Ông Nguyễn Văn Khương, ở 
Tam Phước, Long Điền chia sẻ: 
"Tôi năm nay 70 tuổi, trừ những 
lúc ốm đau, bệnh tật buộc phải đi 
khám thì tôi mới đi, còn khám sức 
khỏe định kỳ thì đây là lần đầu tiên. 

Sau lần khám này tôi thay đổi quan 
điểm, vì nhận thấy việc khám sức 
khỏe định kỳ rất có lợi cho bản thân 
tôi và những người cao tuổi như tôi. 
Bác sĩ còn khuyên tôi đến TTYT làm 
các xét nghiệm cận lâm sàng để có 
kết quả chẩn đoán các bệnh THA, 
ĐTĐ, rối loạn chức gan thận (các 
bệnh liên quan tới tuổi già)... càng 
sớm càng tốt”. 

Trường hợp khác, bà Vũ Thị 
Bình, 72 tuổi, ở phường 10, Tp Vũng 
Tàu cho biết: “...Tôi có thẻ BHYT, 
song cứ nghĩ đi khám bệnh chẳng 
may phát hiện ra bệnh thì tôi lại lo sợ 
nên thôi. Nhưng hôm nay, tôi được 
bác sĩ tư vấn, khuyên rằng: định kỳ 
ít nhất 1-2lần/nămtham gia kiểm tra 
sức khỏe để phát hiện bệnh sớm thì 
việc điều trị và phục hồi sức khỏe sẽ 
đơn giản hơn...”.

Bs Nguyễn Doãn Bính - Phó 
Giám đốc TTYT huyện Tân Thành 
cho biết: “Do năm nay là năm đầu 

tiên thực hiện công tác này nên số 
lượng NCT đến khám không nhiều. 
Bên cạnh đó, hàng năm số lượng 
NCT thường xuyên đến các cơ sở 
khám chữa bệnh theo hình thức 
khám BHYT để lấy thuốc điều trị 
các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, 
tim mạch... với số lượng cũng tương 
đối nhiều, khoảng trên 30%. Để khắc 
phục hạn chế này, trong những năm 
tiếp theo, trước hết NCT phải nhận 
thức được tầm quan trọng sức khỏe, 
nhận thức được những lợi ích của 
việc khám sức khỏe định kỳ… Thông 
qua đó, NCT được lập số theo dõi sức 
khỏe, được bác sĩ chuyên khoa tư 
vấn sức khỏe và chăm sóc sức khỏe 
tốt hơn...”. 

Cũng như TTYT Tân Thành, ở 
nhiều địa phương khác, công tác 
khám sức khỏe định kỳ cho NCT 
cũng có phần hạn chế về mặt số 
lượng. Bs Nguyễn Văn Trường - 
Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ 

Tăng cường khám sức khỏe 
định kỳ cho người cao tuổi

Cán bộ TTYT TP. Vũng Tàu khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi  tại phường 12, 
TP. Vũng Tàu. Ảnh: VĂN TỈNH
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Hút thuốc lá điện tử    vẫn gây hại cho sức khỏe

Những lầm tưởng về 
Thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử là một sản 
phẩm hoạt động bằng cách đun 
nóng một loại chất lỏng đặc biệt 
mang hương thơm của các loại 
hoa quả thành hơi để có thể hít 
vào, giống như thuốc lá thông 
thường. Thuốc lá điện tử có hai 
phần, đầu lọc chứa nicotine và 
tinh dầu hỗn hợp chất tạo mùi 
thơm... Để tăng sự hấp dẫn, 
người ta trộn hóa chất độc hại 
trôi nổi trên thị trường, có thể 
trộn các chất gây nghiện nguy 
hiểm vào tinh dầu mà người hút 
không hề biết, rất nguy hại cho 
sức khỏe.

Các nghiên cứu của WHO 
cho thấy thuốc lá điện tử hoạt 
động nhờ bộ pin; mỗi “điếu” 
thuốc lá điện tử cũng có một 

buồng bay hơi và một ống đổ 
đầy chất lỏng. Khi rít “điếu” 
thuốc, bộ pin sẽ cấp điện cho 
thiết bị để đun nóng chất lỏng 
và làm nó bay hơi. Một số loại 
thuốc lá điện tử còn có đèn 
LED ở đầu phát ánh sáng màu 
đỏ (hoặc các màu khác) giống 
như đầu điếu thuốc lá thật, chỉ 
khác là vì do không đốt cháy 
sợi thuốc lá, nên chúng không 
có khói, không có khí CO và 
không mùi; thứ mà người dùng 
hít vào chính là hơi.

Do vậy, nhiều người vẫn lầm 
tưởng thuốc lá điện tử không 
gây hại, dùng thuốc lá điện tử 
để cai thuốc lá. Thậm chí, mới 
đây trong một bài viết trên mạng 
xã hội có độc giả còn comment 
tỏ ra đồng tình với hành vi hút 
thuốc lá điện tử. Bạn này viết: 

TTYT TP Vũng Tàu, cho biết thêm: “...Đúng 
là năm nay là năm đầu tiên thực hiện kế 
hoạch nên khó tránh khỏi hạn chế và thiếu 
sót. Ngay trong kế hoạch lần này, TTYT đã 
phải điều chỉnh lại cho hợp lý, cụ thể như: 
Địa điểm tổ chức khám ban đầu là tại TTYT 
thành phố, nhưng sau đó đã đổi lại với các 
phường, xã (xã Long Sơn, phường Thắng 
Nhất, Rạch Dừa, phường 10, phường 11, 
phường 12) thuộc địa bàn xa nên TTYT đã 
thay đổi bằng cách tổ chức khám, lập số quản 
lý sức khỏe tại địa bàn. Ngoài ra, TTYT còn 
tổ chức xe lưu động đến nhà khám sức khỏe 
cho những người thuộc đối tượng chính sách, 
người có công hoặc người cao tuổi không 
có khả năng đi lại…”.

Để NCT quan tâm hơn đến 
sức khỏe

Theo thống kê gần đây của Hội Dinh 
dưỡng Việt Nam, trong tổng số khoảng 8,15 
triệu người cao tuổi, chỉ có 10% kiểm tra 
sức khoẻ định kỳ. Đồng thời, có đến 71% 
người độ tuổi này mắc bệnh kép (3-4 bệnh 
mãn tính), 23% sức khoẻ kém và chỉ có 6% 
sức khoẻ tốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hiền - Trưởng 
khoa Nội Tim mạch, Lão khoa Bệnh viện 
Bà Rịa: “Người cao tuổi thường có sức đề 
kháng suy yếu nên dễ mắc bệnh và bệnh sẽ 
làm sức khỏe giảm sút nhanh chóng. Họ 
thường dễ gặp phải các bệnh như tăng huyết 
áp, bệnh mạch vành tim, rối loạn mỡ trong 
máu, cũng như các bệnh có liên quan đến 
đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, đau 
xương khớp, té ngã… Do hệ miễn dịch suy 
yếu, người cao tuổi cũng nhạy cảm hơn với 
môi trường, thời tiết nên dễ mắc các bệnh 
do siêu vi trùng biểu hiện bằng cảm cúm, 
ho, sốt…”.

Vậy để giúp NCT nhận thức được tầm 
quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, 
cũng như để ngành Y tế thực hiện hiệu quả 
công tác chăm sóc sức khỏe NCT, rất cần sự 
chung tay, góp sức của các ban, ngành, đoàn 
thể và cả cộng đồng xã hội trong việc tuyên 
truyền, vận động, phổ biến rộng rãi và giúp 
NCT biết và thực hiện khám sức khỏe định 
kỳ, biết tự chăm sóc sức khỏe và được chăm 
sóc sức khỏe. Đây cũng là mục tiêu chính 
của Chương trình Hành động quốc gia chăm 
sóc người cao tuổi giai đoạn 2012-2020.

HOA VIỆT

Mới xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu, nhưng thuốc lá điện tử 
đang được nhiều bạn trẻ ưa thích. Nhiều người lầm tưởng 
thuốc lá điện tử không gây hại và có thể giúp cai thuốc lá. 
Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại.
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Hút thuốc lá điện tử    vẫn gây hại cho sức khỏe

“Thuốc lá điện tử chứ có phải thuốc 
đâu? Mấy ông bà phải hiểu họ cấm 
thuốc là vì khói thuốc độc hại và gây 
hôi phòng. Còn loại này nó tuy cũng 
là khói nhưng không độc hại và thơm 
cho nên đừng có cái gì khói cũng quy 
ra thuốc và cấm nhé”.

Không riêng gì bạn trai này, một 
số thanh niên khi hút thuốc lá điện 
tử bị nhắc nhở cũng đều cho rằng 
thuốc lá điện tử vô hại, xem đó như 
một thú vui chứng tỏ độ sành điệu 
của bản thân.

Theo chân nhóm bạn trẻ đến một 
quán bar ở gần bãi sau thành phố 
Vũng Tàu, vừa bước qua cửa, tiếng 
nhạc lớn xập xình, không gian mờ ảo 
đặc quánh khói thuốc shisa và thuốc 
lá điện tử. Ở những góc quán, các 
cậu ấm và cả những cô gái trẻ thi 
nhau hút, rồi nhả khói vào mặt nhau 
cười đùa.

“Mình hút cái này được gần 3 
tháng nay. Lúc đầu chơi thử, ai ngờ 
nghiện luôn. So với thuốc lá, loại 

này cho ra nhiều khói hơn, cảm nhận 
nhiều vị hơn”, một vị khách trẻ, nói.

“Lúc đầu em cũng không dám 
hút, nhưng thấy đám bạn nó dùng 
nên hút thử. Thử một hai lần thấy hay 
hay, thơm hơn shisa, có mùi hoa quả 
nên dần thành quen. Bây giờ không 
hút lại thấy thiêu thiếu”, H.A, một nữ 
sinh, vừa nhả khói vừa nói.

Cô gái tên Quỳnh đứng cạnh H.A 
nói, hút thuốc lá, ma túy mới độc hại, 
còn hút thuốc lá điện tử thoải mái 
chứ không có hại. “Thuốc chủ yếu 
là ướp hương các loại tinh dầu trái 
cây như nho, cam, táo, dâu… nên 
yên tâm chứ có hại như thuốc lá và 
ma túy đâu?”. Nói xong Quỳnh hít 
một hơi dài, phà khói ra bằng miệng, 
mũi trông rất điệu nghệ, chân lắc lư 
theo tiếng nhạc của DJ.
Thuốc lá điện tử vẫn gây 
nguy hại cho sức khỏe

Hiện nay chưa có bằng chứng 
quốc tế chứng minh tính an toàn 
của thuốc lá điện tử. Thậm chí, đã 

có những bằng chứng chứng minh 
tác hại của thuốc lá điện tử với sức 
khỏe người hút.

Tổ chức WHO cũng khẳng định, 
hỗn hợp phun thường chứa một số 
hợp chất gây ung thư và các các chất 
độc khác có trong khói thuốc ở lượng 
trung bình thấp hơn trong khói thuốc 
thường khoảng 1-2 bậc nhưng cao 
hơn trong ống hít có chứa nicotin. 
Đối với một số nhãn hiệu, mức độ 
của một số chất gây ung thư kể trên 
như formaldehyde và các chất độc 
khác như acrolein đã được chứng 
minh là cao bằng mức độ của các sản 
phẩm thuốc lá có khói khác.

Các nghiên cứu khác của WHO 
cũng cho thấy sử dụng nicotine làm 
tăng nhịp tim và huyết áp, tăng đường 
máu. Nghiện nicotine lâu dài gây 
xơ vữa động mạch, các bệnh về tim 
mạch, tiểu đường. Sử dụng nicotine 
quá liều lượng gây nguy hiểm cho 
sức khỏe con người.

Ngoài ra, báo cáo của Tổ chức Y 
tế thế giới cho thấy, Nicotin là một 
thành phần gây nghiện trong thuốc lá, 
có thể có ảnh hưởng xấu tới quá trình 
mang thai. Bản thân nicotin không 
phải là một chất gây ung thư, nhưng 
nó có khả năng “thúc đẩy hình thành 
khối u.

Trước đó, trả lời báo chí ông 
Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục 
Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), 
Giám đốc Quỹ phòng chống tác hại 
của thuốc lá cũng cho biết, thuốc lá 
điện tử có chứa nicotine thay thế, nó 
vẫn gây nghiện, tác hại xấu với sức 
khỏe. Ngoài ra, chất lượng các tinh 
dầu tạo mùi không được kiểm soát, 
có thể đó là các hóa chất gây độc hại, 
ảnh hưởng hệ hô hấp, phế quản, phổi.

Bài, ảnh: HOA XUÂN

Nhiều bạn trẻ quan niệm hút thuốc lá điện tử vừa sành điệu, vừa không hại sức khỏe.
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Theo các nhà khoa học Việt 
Nam, tuổi thọ bình quân của 
người Việt Nam hiện nay 

khoảng 74 tuổi. Tử vong do bệnh 
chiếm 83%, chỉ có khoảng 15% là 
chết vì già hoặc lão hóa cơ thể, trong 
đó, có vai trò tác động của gốc tự 
do - kẻ nội thù của cơ thể.

Gốc tự do (Free radical) hay còn 
gọi là chất Oxy hóa, được xem là 
nguồn gốc của sự lão hóa và gây 
nhiều bệnh tật. Về mặt hóa học, mỗi 
nguyên tử có một nhân và một số 
đôi chẵn điện tử xoay quanh. Trong 
quá trình Oxy hóa - khử, một điện 
tử bị tách ra khỏi nhóm và phân tử 
thiếu hụt điện tử trở thành gốc tự do. 
Gốc tự do luôn luôn tấn công chiếm 
đoạt điện tử của các phân tử khác để 
cân bằng và tạo ra chuỗi gốc tự do 
mới. Đồng thời, với cuộc sống hiện 
đại, tuổi thọ tăng cao đi cùng với lão 
hóa là một yếu tố. Nhất là sống trong 
môi trường bị ô nhiễm, thực phẩm 
độc hại, nếp sống ít vận động, lạm 
dụng rượu, bia, thuốc lá... là những 
yếu tố làm tăng sinh số lượng gốc 
tự do. Theo các nhà nghiên cứu, 
hằng ngày cơ thể ta có thể sản xuất 
ra 10.000.000 gốc tự do, mà nguy 
hiểm nhất là Super Oxyd, Ozone, 
Hydrogen Peroxyd, Lipid Peroxyd... 
gây ra nhiều tổn thương trong cơ thể. 
Chúng tấn công tất cả các cấu trúc tế 
bào trong cơ thể, các ty lạp thể, các 
màng tế bào, phản ứng mạnh nhất với 
các phân tử Protein, DNA, các chất 
béo, làm chết nhiều tế bào. Gốc tự 
do khi vượt quá sự kiểm soát của cơ 
thể, chúng sẽ gây ra nhiều bệnh tật 
liên quan đến hàng trăm bệnh thường 
gặp như: Tim mạch, HA, thận, phổi, 
khớp, thần kinh, Alfheimer, Parkison, 
ung thư... gốc tự do tấn công mạnh 
nhất vào các tế bào chứa nhiều Acid 
béo (Lipit), mà não là cơ quan chứa 

hơn 60% thành phần các Acid béo, 
gây ra tổn thương thành mạch não, 
các mảng xơ vữa, huyết khối, làm 
giảm lưu thông máu dẫn tới tai biến 
mạch máu não (đột quỵ)...

Vậy làm gì để chống các gốc tự 
do? Có rất nhiều biện pháp, trong bài 
này chỉ xin nêu 3 biện pháp :

1. Dinh dưỡng hợp lý, cân đối, 
chú ý các loại rau tươi, trái cây, tảo 
Spirulira... có chứa nhiều Vitamin 
A, B, C, selen và nhiều nguyên tố vi 
lượng khác. Đồng thời dùng nhiều 
các loại cá béo (Thu, Ngừ, Trích...) 
chứa nhiều Acid béo chưa no, các 
Vitamin A, D, nhất là Omega 3, có 
khả năng góp phần phân hủy các 
gốc tự do để lập lại sự cân bằng cho 
cơ thể.

2. Có nếp sống lạc quan, yêu đời, 
có tâm lý ổn định, tinh thần luôn thoải 
mái, tăng cường rèn luyện thể dục, 
thể thao, dưỡng sinh, đi bộ... Nếu 
luyện tập đến độ sẽ giúp cơ thể tăng 
thêm lượng Cholesterol tốt và giảm 

Cholesterol xấu. Sống có nhiều bạn 
bè, quan hệ tốt với xã hội... Người 
xưa nói: “Lạc giả trường thọ, ưu giả 
dị yểu” (tinh thần vui vẻ, lạc quan sẽ 
sống lâu hơn những người có nhiều 
ưu tư lo lắng). Nên giữ cho cơ thể 
“Dù thân có lão, nhưng tâm bất lão”. 
Giữ cuộc sống luôn điều độ “Một 
trái tim lành mạnh trong cơ thể khỏe 
mạnh”. Khi tinh thần và thể chất đều 
khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể sản sinh ra 
những chất chống gốc tự do nội sinh 
rất hiệu quả.

3. Đề nghị ngành Y tế cần tiếp tục 
truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng 
cao kiến thức y học dự phòng, ý thức 
phòng bệnh của mọi công dân từ khi 
còn trẻ và khỏe mạnh. Ngoài ra, có 
thể dùng một số chất chống oxy hóa 
như Anthocyamin và Pterostiben có 
khả năng trực tiếp trung hòa các gốc 
tự do và kích hoạt cơ thể chống gốc 
tự do. Hoặc có thể dùng các Vitamin 
C, E, Betacaroten... khi cần thiết.

DSCK2 - TRẦN TRẤP

Phòng chống gốc tự do, 
ngăn bệnh để sống khỏe

Môn cờ tướng giúp rèn luyện trí não, tăng trí nhớ cho NCT. Ảnh: THĂNG THÀNH
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Phòng tránh ngộ độc rượu

Bằng cách nào để nhận biết 
rượu độc?

Ngộ độc rượu thường thấy là 
do ngộ độc Methanol (cồn công 
nghiệp). Methanol là một chất độc, 
thường làm dung môi để lau kính 
xe, làm dung dịch mực in cho máy 
photocopy, nhiên liệu cho các bếp lò 
nhỏ, được coi như là một chất dung 
môi công nghiệp. Methanol có thể 
xuất hiện trong nhiều chế phẩm như 
sử dụng làm dung dịch tẩy rửa, làm 
lạnh hay sản xuất sơn… Nó có đặc 
điểm không màu, không mùi, có 
vị tương đối ngọt hơn so với rượu 
thường nhưng lại là loại hóa chất độc 
hại có thể gây tử vong. Methanol là 
một loại rượu thường được cất từ gỗ, 
là một chất rất dễ hòa tan trong nước, 
dễ bay hơi và dễ cháy. Trong quá 
trình lên men rượu nói chung cũng 
tạo ra một lượng Methanol và khi 
chưng cất Methanol sẽ ra đầu tiên. 
Theo tiêu chuẩn, các loại rượu chỉ 
được có dưới 0,1mg Methanol trong 
mỗi lít, nếu vượt quá giới hạn này 
sẽ trở thành một loại rượu cực độc.

Một số người vì hám lợi mà đánh 
mất lương tâm của người sản xuất, 
kinh doanh, dùng rượu Ethanol pha 
với cồn công nghiệp để có một loại 
rượu có độ cồn cao hơn nhưng lại 
có chi phí thấp hơn, và khi bán lại 
thu được nhiều lời hơn. Hậu quả của 
việc làm này là không thể lường hết 
được. Người tiêu dùng do thiếu hiểu 
biết và/hoặc do ham rẻ đã chọn loại 
rượu chứa chất độc hại Methanol làm 
thức uống cho mình và người thân, 
hậu quả là không ít trường hợp sau 
uống rượu phải nhập viện, thậm chí 
có một số trường hợp đã tử vong.
Các biểu hiện của ngộ độc rượu 
Methanol:

Theo quy định, hàm lượng 
Methanol trong rượu chỉ khoảng 

0,1%. Nghĩa là cứ 1.000ml rượu 
mới có 1ml Methanol. Liều lượng 
gây chết người của Methanol trong 
khoảng 30-240ml (20g -150g). Một 
cách xác định khác cho thấy, chỉ cần 
20mg/ methanol trong một lít máu là 
gây ngộ độc và trên 40 mg/lít là ngộ 
độc nặng. 

Nếu uống phải rượu có Methanol 
thì 12-24 giờ sau khi uống bắt đầu 
xuất hiện biểu hiện loạng choạng, hoa 
mắt, chóng mặt, lú lẫn, yếu cơ, nhức 
đầu, buồn nôn và đau bụng. Sau đó 
người bệnh cảm thấy nhìn mờ, nhìn 
thấy hai hình hoặc có rối loạn cảm 
nhận về màu sắc, có khi không nhìn 
thấy gì…

Biểu hiện nghiêm trọng xuất hiện 
sau đó là tím tái, hôn mê, co giật, rối 
loạn điện giải, tụt huyết áp và ngưng 
tim, dẫn đến tử vong. Trường hợp 
được cứu sống, bệnh nhân có thể 
bị mù vĩnh viễn hoặc bị di chứng 
thần kinh.

Methanol khi vào cơ thể sẽ bị đào 
thải rất chậm và có khả năng tích lũy, 
nếu con người thường xuyên uống 
rượu có loại độc chất này.

Thường thì từ 02 tới 04 tiếng sau 
ngộ độc, bệnh nhân có biểu hiện như 
một người say rượu. Sau đó cứ dần 
lịm đi. Nếu không phát hiện kịp thời, 
người bị ngộ độc sẽ bắt đầu thở nông, 
thở nhanh, người tím tái, rơi vào hôn 
mê, co giật, tụt huyết áp và thậm chí 
ngưng tim, ngưng thở, gây tử vong. 

Ngộ độc rượu Methanol là một 
loại ngộ độc rất nguy hiểm và có 
thể làm bệnh nhân chết rất nhanh 
chỉ trong vòng từ 6 tới 30 giờ, nếu 
không được cấp cứu kịp thời. Vì đa 
số cứ nghĩ rằng do say rượu, ngủ một 
giấc rồi sẽ tỉnh nên nhiều người đã 
bỏ qua thời gian cấp cứu để đưa nạn 
nhân đến bệnh viện và hậu quả là 
nhiều trường hợp đau lòng đã xảy ra. 
Phòng ngừa ngộ độc rượu:

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân 
mình, cho gia đình và xã hội, chúng 
ta kiên quyết không mua, sử dụng các 
loại rượu không có nhãn mác; rượu tự 
pha chế không có chứng nhận công 
bố tiêu chuẩn sản phẩm; rượu sản 
xuất ở các cơ sở không có Giấy phép 
sản xuất, kinh doanh; các loại rượu 
trôi dạt, rẻ tiền, không biết nguồn 
gốc…Chúng ta cũng không nên nghe 
theo người này, người khác tự mua 
thuốc Bắc, thuốc Nam, tự mua hay 
sưu tầm cây, con theo kinh nghiệm 
dân gian về ngâm để uống. Tuyệt đối 
không dùng rượu quá liều lượng, quá 
mức độ, uống rượu say xỉn… Nếu có 
dấu hiệu bất thường liên quan đến 
uống rượu cần được đưa đến ngay 
cơ sở y tế để được kiểm tra phát hiện 
nguyên nhân và xử lý kịp thời.

N.V.L

Trong thời gian qua, một số địa phương trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu, nhiều trường hợp đã 
tử vong . Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, những năm qua cũng đã có một số vụ ngộ độc và tử vong do rượu. Vậy 
vì sao uống rượu lại bị ngộ độc và dẫn đến tử vong? Để phòng tránh ngộ độc rượu chúng ta phải làm gì?
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Đặt stent trong điều trị tắc hẹp 
động mạch vành

Đặt stent động mạch là một biện pháp can thiệp giúp giải quyết tắc nghẽn động mạch vành, làm giảm 
đau thắt ngực và điều trị nhồi máu cơ tim. Stent là các ống đỡ động mạch được làm bằng lưới kim loại, 
giúp mở rộng những lòng mạch bị tắc hẹp hoặc suy yếu trong cơ thể. Đặt stent động mạch đã được bệnh 
viện Bà Rịa thực hiện từ tháng 3/2016 và trở thành đơn vị đầu tiên trong tỉnh BR-VT áp dụng kỹ thuật 
tim mạch can thiệp. Đến nay, bệnh viện Bà Rịa đã thực hiện điều trị cho gần 1000 trường hợp bệnh nhân 
hẹp, tắc nghẽn động mạch vành bằng kỹ thuật này. 

Ông Trần Bá Hoà, 63 tuổi, ở 
phường Long Hương, thành 
phố Bà Rịa vừa được điều 

trị bằng phương pháp can thiệp tim 
mạch, với kỹ thuật đặt stent động 
mạch vành tại bệnh viện Bà Rịa. Đây 
là lần thứ hai ông Hoà đặt stent động 
mạch vành, lần đầu ông được đặt 
stent động mạch vành bên phải tại 
một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí 
Minh. Ông Hoà cho biết, cách đây 
hơn 1 tuần, sau khi ăn cơm trưa được 
30 phút thì ông rơi vào tình trạng 

khó thở, đi kèm với những cơn đau 
thắt ở ngực. Ngay khi đó, ông Hoà 
được người thân đưa vào cấp cứu 
tại bệnh viện Bà Rịa và được bác sĩ 
chẩn đoán bị tắc nghẽn động mạch 
vành cần được can thiệp kịp thời, nếu 
không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 
Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành 
chụp, nong và đặt stent động mạch 
vành bên trái. Sau khi can thiệp thành 
công, tình trạng sức khỏe của ông 
Hoà đã ổn định và hồi phục tốt. 

Cũng vừa hồi phục sau phẫu 
thuật can thiệp động mạch vành, 
ông Ngô Đăng, ngụ tại phường Rạch 

Dừa, thành phố Vũng Tàu kể lại: “ 
Gia đình tôi có tiền sử về bệnh tim 
mạch, trước đây ba và em trai tôi 
cũng đã phải can thiệp tim mạch trên 
TP.HCM. Hiểu rõ nguy cơ của mình 
nên khi bị tức ngực, khó thở, tôi lập 
tức vào bệnh viện Lê Lợi - thành phố 
Vũng Tàu để khám. Bác sĩ chẩn đoán 
tôi bị nhồi máu cơ tim, chỉ định chụp 
và đặt stent động mạch vành nên 
phải chuyển qua bệnh viện Bà Rịa 
để thực hiện phẫu thuật. Bệnh lý của 
tôi cũng khá phức tạp vì tôi còn bị 
cáo huyết áp và Đái tháo đường nữa. 
Thế nhưng với tay nghề của các bác 
sĩ bệnh viện Bà Rịa ca phẫu thuật của 
tôi đã thành công. Giờ tôi thấy khỏe 
rồi. Cảm ơn các bác sĩ bệnh viện Bà 
Rịa nhiều lắm”.

Theo thống kê, từ tháng 3 đến 
tháng 9/2016, bệnh viện Bà Rịa đã 
thực hiện kỹ thuật chụp để chẩn đoán 
cho 345 ca, trong đó có khoảng 250 
ca can thiệp đặt stent động mạch 
vành, còn lại là những trường hợp 
không can thiệp, do mức độ còn nhẹ. 
Riêng từ đầu năm 2017 tới nay, lượng 
bệnh nhân tăng lên rất nhiều. 

Bác sĩ Phan Văn Thành, Phó giám 
đốc Bệnh viện Bà Rịa cho biết: “Từ 
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đầu năm 2017 đến nay lượng bệnh 
nhân tăng rất cao, chúng tôi đã tiến 
hành chụp được 600 ca, trong đó có 
tới 80% bệnh lý cần phải can thiệp 
đặt stent. Như vậy rõ ràng bệnh lý 
động mạch vành hay nói chung là xơ 
vữa động mạch ở tỉnh BR-VT là rất 
phổ biến, đặc biệt tình trạng vôi hoá 
của động mạch vành so với những 
tỉnh/thành khác cao hơn, có thể đây là 
đặc điểm của cư dân vùng biển. Biểu 
hiện của bệnh tắc nghẽn động mạch 
vành là những cơn đau thắt ngực dữ 
dội với cảm giác nhói, thắt chặt, bỏng 
rát, nhói đau như kim châm, đè nặng 
ngực. Vị trí đau lan ra sau xương ức, 
chính giữa tim, ngực trái lan ra vai, 
cánh tay và bàn tay… kèm theo là 
hiện tượng khó thở, vã mồ hôi, hồi 
hộp, chóng mặt… trường hợp nặng 
hơn dẫn đến nhồi máu cơ tim và gây 
tử vong. Vì vậy, kỹ thuật chụp và can 
thiệp đặt stent động mạch vành qua 
da giải quyết tình trạng hẹp, tắc trong 

động mạch vành, giúp tưới máu cho 
cơ tim tốt hơn trong mọi điều kiện 
hoạt động gắng sức của bệnh nhân 
và do đó, cho phép bệnh nhân có thể 
hoạt động trở lại mà không xuất hiện 
cơn đau thắt ngực. Trong trường hợp 
nhồi máu cơ tim, cùng với việc điều 
trị bằng thuốc tối ưu, thủ thuật này là 
một biện pháp giúp tái tưới máu động 
mạch vành để hạn chế bớt vùng cơ 
tim tổn thương do thiếu máu, đồng 
thời cũng giúp phòng tắc hẹp tái phát, 
hạn chế cơn đau thắt ngực trở lại. 

Bác sĩ Phan Văn Thành cho biết 
thêm, những triệu chứng ban đầu của 
bệnh động mạch vành khá mơ hồ, có 
thể chỉ là những cơn đau ngực ngắn 
ở một số thời điểm khác nhau nên 
hầu hết người bệnh đều bỏ qua. Do 
đó, biện pháp tốt nhất là nên khám 
sức khỏe định kì 6 tháng hoặc một 
năm một lần, đặc biệt ở nam giới 
trên 50 tuổi và nữ giới trên 55 tuổi. 

Khi có biểu hiện đau thắt ngực dữ 
dội thì cần đến cơ sở y tế chuyên 
khoa càng nhanh càng tốt để được 
can thiệp tim mạch kịp thời, bảo toàn 
sức khỏe. Ngoài ra, mỗi người cần 
có một lối sống lành mạnh, hạn chế 
sử dụng những chất kích thích như 
rượu bia, thuốc lá và thức ăn nhanh; 
thường xuyên vận động, thể dục thể 
thao; giảm lượng muối trong chế độ 
ăn, ăn nhiều rau, củ, quả. 

Hiện tại, Khoa Cấp cứu và Can 
thiệp tim mạch của Bệnh viện Bà Rịa 
đã được trang bị các thiết bị máy móc 
hiện đại cùng đội ngũ cán bộ y tế có 
trình độ chuyên môn đáp ứng nhu 
cầu cấp cứu và điều trị bệnh động 
mạch vành, tạo điều kiện cho người 
dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất 
lượng cao ngay tại địa phương, góp 
phần bảo vệ sức khỏe cho người bệnh 
và tiết kiệm chi phí điều trị khi không 
phải chuyển tuyến.

DIỆP LÊ

Một ca đặt stent động mạch vành tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Phân loại nạn nhân để có hướng điều trị tiếp theo…

Khẩn trương tiếp nhận và tiến hành xử trí từng nạn nhân.

Sơ cấp cứu và nhanh chóng  chuyển nạn nhân về cơ sở điều trị.

BỆNH VIỆN BÀ RỊA: 

Diễn tập cấp cứu hàng loạt

Ảnh: PHAN MINH HIẾU
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Hội thi điều dưỡng - 
Hộ sinh giỏi cấp cơ sở, năm 2017

Thi thực hành  kỹ thuật thay băng tại TTYT huyện  
Tân Thành.

Thi thực hành  băng bó vết thương đầu tại TTYT  
TP. Vũng Tàu. 

Thi thực hành của  TTYT huyện Long Điền. Quang cảnh thi thực hành tại TTYT huyện Xuyên Mộc.

Thi thực hành của BV Phổi Phạm Hữu Trí.Thi lý thuyết của BV Tâm Thần.

Ảnh: T3G
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Dây leo bằng thân quấn, sống 
nhiều năm. Lá mọc đối, mặt 
dưới có màu tím đỏ. Cụm 

hoa hình xim, mọc ở kẽ lá. Hoa nhỏ, 
màu trắng điểm tím nhạt. Quả gần 
hình trứng dẹt, nhẵn. Toàn cây có 
lông mềm, nhất là cành và lá non. 
Vò nát có mùi hôi đặc biệt. (Loại 
lá mơ mặt dưới và mặt trên cùng 
một màu xanh không tốt bằng Mơ 
tam thể).

Bộ phận dùng: Dùng lá, thu hái 
quanh năm, tốt nhất vào mùa xuân. 
Lá dùng tươi.

Công dụng của Mơ tam thể: 
Cây mơ tam thể chữa lỵ trực trùng, 
sôi bụng, ăn không tiêu, viêm dạ 
dày, viêm ruột, làm gia vị giúp tiêu 
hóa dễ dàng.

Nước sắc lá còn chữa sỏi thận, bí 
tiểu tiện, thấp khớp, ăn không tiêu, 
viêm dạ dày, viêm ruột

Liều dùng mơ tam thể: Mỗi lần 
dùng 30 - 50g

Đơn thuốc có Mơ tam thể:
- Chữa lỵ trực khuẩn: Lấy 30- 

50g lá tươi thái nhỏ, trộn với một 
quả trứng gà, bọc lá chuối, nướng 
hoặc rán (không mỡ) trên chảo. 
Ngày ăn 2- 3 lần, trong 5- 8 ngày

Hoặc: Cỏ Sữa 250g, Mơ tam thể 
300g, hạt Cau già 100g, Chỉ xác 
100g, vỏ Vối 50g, Rau má 200g. 
Các vị phơi khô, tán bột, thêm bột 
mịn vừa đủ, dập thành 5.000 viên. 
Người lớn 1 ngày uống 15 viên, chia 

2 lần, trẻ em 1 ngày uống 10 - 15 
viên, chia 2 lần. Uống với nước ấm.

- Chữa viêm tai: Lá Mơ tươi đem 
nướng rồi vò nát, nhét lỗ tai trị viêm 
tai chảy máu mủ, nước vàng.

 - Trị bệnh khớp ở người già: Lá 
mơ tươi sắc lấy nước uống. Hoặc 
giã dập lá rồi cho vào tách, đổ nước 
sôi, hãm như trà. Sau đó, rót nước 
ra một cái cốc và cho thêm rượu 
vào để uống. Rượu có tác dụng dẫn 
thuốc chạy khắp cơ thể giúp giảm 
đau nhanh hơn.

- Trị Hội chứng ruột kích thích:
Nhiều người cứ ăn cơm xong là 

muốn đi ngoài ngay, hoặc cứ buổi 
sáng ngủ dậy là muốn đi ngoài, đi 
ngoài liên tục từ 2 đến 3 lần. Triệu 
chứng này, tuy không nguy hiểm 
nhưng gây nhiều khó chịu, phiền 
toái cho người bệnh. Dân gian có 
cách chữa hữu hiệu như sau:

+ Nguyên liệu: Lá mơ lông từ 
40g đến 100g (tùy tình trạng bệnh), 
gừng tươi 10g, 1 lòng đỏ trứng gà.

+ Cách dùng: Lá mơ lông rửa 
sạch, băm nhỏ. Gừng tươi lọc lấy 
nước. Sau đó trộn đều hỗn hợp gồm 
lá mơ lông, gừng và trứng gà, chưng 
cách thủy lên cho chín rồi ăn nóng.

+ Công dụng: Mỗi ngày ăn 1 
lần, ăn trong vòng 15 ngày liên tiếp 
để chữa chứng rối loạn tiêu hóa, đại 
tràng kích thích.

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.

Mơ tam thể
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN BÀ RỊA:

Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh  
thực hiện kế hoạch đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của nhân viên y tế
Nâng cao năng lực khám chữa bệnh là yêu cầu bức thiết của các cơ sở y tế, nhất là đối với các cơ sở y tế 
công lập, đặc biệt trong giai đoạn tiến tới tự chủ về tài chính. Do đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn, 
cải thiện cơ sở vật chất, TTB y tế và đặc biệt là đổi mới phong cách, thái độ phục vụ là vấn đề sống còn 
hiện nay. Tại bệnh viện Bà Rịa - Đơn vị khám chữa bệnh đầu ngành tuyến tỉnh, vấn đề này càng được 
coi trọng. Để triển khai hiệu quả việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, bệnh viện đã huy động mọi 
nguồn lực tham gia, trong đó tổ chức công đoàn cơ sở giữ vai trò nòng cốt.

Hài lòng vì được giúp đỡ,  
sẻ chia:

Đến khám bệnh tại bệnh viện Bà 
Rịa, anh Hoàng Quốc Hưng, phường 
Long Tâm, TP. Bà Rịa không khỏi 
ngạc nhiên và thích thú khi một nhân 
viên nữ, dung mạo xinh đẹp, trang 
phục lịch sự, niềm nở đón tiếp và 
hướng dẫn cho anh những thủ tục 
cần thiết để được khám chữa bệnh. 
Điều khiến anh hài lòng hơn cả là 
mỗi câu hỏi anh đưa ra, trước câu trả 
lời của nhân viên này luôn có những 
tiếng “dạ, thưa” rất ngọt ngào và nụ 
cười thường trực trên môi. Anh chia 
sẻ thành thực: “Mình là đàn ông lại 
đang có bệnh trong người nên tâm 
lý rất khó chịu, vậy mà qua cách đón 
tiếp ban đầu ấy mình cảm thấy rất dễ 
chịu, bao nhiêu buồn bực như tan biến. 
Theo mình đây là một bước đổi mới 
rất đáng khen của bệnh viện Bà Rịa”.

Trường hợp khác, bệnh nhân Phạm 
Thị Bắc, sinh năm 1966, ngụ xã Bình 
Giã, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT 
đang nằm điều trị tại khoa Ung bướu 
bệnh viện Bà Rịa, có hoàn cảnh hết 
sức khó khăn. Sau 11 tháng nằm điều 
trị, cô đã phải vay mượn tới 60 triệu 
đồng, đến khi không còn ai cho vay 
nữa, cô định sẽ bỏ trị về chờ chết. 
Nhưng bộ phận “Chăm sóc khách 
hàng” của bệnh viện Bà Rịa đã kêu 
gọi, phát động rộng rãi trong CCVC 
- LĐ của đơn vị cũng như các Mạnh 
Thường Quân để ủng hộ cho cô. Tới 

thời điểm này đã có nhiều tổ chức, cá 
nhân tìm đến chung tay giúp đỡ để cô 
có tiền tiếp tục điều trị bệnh.

Đây chỉ là 02 trong số rất nhiều 
những việc làm tốt từ phong trào 
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh 
đã và đang được công đoàn cơ sở bệnh 
viện Bà Rịa phối hợp cùng với chính 
quyền triển khai trong những năm gần 
đây đem lại sự hài lòng và biết ơn từ 
những người bệnh khi đến khám, điều 
trị tại bệnh viện Bà Rịa.

Chính quyền và công đoàn 
cùng hợp sức: 

Để đưa các nội dung trong QĐ 
2151/ BYT về việc “Đổi mới phong 

cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 
đến với tất cả các CCVC - LĐ, Chính 
quyền đã phối hợp với công đoàn cơ 
sở tổ chức tập huấn cho tất cả công 
đoàn viên về Quy tắc ứng xử của cán 
bộ y tế theo Quyết định 29/ BYT; mời 
chuyên gia tập huấn kỹ năng giao tiếp 
nâng cao, văn hóa ứng xử trong các 
tình huống giao tiếp với người bệnh 
cho các công đoàn viên ở các bộ phận 
trọng điểm (Điều dưỡng, Nữ hộ sinh 
các khoa Cấp cứu, Sản, khoa Khám 
bệnh...); tổ chức lớp kỹ năng giao tiếp 
cho nhân viên lao động làm việc trong 
môi trường bệnh viện (Đội ngũ nhân 
viên phục vụ tại căn-tin, đội vệ sinh 
công nghiệp và nhân viên giữ xe tại 

Nhân viên bệnh viện Bà Rịa đón tiếp, giúp đỡ người bệnh.
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bệnh viện, nhân viên hãng xe Taxi…); 
thực hiện ký cam kết thực hiện phong trào 
thi đua giữa BGĐ và BCHCĐ với Trưởng 
khoa phòng; giữa Trưởng khoa phòng và 
Tổ trưởng công đoàn với các công đoàn 
viên; các phòng, ban chức năng xây dựng 
kế hoạch thi đua cụ thể, có quyết định 
thành lập Ban chỉ đạo kèm quy chế hoạt 
động, có quyết định thành lập tổ kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện, có Sơ kết - Tổng 
kết thi đua và nhân rộng điển hình.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành công 
đoàn đã tham mưu cho BGĐ thành lập 
đơn vị “chăm sóc khách hàng”, gắn bộ 
phận này với nhiệm vụ truyền thông, giáo 
dục sức khỏe tại khoa Khám bệnh. Mặc 
khác, tổ công đoàn khoa Khám bệnh đã 
tổ chức “Đội tiếp đón” gồm 4 công đoàn 
viên nữ có ngoại hình và kỹ năng giao tiếp 
tốt (sau khi đã được huấn luyện), trang 
phục đẹp để việc đón tiếp và hỗ trợ, chỉ 
dẫn các quy trình... tại bệnh viện cho 
người bệnh và thân nhân người bệnh được 
chu đáo hơn. Đơn vị “chăm sóc khách 
hàng” bước đầu đã triển khai nắm bắt về 
tình hình bệnh tật, tâm lý, hoàn cảnh và 
tâm tư, nguyện vọng của các bệnh nhân 
nhất là các bệnh nhân nghèo, neo đơn; từ 
đó liên hệ các nhà hảo tâm, mạnh thường 
quân để có những hỗ trợ vật chất, tinh thần 
giúp người bệnh vượt qua cơn khốn khó.

Đánh giá về hiệu quả phối hợp giữa 
Chính quyền và Công đoàn cơ sở trong 
việc thực hiện đổi mới phong cách, thái 
độ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, 
Bs. Nguyễn Văn Hương - Giám đốc bệnh 
viện Bà Rịa cho rằng: “Công đoàn cơ sở 
bệnh viện Bà Rịa đã phát huy rất tốt vai 
trò của mình trong việc đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh, thông qua những 
việc làm cụ thể, thiết thực, tạo nên phong 
trào thi đua sôi nổi trong lực lượng công 
đoàn viên, CC VC LĐ, đã đem lại những 
tác động hết sức tích cực, giúp cho bệnh 
viện nhận về nhiều ý kiến phản hồi tốt của 
các cấp lãnh đạo (khi đến thăm BV, trong 
các buổi tiếp xúc cử tri) và người dân thời 
gian gần đây. Tôi mong rằng Công đoàn 
cơ sở tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ 
với các khoa, phòng, làm tốt hơn nữa, cải 
thiện hơn nữa, hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh”. Bài, ảnh: NGỌC ANH

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Sở Y tế tỉnh BR-VT:

Học tập và triển khai thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 05, khóa XII  
của Ban chấp hành Trung ương Đảng

Trong 02 ngày (12/9) và 
(19/9), tại Hội trường BV Bà Rịa 
và BV Lê Lợi, Đảng ủy Sở Y tế 
tổ chức 02 lớp học tập, quán triệt 
và triển khai thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 05 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (Khóa 
XII) cho đối tượng là đảng viên 
của tất cả các đơn vị trong toàn 
ngành. Báo cáo viên là đồng chí 
Võ Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng 
ủy, phụ trách tuyên giáo Đảng ủy 
Sở Y tế.

Đợt học tập này tập trung vào 
những nội dung, quan điểm cơ 
bản, mới trong các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 5 như: 
Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 
03/6/2017 về phát triển kinh tế tư 
nhân trở thành một động lực quan 
trọng của nên kinh tế thị trường 
định hướng XHCN; Nghị quyết 

số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 
về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước; Nghị quyết 12-NQ/
TW, ngày 03/6/2017 về thực hiện 
có hiệu quả tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định 
chính trị-xã hội trong bối cảnh 
nước ta tham gia các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới.

Mục đích của lớp học là giúp 
cán bộ, Đảng viên, nhận thức sâu 
sắc trách nhiệm của mình đối với 
việc thực hiện Nghị quyết; tổ chức 
tuyên truyền rộng rãi nội dung của 
Nghị quyết góp phần đưa Nghị 
quyết vào cuộc sống cũng như 
tăng cường đấu tranh chống các 
quan điểm sai trái, thù địch, nhận 
thức lệch lạc của một bộ phận CC 
VC LĐ.

YÊN CHÂU

Đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế, báo cáo chuyên đề  
tại Hội nghị. Ảnh: THẾ PHI
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Trong 02 ngày (12 và 13/9/2017), 
Trung Tâm Y tế huyện Long Điền tổ 
chức Hội thi Điều dưỡng - Hộ sinh 
cấp cơ sở năm 2017. Tham gia hội 
thi có 93 nhân viên, trong đó: Điều 
dưỡng - Y sĩ đa khoa - Hộ sinh là 73 
người; Y sĩ YHCT là 07 người và 
Dược sĩ là 13 người.

Nội dung thi gồm lý thuyết và 
thực hành. Ở phần thi lý thuyết, các 
thí sinh sẽ làm hình thức thi trắc 
nghiệm với 100 câu hỏi trong thời 
gian 60 phút. Ở phần thi thực hành, 
các thí sinh bốc thăm kỹ thuật và thực 
hiện trong vòng 10 phút/kỹ thuật.

Sau 02 ngày thi sôi nổi và nghiêm 
túc, khách quan và công bằng, kết 
quả 100% thí sinh đều đạt điểm trên 
trung bình. Ban tổ chức cũng đã lựa 
chọn được 05 thí sinh có điểm cao 
nhất và sẽ đại diện đơn vị tham gia thi 

Ngày 14/9, TTYT huyện Long Điền tổ chức tập huấn 
công tác khám sơ tuyển sức khỏe cho các tổ sơ tuyển, 
thành viên đoàn giám sát và đại diện BCH quân sự huyện, 
các xã, thị trấn trên địa bàn. Buổi tập huấn có 32 thành viên 
tham dự, báo cáo viên là bác sĩ Phạm Văn Lai - Trưởng 
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ TTYT Long Điền.

Ngoài các quy định của thông tư 16/2016 TTLT-BYT-
BQP về công tác sơ tuyển, tại buổi tập huấn, các thành 
viên đã cùng nhau thống nhất một số nội dung liên quan 
đến công tác khám sơ tuyển tại địa phương, giúp cho việc 
thực hiện nhiệm vụ được nhất quán, nhanh chóng và đem 
lại hiệu quả cao.

Được biết sau khi tập huấn, từ ngày 18/9/2017 đến 
13/10/2017, huyện sẽ triển khai công tác khám sơ tuyển 
cho 1.524 công dân tại địa phương, theo kế hoạch Sơ 
tuyển sức khỏe thanh niên nhập ngũ năm 2018 của Hội 
đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền.

Tin, ảnh: KIM DUNG

TTYT huyện Long Điền:

Tập huấn công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

TTYT huyện Long Điền:

Hội thi Điều dưỡng - Nữ hộ sinh giỏi cấp cơ sở năm 2017

cấp tỉnh. Trong đó, giải Nhất thuộc về 
ĐD Võ Thị Yến- Khoa Nội; Giải Nhì 
là ĐD Phan Thị Hợp- Khoa HSCC; 
Giải Ba là ĐD Vũ Thị Hoài Thu- 

Khoa HSCC; Giải Khuyến khích 
thuộc về 02 thí sinh: Đoàn Thị Tú- 
PKKV Long Điền và Đỗ Thị Bạch 
Tuyết- TYT An Nhứt.

Tin, ảnh: KIM DUNG

Thi lý thuyết.

BS. Phạm Văn Lai – Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ TTYT 
Long Điền, trình bày tại buổi tập huấn.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 20/9/2017, Trung tâm Y tế Tp Vũng Tàu tổ 
chức hội thi Điều dưỡng - Hộ sinh giỏi cấp cơ sở năm 
2017. Đây là dịp để các điều dưỡng rèn luyện, trao đổi, 
nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề 
nghiệp và văn hóa giao tiếp ứng xử, qua đó đáp ứng sự 
hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng 
khám bệnh, chữa bệnh.

Tham gia hội thi có 42 thí sinh là các Điều dưỡng - 
Hộ sinh - Y sĩ đang công tác tại các Khoa, Phòng, Đội, 
PKKV I và 17 Trạm Y tế phường/xã trực thuộc TTYT. 
Hội thi trải qua hai phần: Thi Lý Thuyết bằng hình thức 
trả lời trắc nghiệm và Phần thi thực hành chuyên môn.

Kết thúc Hội thi, giải Nhất thuộc về thí sinh Trần 
Thị Sửu Trạm Y tế phường 9, giải Nhì thuộc về thí sinh 
Trần Thị Thúy Hà - Khoa KBCC, giải Ba thuộc về thí 
sinh Trần Thị Thanh Huyền Trạm Y tế phường 8, hai giải 

Ngày 20 và 21/9, Trung tâm 
Quốc gia về Y tế và sức khỏe 
toàn cầu Nhật Bản (NCGM) 

phối hợp với bệnh viện Bà Rịa tỉnh 
BR-VT, tổ chức “Diễn đàn Việt Nam 
về quản lý chất lượng và an toàn 
người bệnh năm 2017”.

Tham dự có đại diện Cục Khám 
chữa bệnh (Bộ Y tế); cơ quan y tế của 
các nước: Nhật, Pháp, Lào; đại diện 
lãnh đạo Sở Y tế tỉnh BR-VT và các 
chuyên gia y tế, bác sỹ đến từ các đơn 
vị y tế các tỉnh/thành của Việt Nam. 

Tại diễn đàn, các chuyên gia y 
tế đầu ngành đã thảo luận, phân tích 
những mô hình đã được ứng dụng 

hiệu quả trong thực tế như: Phân loại 
của WHO trong báo cáo sự cố tại 
bệnh viện Hùng Vương; Ứng dụng 
5S trong quy hoạch bệnh viện Sản 
Nhi An Giang; Áp dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý chất lượng và 
an toàn người bệnh tại bệnh viện Bà 
Rịa; Vai trò của Phòng Quản lý chất 
lượng trong cải tiến thời gian chờ 
khám bệnh tại các cơ sở KCB… Qua 
đó nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, 
rút ra những bài học từ thực tế và dự 
báo những thách thức ở tầm vĩ mô 
trong công tác quản lý chất lượng 
và an toàn người bệnh của Y tế Việt 
Nam trong những năm tiếp theo.

Qua phân tích hiệu quả của các 
mô hình, các chuyên gia đã chỉ ra 
những nguyên nhân hàng đầu gây 
nên các sự cố y khoa bao gồm: thái 
độ giao tiếp ứng xử của một bộ phận 
nhân viên y tế chưa tốt, việc chăm 
sóc, theo dõi người bệnh chưa chặt 
chẽ, phong cách chưa chuyên nghiệp, 
một số thói quen không phù hợp... Và 
khẳng định: “Lỗi của cá nhân thường 
có liên quan đến lỗi hệ thống trong 
bệnh viện. Do đó, khắc phục được 
lỗi hệ thống thì sẽ khắc phục được 
sự cố y khoa”.

Phát biểu tại diễn đàn, TS Dương 
Huy Lương- Cục Quản lý Khám 
chữa bệnh - Bộ Y tế đã đánh giá 
cao tinh thần trách nhiệm của các 
đại biểu tham dự. Theo ông, tại diễn 
đàn, các đại biểu đã đặt ra những 
câu hỏi, những phân tích sát thực tế, 
không ngại va chạm; các chuyên gia 
trong và ngoài nước đã đưa ra những 
ý kiến phân tích, giải đáp thắc mắc cụ 
thể, thẳng thắn…mang tính chuyên 
môn cao, có thể áp dụng linh hoạt, 
phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, 
góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý chất lượng và an toàn người 
bệnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Trung tâm Y tế Thành phố Vũng Tàu:

Thi Điều dưỡng- Hộ sinh giỏi cấp cơ sở năm 2017

Thi thực hành.

Khuyến khích thuộc về thí sinh của Trạm Y tế phường 5 
và phường 3. Kết quả hội thi cũng là căn cứ tuyển chọn 
ĐD giỏi tham gia dự thi Hội thi cấp tỉnh. 

Tin, ảnh: THẾ PHI

Diễn đàn Việt Nam về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh

Toàn cảnh diễn đàn. BS. Võ Văn Hùng- PGĐ Sở Y tế tỉnh 
BR-VT, phát biểu khai mạc diễn đàn.
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Sáng 25/9, đoàn giám sát do Sở 
Y tế làm trưởng đoàn phối hợp 
cùng Sở Giáo Dục và Đào tạo, 

Sở Tài Nguyên Môi Trường tiến hành 
kiểm tra công tác phòng, chống dịch 
bệnh Sốt xuất huyết (SXH), Tay - 
Chân - Miệng (TCM) 9 tháng đầu 
năm, tại địa bàn phường Long Tâm - 
TP. Bà Rịa trước khi có buổi làm việc 
cùng lãnh đạo UBND TP Bà Rịa, bàn 
giải pháp đẩy lùi dịch bệnh SXH và 
TCM đang tăng cao trên địa bàn.

Thực tế kiểm tra tại một số trường 
mầm non công lập trên địa bàn TP 
cho thấy, các trường đều rất quan tâm 
đến vấn đề phòng chống dịch bệnh, 
cụ thể: có thành lập Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch; có xây dựng kế 
hoạch ngay từ đầu năm học, tập huấn 
cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong 
nhà trường; vấn đề vệ sinh trường 
học được thực hiện tốt…. 

Tuy nhiên qua báo cáo của TTYT 
Dự Phòng tỉnh, tình hình SXH và 
TCM trên toàn TP Bà Rịa đang tăng 
so với cùng kỳ năm 2016. 

Báo cáo và phân tích tại buổi làm 
việc với UBND TP BR cho thấy, 
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng 
SXH, TCM gia tăng tại TP Bà Rịa là 
do tình hình vệ sinh không đảm bảo ở 
các nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục; khi trẻ 
bị bệnh không được phát hiện và cách 
ly kịp thời; các cơ sở mầm non ngoài 
công lập chưa được quản lý chặt chẽ, 
do đó việc triển khai các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh còn hạn chế; 
một số khu vực, đặc biệt nơi tập trung 
đông người dân lao động, vấn đề vệ 

sinh môi trường còn chưa được quan 
tâm, rất nhiều khu đất trống được tận 
dụng làm nơi đổ rác, các vật phế thải 
như vỏ dừa, vỏ xe, hộp xốp, ly nhựa 
đựng thức ăn, thức uống… trở thành 
vật đọng nước, là môi trường thuận 
lợi để phát sinh lăng quăng gây nên 
bệnh SXH…

Trước tình hình đó, Ông Nguyễn 
Văn Tài- PCT UBND TP Bà Rịa đã 
yêu cầu phòng Y tế cùng Phòng Giáo 
Dục phải đẩy mạnh công tác thanh 
kiểm tra, đặc biệt chú trọng vào các 
nhóm trẻ, nhà trẻ tư thục. Các xã, 
phường có số diện tích đất trống, bỏ 
hoang cần huy động lực lượng khẩn 
trương xử lý vệ sinh, không để những 
nơi này trở thành môi trường thuận 

lợi phát sinh mầm bệnh và thường 
xuyên báo cáo về UBND TP tiến độ 
thực hiện…

Bs Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y 
tế - trưởng đoàn công tác, đánh giá 
cao những chỉ đạo kịp thời của lãnh 
đạo UBND TP Bà Rịa. Ông cũng 
yêu cầu các đơn vị y tế đóng trên địa 
bàn phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
với các ban ngành địa phương trong 
công tác kiểm tra cũng như xử lý ca 
bệnh, ổ dịch; tăng cường công tác 
truyền thông bằng mọi hình thức để 
nâng cao ý thức phòng chống dịch 
bệnh cho người dân nhằm đẩy lùi 
dịch SXH và TCM trong thời gian 
sớm nhất.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Thành phố Bà Rịa:

Triển khai nhiều biện pháp đẩy lùi dịch 
bệnh Sốt xuất huyết và Tay-Chân-Miệng

Đoàn công tác làm việc cùng UBND TP Bà Rịa bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh 
SXH và TCM.
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Ngày 26/9, Bệnh viện Bà Rịa tổ chức buổi sinh hoạt 
chuyên đề về “Lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý 
trong điều trị viêm phổi cộng đồng nhập viện” cho bác 
sĩ, dược sĩ đang công tác tại bệnh viện và các đơn vị y tế 
khám chữa bệnh trong toàn tỉnh. Báo cáo viên của buổi 
sinh hoạt chuyên đề là TS. BS Vũ Đình Thắng - Trưởng 
Khoa ICU, Bệnh Viện Nhân Dân 115.

Dựa trên những luận cứ khoa học tin cậy cũng như 
những kinh nghiệm nghề nghiệp, TS. BS Vũ Đình Thắng 
đã chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng và cách điều 
trị viêm phổi từ thông thường đến những trường hợp 
diễn biến phức tạp; những tác nhân phổ biến nhất trong 
viêm phổi cộng đồng; các yếu tố nguy cơ điều trị thất 
bại; chọn lựa kháng sinh ban đầu; chọn lựa kháng sinh 
khi có kết quả kháng sinh đồ… 

Thống kê cho thấy, nước ta hiện đang nằm trong số 15 
nước có số ca mắc viêm phổi cao nhất thế giới (khoảng 

Sáng 25/9, tại hội trường Trung 
tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đất 
Đỏ, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và 
Hội Nông dân huyện Đất Đỏ phối 
hợp tổ chức buổi truyền thông về 
giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi 

Huyện Đất Đỏ:

Tập huấn về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh  
cho hội viên Hội nông dân

sinh cho Hội viên Hội Nông dân các 
xã, thị trấn có tỷ số giới tính khi sinh 
cao trên địa bàn huyện. Ông Tôn Thất 
Khoa - Chi cục trưởng Chi cục Dân 
số - KHHGĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
được mời làm báo cáo viên của lớp. 

Ông Tôn Thất Khoa- Chi cục trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ đang trình bày tại 
lớp tập huấn.

Sinh hoạt chuyên đề “Lựa chọn và sử dụng kháng sinh hợp lý 
trong điều trị viêm phổi”

2,9 triệu ca/năm), vì thế việc nâng cao kiến thức chẩn 
đoán, điều trị và sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều 
trị viêm phổi là hết sức quan trọng và cấp thiết. 

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

TS. BS Vũ Đình Thắng - Trưởng Khoa ICU, Bệnh Viện Nhân Dân 
115, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị.

Tại lớp truyền thông, các đại biểu 
được nghe những nội dung cơ bản 
về công tác Dân số - KHHGĐ như: 
Cơ cấu dân số, quy mô dân số, cung 
cấp thông tin về thực trạng mất cân 
bằng giới tính khi sinh của cả nước 
nói chung, tỉnh BR-VT nói riêng và 
những hệ lụy của nó trong tương lai.

Mục đích của lớp tập huấn là 
nhằm tăng cường tuyên truyền giáo 
dục, vận động để người dân nâng cao 
nhận thức về thực trạng mất cân bằng 
giới tính khi sinh hiện nay và đưa ra 
các giải pháp hạn chế tình trạng mất 
cân bằng giới tính khi sinh, nhằm 
từng bước khống chế tốc độ gia tăng, 
tiến tới ổn định cân bằng giới tính khi 
sinh tại địa phương với sự tham gia 
của các cấp, các ngành.

Tin, ảnh: THU TRANG
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đất Đỏ)
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Sáng ngày 27/9, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng 
chính trị huyện Đất Đỏ, Trung tâm Dân số - KHHGĐ 
huyện Đất Đỏ phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ 
tỉnh, tổ chức buổi truyền thông nâng cao kiến thức về 
chăm sóc và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh 
niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp truyền thông, các bạn đoàn viên, thanh niên 
được nghe BS. Nguyễn Thị Hằng - Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình 
bày những nội dung cơ bản như thực trạng và những 
nguy cơ, thách thức đang đặt ra đối với vấn đề về sức 
khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tình bạn và tình 
yêu khác giới, vấn đề tình dục không an toàn, mang thai 
ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên và hậu quả, các vấn 
đề về tình yêu, hạnh phúc gia đình,... 

Ngày 28/9, tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 
diễn ra lễ bàn giao 02 máy lọc thận nhân tạo trị giá 1 tỷ 
đồng do tổng công ty Điện lực TNHH BOT phú Mỹ 3 
tài trợ. Tham dự lễ bàn giao có ông Đỗ Bá Cảnh - Tổng 
GĐ công ty Điện lực TNHH BOT phú Mỹ 3, ông Phạm 
Minh An - GĐ Sở Y tế, Ban giám đốc và các cán bộ chủ 
chốt của TTYT huyện Xuyên Mộc.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, ông Đỗ Bá Cảnh cho 
biết: … “BOT Phú Mỹ 3 đã nhiều lần trao tặng máy lọc 
thận nhân tạo cũng như các trang thiết bị Y tế khác cho 
ngành Y tế tỉnh nhà, góp phần cùng ngành Y tế chăm lo 
sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên 
công ty tài trợ máy lọc thận nhân tạo cho TTYT huyện 

Truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe  
Tiền hôn nhân cho thanh niên

Qua lớp tập huấn, các đoàn viên, thanh niên được 
trang bị những kiến thức cơ bản về sức khỏe, giới tính, 
góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và từng bước 
nâng cao chất lượng dân số. Tin, ảnh: THU TRANG

(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đất Đỏ)

Quang cảnh lớp tập huấn.

TTYT huyện Xuyên Mộc:

Tiếp nhận 02 máy lọc thận nhân tạo do Công ty TNHH BOT  
Phú Mỹ 3 tài trợ

Xuyên Mộc”. Ông bày tỏ mong muốn: “Thông qua 
việc trao tặng sẽ giúp cho đơn vị tăng số lượng máy lọc 
thận, đáp ứng được phần nào nhu cầu điều trị tại chỗ 
cho người dân cũng như giảm bớt được chi phí ăn ở, 
đi lại cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…”

Thay mặt cho ngành Y tế tỉnh BR-VT, ông Phạm 
Minh An gửi lời cảm ơn chân thành đến tổng công ty 
Điện Lực TNHH Phú Mỹ 3 đã đồng hành cùng ngành 
Y tế tỉnh, bằng những việc làm hết sức thiết thực trong 
những năm qua. Ông khẳng định, việc trao tặng máy lọc 
thận nhân tạo cho TTYT huyện Xuyên Mộc là một việc 
làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của 
Công ty đối với người dân nơi vùng sâu vùng xa, nơi 
các điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe còn 
nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu đơn vị 
tiếp nhận là TTYT huyện Xuyên Mộc phải sử dụng trang 
thiết bị được trao tặng một cách trách nhiệm, hiệu quả. 

Được biết trong những năm qua, số lượng bệnh nhân 
cư ngụ tại huyện Xuyên Mộc bị suy thận mạn tính chạy 
thận tại BV Bà Rịa khá đông. Riêng năm 2016, có khoảng 
36 bệnh nhân phải chạy thận thường xuyên tại BV Bà 
Rịa. Hiện tại TTYT Xuyên Mộc đang triển khai 05 máy 
lọc thận nhân tạo với số lượng bệnh nhân chạy thận là 
8 bệnh nhân, chia làm 02 ca, số còn lại vẫn đang phải 
chạy thận tại BV Bà Rịa. Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Lễ bàn giao máy lọc thận do Công ty TNHH BOT Phú Mỹ 3 tài 
trợ vào hoạt động.

25



Tối 01/10, tại ấp 7, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, 
Chi đoàn Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe, 
Chi đoàn Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh phối hợp 
với đoàn thanh niên công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp 
Dầu khí biển (PSV) tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho 
trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn.

Tại đêm hội, 300 phần quà đã được trao, mỗi phần 
quà bao gồm: Tập vở, sữa, bánh kẹo, đường, gạo…, 
với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Ngoài quà tặng, các 
em thiếu nhi còn được tham gia các trò chơi đối vui có 
thưởng, xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ.

Được biết, 3 chi đoàn đã từng có nhiều hoạt động 
phối hợp hướng về cộng đồng như: Khám chữa bệnh từ 
thiện, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho 400 đồng bào 
nghèo xã Láng Lớn, huyện Châu Đức năm 2014; tổ chức 
Tết trung thu cho 200 trẻ em nghèo xã Quảng Thành, 
huyện Châu Đức năm 2015; tổ chức gói tặng 500 chiếc 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 10/10, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 
tỉnh BR-VT phối hợp cùng UBND xã Bình Châu, huyện 
Xuyên Mộc tổ chức tập huấn kiến thức về sử dụng sổ 
theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em (TDSKBMT&TE) 
cho gần 100 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ 
mang thai trên địa bàn xã.

Bs. Trần Thị Luyện - GĐ Trung tâm chăm sóc 
SKSS tỉnh BR-VT giảng viên lớp tập huấn cho biết: 
“Sổ TDSKBM&TE là cuốn sổ tổng hợp các thông tin, 
kiến thức về theo dõi bà mẹ trong suốt thời gian mang 
thai, chăm sóc mẹ, trẻ sơ sinh trong cuộc đẻ và sau đẻ, 

Tặng 300 phần quà cho trẻ em nghèo xã Hòa Hội,  
huyện Xuyên Mộc

bánh chưng cho đồng bào nghèo xã Đá Bạc huyện Châu 
Đức Tết năm 2015; tổ chức “Đêm Hội trăng rằm” cho 
200 trẻ em nghèo xã Lộc An, huyện Đất Đỏ năm 2016.

Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản:

Tập huấn cách sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
chăm sóc trẻ từ lúc sơ sinh cho đến 6 tuổi. Giúp cán bộ 
làm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản quản lý thai 
hiệu quả, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, có hướng 
xử lý và can thiệp kịp thời, hạn chế được các tai biến sản 
khoa; phát hiện những dấu hiệu bất thường của thai nhi, 
theo dõi diễn tiến và quá trình phát triển của bé về thể 
chất và tinh thần từ đó tư vấn cho gia đình cách chăm 
sóc, nuôi dưỡng trẻ”.

Được biết, sổ TDSKBM&TE được Bộ Y tế thí điểm 
triển khai từ năm 2015 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ 
EU, kinh phí địa phương, kinh phí huy động từ các doanh 
nghiệp, bằng nguồn xã hội hóa… hiện đã có khoảng 20 
tỉnh đang triển khai toàn diện Sổ TDSKBM&TE như 
Hà Tĩnh, Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh 
Phúc…. và có thêm hơn 10 tỉnh có kế hoạch triển khai, 
áp dụng Sổ trong năm 2017 như Lai Châu, Yên Bái, 
Thừa Thiên Huế…và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc triển khai kiến thức sử dụng sổ TDSKBMT&TE 
đến các đối tượng là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ 
nữ đang mang thai ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, những 
nơi có trình độ dân trí thấp là việc làm hết sức thiết thực, 
giúp chị em tiếp cận và làm quen dần với cách thức sử 
dụng, để khi triển khai trên phạm vi toàn tỉnh cuốn sổ 
này sẽ phát huy hiệu quả tích cực, mang lại lợi ích lớn 
nhất cho bà mẹ và trẻ em.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Bs. Trần Thị Luyện- GĐ Trung tâm chăm sóc SKSS phổ biến 
cách sử dụng sổ TDSKBMT&TE.

Đồng chí Phan Anh Thái – Bí thư Đoàn cơ sở công ty Petrosetco, 
đại diện 03 Chi đoàn trao quà cho các cháu thiếu nhi.
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Ngày 12-10, Bệnh viện Mắt tỉnh 
BR-VT tổ chức mít tinh hưởng ứng 
ngày thị giác thế giới năm 2017 với 
chủ đề “Hãy quan tâm chăm sóc sức 
khỏe đôi mắt của bạn”. 

Đồng hành cùng bệnh viện 
Mắt là các tổ chức, đơn vị trong và 
ngoài tỉnh như Viện Thị giác Brien 
Holden (Úc), Công ty đường ống 
khí Nam Côn Sơn và các Mạnh 
Thường Quân… 

Phát biểu tại lễ Mit tinh, ông 
Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc bệnh 
viện Mắt gửi lời cảm ơn chân thành 
đến các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ 
cho bệnh viện Mắt trong công tác 
khám, phát thuốc, kính, điều trị các 
bệnh về mắt miễn phí cho bệnh nhân 
nghèo trong những năm qua, cũng 
như triển khai hiệu quả nhiều hoạt 
động phòng chống mù lòa, mang lại 
ánh sáng và sức khỏe cho hàng ngàn 
bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, nhất là 
những bệnh nhân thuộc diện chính 
sách, diện bảo trợ xã hội, bệnh nhân 
nghèo, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, 
góp phần tích cực vào công cuộc xóa 
đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã 
hội của tỉnh... Bên cạnh đó, ông cũng 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

TIN VĂN BẢN
•  Ngày 21/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra văn 

bản số 9026/UBND - VP về việc tăng cường công tác 
phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết. 

•  Ngày 29/9/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 3022/SYT-VP, triển khai Quyết định số 2627/
QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân nhân 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (04 thủ tục hành chính 

mới, 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 26 
thủ tục bị bãi bỏ);

•  Ngày 02/10//2017, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 233/TB-SYT về Thông báo kết luận của lãnh 
đạo về công tác kiểm tra phòng chống dịch tại Thành 
phố Bà Rịa;

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)

Mít tinh hưởng ứng ngày thị giác thế giới năm 2017

nhấn mạnh: “Ngày thị giác thế giới là 
cơ hội để khơi dậy sự quan tâm của 
cộng đồng và của toàn xã hội, cùng 
chung tay góp sức với ngành y tế 
thực hiện mục tiêu thị giác “Quyền 
được nhìn thấy” vào năm 2020”.

Cũng tại lễ mít tinh đã có 60 suất 
quà được trao cho bệnh nhân có hoàn 

cảnh khó khăn vừa được mổ mắt, 
hơn 100 cặp kính cận được trao cho 
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
của một số trường đóng trên địa bàn 
tỉnh, 190 triệu đồng và 5 bộ máy tính 
được trao tặng cho Bệnh viện Mắt để 
tiếp tục hỗ trợ các hoạt động chăm 
sóc mắt cho người dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Giám đốc BV Mắt trao tặng kính miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

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

Thuốc viên nang cứng Lanspro-30 Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd. (India) sản xuất, Công 
ty cổ phần thương mại dược phẩm Hà Lan nhập khẩu. VN-15158-12 H244 Thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nén Vitamin B1 10mg  
(Thiamin mononitrat) Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội sản xuất. VD-13822-11 050216 Thuốc không đạt yêu cầu chất 

lượng về chỉ tiêu định lượng. Thu hồi

Thuốc viên nén Darius 4  
(Acenocoumarol 4mg) Công ty cổ phần S.P.M sản xuất VD-18821-13 1512001. Thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nang Mepraz (Omeprazole 
20mg)

Công ty Alkem Laboratories Ltd. India (India) sản xuất, 
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO) nhập khẩu. VN-12243-11 5121762 Thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng 
não.

Công ty cổ phần Thương mại Dược vật tư y tế Khải Hà 
sản xuất. VD-24472-16 01.03.17 Thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. Thu hồi

Sinh phẩm y tế Human Albumin 20% 
(200g/l) lọ 50ml

Công ty sản xuất Human BioPlazm Manufacturing and 
Trading Limited Liability Company - Hungary; Công ty CP 
Dược phẩm TW CPC1 phân phối ra thị trường.

29610616,
29700916,
29590616.

Sinh phẩm y tế do nghi ngờ 
nhiễm bệnh Creutzfeld-Jacob. Tạm ngưng

Tinh dầu hoa bưởi chuyên màu

Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận sản xuất, đứng tên 
công bố và chịu trách nhiệm đưa sán phẩm ra thị trường.

08/12/CBMP-TG 06/11/2012

Sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại 
cơ sở không đáp ứng các nguyên 
tắc, tiêu chuẩn cơ bản về “Thực 
hành tổt san xuất mỹ phẩm” của 
Hiệp hội các nước Đông Nam Á 
(CGMP-ASEAN).

Trà ngậm chăc răng 09/12/CBMP-TG 06/11/2012 Thu hồi
Tinh dầu hoa bưởi 14/12/CBMP-TG 16/11/2012 Thu hồi
Kem dưỡng da thiên nhiên ban tặng 15/12/CBMP-TG 16/11/2012 Thu hồi
Tinh dầu kem son môi hồng 01/13/CBMP-TG 15/5/2013 Thu hồi
Son dưỡng môi nụ cười 02/13/CBMP-TG 15/5/2013 Thu hồi
Tinh dầu hương bưởi nguyên chất 03/13/CBMP-TG 15/5/2013 Thu hồi
Tinh dầu hoa bưởi dưỡng tóc 04/13/CBMP-TG 15/5/2013 Thu hồi
Dầu gội không bọt thế hệ mới 85/15/CBMP-TG 20/10/2015 Thu hồi
Tinh dầu hoa bưởi khử mùi 86/15/CBMP-TG 20/10/2015 Thu hồi
Kem làm hết nứt da 87/15/CBMP-TG 20/10/2015 Thu hồi
Sữa tắm lá bưởi 88/15/CBMP-TG 20/10/2015 Thu hồi
Tinh dầu hoa bưởi đặc biệt 11/16/CBMP-TG 10/3/2016 Thu hồi
Tinh dầu hoa bưởi chăm sóc chân mày 12/16/CBMP-TG 11/3/2016 Thu hồi
Tinh dầu hoa bưởi đẹp râu 13/16/CBMP-TG 11/3/2016

Nu Skin Pure Cleansing Gel.

Công ty sản xuất: Cosmetic Laboratories of America (CLA) 
20245 Sunburst Street, Chatsworth, CA 91311, Hoa Kỳ; 
Công ty TNHH MTV Nu Skin Enterprise Việt Nam nhập 
khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

9817/12/CBMP- QLD 03/12/2012

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

Thu hồi

Thuốc Kbceftafull Inj.  
(hoạt chất Cefmetazol lg)

Công ty Kyongbo Pharmaceuticals Co. Ltd đứng tên đăng 
ký và sản xuất VN- 7986-09 Ngừng sản xuất và không cung 

cấp thuốc vào Việt Nam
Ngừng hoạt 

động

Scholl fresh step foot & shoe 2 in 1 powder

Công ty TNHH DKSH Việt Nam chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm mỹ phẩm ra thị trường

88724/14/CBMP-QLD 15/04/2014

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

Thu hồi
Dettol original shower gel 113587/15/CBMP-QLD 25/08/2015 Thu hồi
Dettol skin care shower gel 113588/15/CBMP-QLD 25/08/2015 Thu hồi
Dettrol cool shovver gel 113589/15/CBMP-QLD 25/08/2015 Thu hồi
Dettrol original bar soap 113590/15/CBMP-QLD 25/08/2015 Thu hồi
Dettrol cool bar soap 113591/15/CBMP-QLD 25/08/2015 Thu hồi
Dettrol skin care bar soap 113592/15/CBMP-QLD 25/08/2015 Thu hồi
Cetaphil daylong after sun repair 4702/16/CBMP-QLĐ 09/03/2016 Thu hồi
Cetaphil daylong SPF50+ 4703/16/CBMP-QLD 09/03/2016 Thu hồi
Cetaphil daylong Kids SPF50+ 4704/16/CBMP-QLD 09/03/2016 Thu hồi
Cetaphil daylong SPF30 (Liposomal spray) 4705/16/CBMP-QLD 09/03/2016 Thu hồi
Cetaphil daylong SPF30 (ưltra- light 
gelfluid) 4706/16/CBMP-QLD 09/03/2016 Thu hồi

Esemdent® 88867/14/CBMP-QLD 13/03/2014 Thu hồi
Octenisan® 88868/14/CBMP-QLD 13/03/2014 Thu hồi

Mỹ phẩm Johnson’s Baby Powder Prickly 
Heat.

Công ty SCC Innovasia Inc (Philippin) sản xuất, Công ty 
TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường

26975/17/CBMP-QLD 19/01/2017

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

Thu hồi

NGỌC TRẦN
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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:



HOA ĐẸP NGÀNH Y

Được sự giới thiệu của Ban 
lãnh đạo TTYT huyện 
Đất Đỏ, tôi hẹn gặp em ở 

phòng Trực điều dưỡng của khoa. 
Khi đi ngang qua các buồng bệnh, 
tôi chứng kiến một điều dưỡng bên 
cạnh một cụ già ốm yếu, với thái độ 
ân cần, tận tình chăm sóc sức khỏe 
cho cụ. Thật may mắn, khiếm chính 
là người tôi hẹn gặp. 

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng 
sinh năm 1991 tại huyện Xuyên 
Mộc, quê quán ở Nghệ An. 

Hằng là con thứ tư trong gia đình có 
5 chị em, nhưng chỉ có mình Hằng 
là theo ngành Y. Sau khi tốt nghiệp 
lớp Điều dưỡng - Trường Trung cấp 
Y tế tỉnh BR-VT năm 2012, Hằng 
được TTYT huyện Đất Đỏ tuyển 
dụng vào làm từ năm 2013 đến nay.

Khi hỏi cảm nhận của em về Hội 
thi, Hằng cho biết: “…Với em, giải 
thưởng là sự khích lệ, động viên đối 

với mỗi cá nhân đạt giải. Nhưng điều 
quan trọng nhất là qua mỗi lần thi 
là một lần điều dưỡng chúng em có 
cơ hội ôn lại những kiến thức đã 
được học, đồng thời được tiếp cận 
những kiến thức mới và đặc biệt là 
có thêm cơ hội để rèn luyện những 
kiến thức và kỹ năng giao tiếp ứng 
xử được Hội thi đề ra trong nhiều 
tình huống khó… Thông qua đó, 
chúng em có thêm kiến thức và kỹ 
năng để ngày một hoàn thiện hơn 
trong công việc”. 

Và khi hỏi về nghề mình chọn, 
Hằng chia sẻ: “Em chọn nghề y, vì 
thấy trong gia đình em có tới ba chị 
làm nghề giáo nên em nghĩ mình 
theo nghề này. Vừa khác nghề với 
các chị, vừa nắm bắt chuyên môn y 
khoa để có thể tự tay chăm sóc sức 
khoẻ cho người thân của mình. Nghĩ 
vậy, em quyết tâm theo học. Cho 
đến bây giờ đi làm, em càng nhận 
thấy mình chọn đúng nghề và hạnh 
phúc hơn khi thấy người bệnh hài 
lòng về mình”.

Đối với công việc của Hằng, 
để nhận được sự hài lòng từ người 

Chuyện về một điều dưỡng trẻ 
yêu nghề

 Đó là điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng - nhân viên Khoa Nội tổng hợp, 
đạt giải nhất “Hội thi Điều dưỡng, Nữ hộ sinh giỏi năm 2017” mới 
được Trung tâm Y tế Đất Đỏ tổ chức.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng tận tình chăm sóc bệnh nhi.
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bệnh, người điều dưỡng đâu chỉ thực 
hiện tốt các y lệnh của bác sĩ như: 
tiêm thuốc, truyền dịch, cho người 
bệnh uống thuốc, thay băng, khí 
dung cho trẻ... mà trong quá trình 
thực hiện công việc còn thực hiện cả 
việc chăm sóc sinh hoạt cá nhân của 
người bệnh khi họ không có người 
thân ở bên. 

Bên cạnh đó, người điều dưỡng 
còn phải biết động viên, an ủi người 
bệnh để giúp họ vơi bớt mặc cảm 
vì bệnh tật. Đến những ngày trực, 
24/24 tiếng đồng hồ theo dõi sát sức 
khỏe người bệnh để xử lý mọi tình 
huống và báo bác sĩ kịp thời, chính 
xác. Ngay cả khi bản thân mệt mỏi, 
căng thẳng, áp lực vì gia đình, vì 
công việc thì người điều dưỡng vẫn 
phải niềm nở với bệnh nhân...Thế 
nhưng, Hằng và những điều dưỡng 
như Hằng vẫn yêu nghề và gắn bó 
với nghề, luôn nỗ lực vì người bệnh, 
vì công việc.

Bà Phạm Thị Hạnh, 57 tuổi, ở 
thị trấn Phước Hải vui vẻ cho biết: 
“Tôi bị bệnh tiểu đường, ở bệnh viện 
nhiều hơn ở nhà. Nhưng mỗi lần vào 
đây, được các y, bác sỹ tận tình chăm 
sóc, đặc biệt là điều dưỡng Hằng 
thường xuyên đến chuyện trò, chia 
sẻ, động viên như con gái trong nhà 
nên cũng vơi bớt mệt mỏi, lo lắng”. 

Không chỉ nhận được tình cảm 
của bệnh nhân cao tuổi, Hằng còn 
nhận được sự khen ngợi từ thân nhân 
của các bệnh nhân nhí đang phải 
nằm viện. Mẹ của bệnh nhân Phạm 
Minh Thư - chị Hoàng Thị Phúc ở 
xã Lộc An, cảm kích kể lại: “Bé 
nhà chị bị bệnh Sốt xuất huyết, vào 
viện cách đây 3 ngày. Những ngày 
nằm viện, điều dưỡng Hằng thường 
xuyên lui tới theo dõi sức khỏe cho 
bé. Thấy bé quấy khóc, Hằng tìm 
cách dỗ dành, còn bày trò cho bé 

vui. Cũng chính vì thế, mỗi lần cô 
Hằng đến kiểm tra sức khỏe là bé 
rất vui, cứ hết sốt lại quay sang hỏi 
chị: “Cô Hằng đâu rồi mẹ?”. 

“Về công tác chuyên môn, Hằng 
nắm bắt nhanh và đáp ứng tốt công 
việc điều dưỡng ở một khoa Nội 
tổng hợp có đủ các bệnh nhân (bệnh 
người già, bệnh ở trẻ em, bệnh lây 
nhiễm…). Ngoài ra, Hằng rất vui 
vẻ, hòa đồng và được đồng nghiệp 
quý mến.” - chị Lê Thị Tâm - Điều 
dưỡng trưởng, TTYT Đất Đỏ 
nhận xét. 

Bác sĩ Nguyễn Thành Sơn - 
Giám đốc TTYT huyện Đất đỏ 
cũng có những lời ngợi khen dành 
cho Hằng: “Làm điều dưỡng công 
việc rất vất vả. Cho nên ai đã chọn 
nghề này rồi thì cần phải có sự hăng 
say, tình yêu với công việc thì mới 
chăm sóc tốt cho bệnh nhân được, 
nếu không sẽ dễ bỏ cuộc. Với nhân 
viên Nguyễn Thị Hằng - là một điều 
dưỡng trẻ, mới vào nghề , nhưng 
điều đáng quý nhất ở nhân viên này 
là lòng yêu nghề, sự chịu khó học 
hỏi, sự tận tụy và kiên nhẫn trong 
chăm sóc bệnh nhân”. 

Bài, ảnh: HOAVIỆT

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hằng niềm nở, ân cần chăm sóc người bệnh.

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

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI SỰ KIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG
(NGHI CÓ NGƯỜI NHIỄM CÚM A/H7N9 TẠI CỘNG ĐỒNG)

Khẩn trương vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện tỉnh  
(BV.Bà Rịa).

Tiếp nhận thông tin, thăm khám  tại TTYT (Xuyên Mộc).

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm sau diễn tập (có sự đóng góp ý kiến  
của CDC Hoa Kỳ). 

Lấy mẫu xét nghiệm cúm A/H7N9.

Cách ly, thăm khám, điều trị tại BV.Bà Rịa (có sự giám sát  
của CDC Hoa Kỳ).

Xử lý môi trường liên quan đến người bệnh.



MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Chi đoàn Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe, Chi đoàn Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh cùng Mạnh Thường Quân  
tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em nghèo xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc.

Sở Y tế kiểm tra & làm việc với UBND TP. Bà Rịa về công tác phòng chống dịch.

BS. Võ Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết  lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(Khóa XII) cho toàn Đảng bộ Sở Y tế.

 Ảnh: THĂNG THÀNH


