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Bệnh Tiểu đường có tên gọi 
y khoa là bệnh Đái tháo 
đường đang trở thành vấn 

đề y tế công cộng mang tính toàn 
cầu, nhất là ở các nước đang phát 
triển. Bệnh được gọi là “kẻ giết 
người thầm lặng” vì diễn tiến âm 
thầm, khi được phát hiện thường đã 
ở giai đoạn muộn. Biến chứng của 
bệnh Tiểu đường thường rất nặng 
nề, xảy ra ở tất cả các cơ quan: tim, 
thận, mắt, thần kinh, mạch máu, 
vết thương khó lành.. đe dọa tính 
mạng, giảm chất lượng cuộc sống 
của người bệnh. Nhưng bằng cách 
phát hiện sớm và điều trị kịp thời, 
kiểm soát tốt đường huyết, người 
bệnh có thể ngăn ngừa và cải thiện 
hiệu quả biến chứng để có cuộc sống 
tốt hơn. 

Anh Lê Quang Bổng, năm nay 
45 tuổi, ngụ ở phường Phước Trung 
thành phố Bà Rịa, hiện đang nằm 
điều trị tại khoa Nội của bệnh viện 
Bà Rịa là một trong những bệnh 
nhân có nhiều biến chứng do bệnh 
Tiểu đường gây ra. Anh Bổng mắc 
bệnh tiểu đường cách đây gần 7 năm 
nhưng việc điều trị không được thực 
hiện thường xuyên, do anh thiếu hiểu 
biết về căn bệnh này, lại không được 
tư vấn đầy đủ nên không biết tự thiết 
kế cho mình một chế độ ăn uống hợp 
lý. Sau một thời gian, chỉ số đường 
huyết liên tục dao động theo chiều 
hướng tăng. Hậu quả là anh bị hàng 
loạt biến chứng do Tiểu đường gây 
ra như: viêm phổi, viêm khớp và mỗi 
khi bị vết thương ngoài da, các vết 
thương thường không thể tự lành và 
bị nhiễm trùng nặng. Vì vậy, trung 

bình khoảng 4 - 5 tháng anh Bổng 
lại phải nhập viện một lần hoặc khi 
có triệu chứng bất thường, anh đều 
phải nhập viện điều trị, không thể 
khám lấy thuốc về uống như những 
bệnh nhân khác.

Bà Phạm Thị Sinh, ngụ ở phường 
12, thành phố Vũng Tàu cũng trong 
tình trạng tương tự. Trước đây, bà 
Sinh không hay biết gì về bệnh Tiểu 
đường và cũng không nghi ngờ mình 
mắc bệnh Tiểu đường, cho đến khi 
bác sĩ chỉ định kiểm tra đường huyết 
mới phát hiện mắc bệnh tiểu đường. 
Khi đó bệnh Tiểu đường của bà đã 
gây biến chứng viêm khớp. Bà Sinh 
kể lại: “Cách đây 6 năm, tự dưng 02 
chân của tôi bị đau nhức, ban đầu 
tôi nghĩ đó là bị bệnh xương khớp 
của tuổi già nên cố gắng chịu đựng, 
tới lúc đau quá mới đến bệnh viện 
Bà Rịa để khám, bác sĩ cho biết đó 

là biến chứng của bệnh Tiểu đường. 
Lúc bấy giờ tôi mới biết hóa ra mình 
đã bị bệnh Tiểu đường từ trước đó 
khá lâu mà không hề biết. Căn bệnh 
này diễn tiến thầm lặng và rất nguy 
hiểm. Giờ thì tôi phải đi khám, uống 
thuốc định kì, kết hợp với ăn uống, 
tập luyện để ổn định đường huyết 
theo chỉ định của bác sĩ”.

Bệnh Tiểu đường là tình trạng 
rối loạn chuyển hóa đường glucose 
trong cơ thể, khiến đường huyết tăng 
cao, vượt quá ngưỡng lọc của thận 
làm đường theo nước tiểu thoát ra 
ngoài. Từ đó gây ra rối loạn chuyển 
hóa các chất khác làm tổn thương, 
bệnh lý ở hệ thống tim mạch, thần 
kinh, thận, mắt, viêm tắc hoại tử các 
đầu chi và tổn thương não gây hôn 
mê... Nguy hiểm là vậy, nhưng đến 
nay, phần lớn người bệnh đều chưa 
quan tâm đến bệnh Tiểu đường. 

Bệnh Tiểu đường - 
căn bệnh âm thầm và nguy hiểm

Lấy máu xét nghiệm đường huyết để phát hiện bệnh tiểu đường. Ảnh: THẾ PHI
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Bác sỹ Lê Quang Trung, khoa 
khám bệnh bệnh viện Bà Rịa cho 
biết: “Đa số bệnh nhân được phát 
hiện bệnh Tiểu đường tại bệnh viện 
Bà Rịa là những người lớn tuổi, mắc 
tiểu đường type 2. Các bệnh nhân 
này chỉ đi khám khi triệu chứng 
bệnh đã trở nên rõ ràng như: giảm 
cân nhanh chóng trong thời gian 
ngắn, ăn khỏe hơn, đi tiểu nhiều 
hơn… nên hầu hết đã xuất hiện 
những biến chứng. Đáng lo ngại nhất 
là những bệnh nhân này không hề 
có kiến thức về bệnh, khi được phát 
hiện chúng tôi phải hướng dẫn rất 
kỹ về chế độ thuốc men, ăn uống, 
tập luyện… vậy mà họ vẫn tỏ ra rất 
chủ quan”.

Tại bệnh viện Bà Rịa, hiện mỗi 
ngày, khoa Khám bệnh tiếp nhận 
khám và điều trị cho từ 150 - 200 
bệnh nhân mắc bệnh Tiểu đường. So 
với cách đây khoảng 5 năm, con số 
này đã tăng cao gấp 5 lần. Tại khoa 
Nội, số bệnh nhân Tiểu đường phải 
nhập viện điều trị cũng ngày càng 
tăng lên. Trung bình mỗi tháng khoa 
Nội có từ 20- 30 ca nhập viện, cao 
hơn năm trước đó khoảng 5 - 7 ca. 

Năm 2016, tổng số bệnh nhân 
đến khám và điều trị bệnh Tiểu 
đường tại bệnh viện Bà Rịa là 27. 
325 lượt bệnh nhân. 11 tháng đầu 
năm 2017, số bệnh nhân đến khám 
và điều trị bệnh Tiểu đường tại bệnh 
viện Bà Rịa đã lên đến trên 30.500 
lượt bệnh nhân. Theo các bác sỹ, có 
đến gần 60% bệnh nhân mắc bệnh 
Tiểu đường không hề có triệu chứng 
rõ ràng trước khi được khám phát 
hiện. Do đó, khi các bệnh nhân đến 
cơ sở y tế thì bệnh Tiểu đường đã 
gây ra các biến chứng trong cơ thể 
như: viêm phổi, viêm khớp, thận,... 

Để nhận biết và phát hiện sớm 
bệnh Tiểu đường, cần tầm soát bệnh 

định kỳ, đặc biệt ở những người có 
các yếu tố nguy cơ như: thừa cân, 
béo phì, ít vận động thể lực; Gia đình 
có người bị Tiểu đường đường như 
bố, mẹ, anh chị em ruột; Phụ nữ 
sinh con có cân nặng từ 4 kg trở 
lên hoặc bị bệnh tiểu đường thai kỳ; 
Người bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ 
máu. Những người từ 45 tuổi trở lên 
không có các yếu tố nguy cơ trên 
cũng nên tầm soát bệnh. Nếu kết quả 
xét nghiệm bình thường, nên lặp lại 
xét nghiệm sau từ một đến 3 năm, 
có thể lặp lại sớm hơn tùy kết quả 
xét nghiệm và các yếu tố nguy cơ. 
Đối với trường hợp mắc bệnh Tiểu 
đường, kiểm soát đường huyết là 
mục tiêu quan trọng để giúp ngăn 
ngừa biến chứng xuất hiện. 

Ngoài ra, theo các bác sĩ, bạn cần 
chú ý chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt 
hợp lý sẽ giúp phòng ngừa, kiểm 
soát bệnh tốt và điều trị đạt hiệu quả 
cho bệnh nhân Tiểu đường:

 Hạn chế tinh bột: Carbohydrate 
(tinh bột), là nguồn năng lượng 
chính cung cấp cho cơ thể của bạn 
hàng ngày. Carbohydrate được tiêu 
hóa trong cơ thể tạo thành đường 
trong máu. Khẩu phần carbohydrate 
trong bữa ăn của bạn có ảnh hưởng 
lớn nhất đến nồng độ đường trong 

máu. Tuy nhiên, nếu bạn bị bệnh 
tiểu đường không có nghĩa bạn phải 
ngừng ăn các loại thực phẩm có chứa 
carbohydrate. Bạn nên ăn các loại 
ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và 
trái cây để cung cấp năng lượng ổn 
định. Hãy trao đổi với bác sĩ hoặc 
chuyên gia dinh dưỡng để được tư 
vấn về lượng carbohydrate vừa phải 
trong các bữa ăn của bạn.

Đối với chất béo: Xem trên nhãn 
hàng để lựa chọn thực phẩm phù hợp 
tránh các chất béo bão hòa, lựa chọn 
các chất béo không bão hòa như dầu 
ô liu, lạc, vừng…

Đồng thời nên lựa chọn các loại 
thực phẩm giàu dinh dưỡng như 
khoai tây, cá, các loại rau xanh. 

Hạn chế ăn muối: Nếu bạn đang 
có một chế độ ăn nhiều muối, hãy 
giảm ngay lượng muối trong đó, 
điều này giúp hạ huyết áp và bảo vệ 
thận cho bạn. Vì các thực phẩm chế 
biến sẵn thường chứa nhiều muối, 
bạn nên sử dụng các nguyên liệu 
tươi để chế biến món ăn. Có thể sử 
dụng các loại thảo mộc và gia vị thay 
muối khi nấu ăn. Theo lời khuyên 
của các chuyên gia, người trên 50 
tuổi, người mắc bệnh Cao huyết áp, 
Tiểu đường hoặc bệnh Thận mạn 
tính nên ăn không quá 1.500 mg 
muối 1 ngày - lượng muối này chỉ 
tương đương với nửa muỗng cà phê.

Giảm cân nếu cần thiết: Nếu 
bạn đang bị thừa cân, giảm cân là 
cách hỗ trợ điều trị bệnh Tiểu đường 
rất hiệu quả. Nó sẽ giúp giảm lượng 
đường và mỡ trong máu của bạn và 
cải thiện huyết áp. Tuy nhiên việc 
giảm cân của người mắc bệnh Tiểu 
đường cần tuân thủ theo một chế 
độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Để bắt 
đầu, hãy thử cắt giảm thực phẩm 
giàu chất béo và năng lượng từ chế 
độ ăn hàng ngày. Theo các chuyên 
gia dinh dưỡng, người mắc bệnh 

Tập thể dục giúp người bị bệnh tiểu đường cảm thấy 
 thoải mái và có thể giảm được liều thuốc tiểu đường.
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Tiểu đường cần một chế độ ăn đặc 
biệt nhằm hạn chế thừa cân và tăng 
lượng đường trong máu.

Ngủ đủ giấc: Ngủ quá nhiều 
hay quá ít có thể làm tăng cảm giác 
ngon miệng và thèm ăn thực phẩm 
giàu carbohydrate. Điều này có thể 
dẫn đến tăng cân, tăng nguy cơ các 
biến chứng Tiểu đường như biến 
chứng tim mạch. Vì vậy, bệnh nhân 
tiểu đường nên ngủ đủ 7 - 8 tiếng 
một đêm.

Thường xuyên tập thể dục: Bạn 
nên lựa chọn một môn thể dục mà 
mình yêu thích như: đi bộ, khiêu 
vũ, đi xe đạp hoặc chạy bộ tại chỗ. 
Duy trì thường xuyên lịch tập nửa 
giờ/1 ngày giúp bạn giảm các nguy 
cơ biến chứng tim mạch, mỡ máu, 
huyết áp và giữ trọng lượng cơ thể 
ở mức hợp lý. Tập thể dục còn giúp 
bạn cảm thấy thoải mái và có thể 
giảm được liều thuốc tiểu đường 
của bạn.

Theo dõi đường huyết: Thực 
hiện kiểm tra đường huyết định kỳ, 
thường xuyên giúp bạn theo dõi 
những biến động của đường huyết 
và có biện pháp kiểm soát đường 
huyết kịp thời từ đó duy trì được 
mức đường huyết ổn định, tránh 
được các biến chứng mới và giữ 
cho các biến chứng cũ không bị 
trầm trọng hơn. Việc kiểm tra này 
còn là cơ sở để bạn lựa chọn loại 
thực phẩm và các bài tập thể dục 
phù hợp với tình trạng sức khỏe của 
mình. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ về mức 
đường huyết hợp lý và đặt mục tiêu 
để kiểm soát đường huyết của bạn 
gần với mức đó.

Giữ tinh thần thoải mái và lạc 
quan: Những căng thẳng trong cuộc 
sống và công việc có thể làm lượng 
đường trong máu của bạn tăng lên. 
Cố gắng luôn có tinh thần thoải mái. 
Lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng như: 

yoga, thiền,… đặc biệt hiệu quả cho 
bệnh nhân Tiểu đường typ 2.

Ngăn ngừa biến chứng tim 
mạch: Bệnh Tim mạch là biến 
chứng nguy hiểm ở bệnh nhân Tiểu 
đường. Nhưng bạn có thể ngăn ngừa 
biến chứng này bằng cách: 

Kiểm tra đường huyết thường 
xuyên (2-3 tháng/lần).

Duy trì ổn định huyết áp (130/80 
mm Hg).

Khống chế không để mỡ máu 
tăng cao (LDL dưới 100 mg/dl, HDL 
trên 40 mg/dl, Triglycerides dưới 
150mg/dl).

Chăm sóc bàn chân: Bệnh nhân 
Tiểu đường dễ bị nhiễm trùng bàn 
chân chỉ từ những vết thương nhỏ. Vì 
vậy, bạn cần điều trị các vết thương, 
vết cắt, trầy xước thật nhanh chóng 
trước khi bị nhiễm trùng nặng. Ngay 
khi có tổn thương, phải làm sạch, 
sử dụng thuốc kháng sinh và băng 
vô trùng để bảo vệ vết thương. Nếu 
vài ngày sau mà vết thương chưa 
được cải thiện bạn cần gặp bác sĩ để 
được giúp đỡ. Bạn nên kiểm tra bàn 

chân của mình mỗi ngày để tránh 
những vết bỏng, vết cắt, vết loét, đỏ 
hoặc sưng và dùng kem dưỡng ẩm 
để ngăn chặn các vết nứt.

Bỏ thuốc lá: Những người bị 
tiểu đường có thói quen hút thuốc 
lá thường có nguy cơ tử vong sớm 
cao gấp hai lần người không hút. Bỏ 
thuốc nghĩa là bạn đã loại bỏ gánh 
nặng cho tim và phổi của mình. Nó 
làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ 
đột quỵ, đau tim, tổn thương thần 
kinh và bệnh thận. Hãy đặt mục tiêu 
nói không với thuốc lá và kiên trì 
theo đuổi để không trở thành nạn 
nhân của nó.

Thường xuyên thăm khám bác 
sĩ: Nếu bạn đang dùng insulin hoặc 
đường huyết không ổn định, bạn 
cần thường xuyên đến gặp bác sĩ 
để được thăm khám kịp thời và có 
chế độ chăm sóc hợp lý. Nên kiểm 
tra mắt, thần kinh, thận và các biến 
chứng khác. Gặp bác sĩ nha khoa hai 
lần một năm để kiểm tra răng miệng. 
Khi khám, hãy lưu ý với các bác sĩ 
về tình trạng bệnh tiểu đường của 
bạn để có kết quả chính xác hơn.

HẠ VŨ

Các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng 
như khoai tây, cá, các loại rau xanh 

tốt cho người bị bệnh tiểu đường. 
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Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và 
bà mẹ cho con bú - Lần đầu được 
chuẩn hóa:

Ngày 8 tháng 3 năm 2017, Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định 
số 776/QĐ - BYT về “Hướng dẫn 
quốc gia về dinh dưỡng cho phụ 
nữ có thai và bà mẹ cho con bú”. 
Đây là kết quả quan trọng của dự án 
“Cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ 
mang thai, bà mẹ cho con bú” triển 
khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Bộ Y tế và Abbott ký vào tháng 9 
năm 2016. 

Trong những năm gần đây, tình 
trạng dinh dưỡng của người dân Việt 
Nam ngày càng được cải thiện và 
Việt Nam được cộng đồng quốc tế 
đánh giá là điểm sáng trong thực hiện 
các “Mục tiêu phát triển thiên niên 
kỷ về sức khỏe bà mẹ và trẻ em”, đặc 
biệt là việc giảm liên tục và bền vững 
tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở 
trẻ em dưới 5 tuổi, tuy vậy Việt Nam 
vẫn đang đối mặt với gánh nặng kép 
về dinh dưỡng.

Tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng ở 
phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con 
bú vẫn còn phổ biến với tỉ lệ cao, 
nguyên nhân do tỉ trọng các vi chất 
dinh dưỡng trong chế độ ăn uống còn 
thấp trong khi nhu cầu về các dưỡng 
chất này trong giai đoạn mang thai 
và cho con bú lại gia tăng.

Theo báo cáo của Viện Dinh 
dưỡng Quốc gia năm 2015, tỉ lệ thiếu 
kẽm ở phụ nữ mang thai là 80,3% và 
tỉ lệ thiếu máu là 32,8%. Mặt khác, 
theo một nghiên cứu của Viện Dinh 
Dưỡng năm 2015, tỉ lệ trẻ dưới 5 
tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 
là 14,1% và thể thấp còi là 24,5%.

Dinh dưỡng đóng vai trò rất quan 
trọng cho sức khỏe phụ nữ trong suốt 
thời gian mang thai, sinh đẻ và cho 
con bú. Nhiều nghiên cứu đã chứng 
minh rằng, dinh dưỡng trong các 
giai đoạn này không những là yếu 
tố quyết định cho sức khỏe bà mẹ 
mà còn cho sự hình thành, phát triển 
thai nhi và cả sự tăng trưởng của 
trẻ nhỏ, sức khỏe của trẻ khi trưởng 
thành. Đặc biệt là giai đoạn 1000 
ngày đầu đời của trẻ hay còn gọi là 
“1000 ngày vàng”.
Bà Rịa Vũng Tàu triển khai 
“Hướng dẫn quốc gia về dinh 
dưỡng cho phụ nữ có thai và bà 
mẹ cho con bú”

Tháng 10/2017, một số Bác sĩ 
và Nữ hộ sinh công tác tại Trung 
tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và 
Bệnh viện Bà Rịa đã tham gia khóa 
đào tạo giảng viên tuyến tỉnh do Bộ 

Y tế tổ chức dành cho khu vực Đông 
Nam bộ. Nội dung tài liệu hướng 
dẫn gồm: Tầm quan trọng của chăm 
sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai 
và bà mẹ cho con bú; Nhu cầu dinh 
dưỡng của phụ nữ có thai và bà mẹ 
cho con bú; Khuyến nghị sử dụng 
sữa và chế phẩm sữa cho phụ nữ 
có thai và bà mẹ cho con bú; Dinh 
dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ 
cho con bú; Dinh dưỡng trong trường 
hợp bệnh lý khi mang thai; Tư vấn 
dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà 
mẹ cho con bú… 

Được biết, nhiều năm qua BR-
VT đã đạt được kết quả đáng ghi 
nhận trong việc cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và trẻ 
em dưới 5 tuổi. Tỉ lệ suy dinh dưỡng 
thể nhẹ cân giảm từ 12% vào năm 
2010 xuống còn 6,9% vào năm 2016 
và là 1 trong 10 tỉnh có tỉ lệ suy dinh 
dưỡng thấp nhất trong toàn quốc. 

“Hướng dẫn quốc gia về dinh dưỡng 
cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú”

Tư vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai tại Trung tâm CSSKSS. Ảnh: TRẦN HIÊN
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Tuy nhiên, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể 
thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi vẫn 
còn ở mức cao 19,4% vào năm 2015 
(cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị thấp còi), 
tỷ lệ thừa cân béo phì chung của 
tỉnh là 9,4% và là 1 trong 10 tỉnh có 
tỷ lệ thừa cân cao nhất trong toàn 
quốc. Một trong những nguyên nhân 
đó là: chưa có sự đồng nhất trong 
hướng dẫn về dinh dưỡng cho phụ 
nữ có thai và bà mẹ cho con bú; cán 
bộ chuyên trách chương trình dinh 
dưỡng không ổn định; đội ngũ cộng 
tác viên thường xuyên thay đổi và 
trình độ không đồng đều… dẫn tới 
hạn chế trong công tác tư vấn dinh 
dưỡng, chuyển tải thông điệp đến 
khách hàng và có thể dẫn tới một 
số hiểu lầm về dinh dưỡng ở cộng 

đồng. Chẳng hạn như, nhiều phụ nữ 
có thai nghĩ đơn giản rằng cứ ăn/
uống càng nhiều càng tốt… điều đó 
chưa đúng. Sự hiểu lầm này sẽ được 
hóa giải trong tài liệu “Hướng dẫn 
quốc gia về dinh dưỡng cho phụ nữ 
có thai và bà mẹ cho con bú”, trong 
đó hướng dẫn chế độ dinh dưỡng rất 
cụ thể, chi tiết, đặc biệt chi tiết với 
từng thai phụ có trọng lượng cơ thể 
khác nhau, hoặc với từng thai phụ có 
bệnh lý khác nhau (VD tiểu đường, 
huyết áp...). 

Bác sĩ Trần Thị Luyện - Giám 
đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản tỉnh, là một trong số cán 
bộ y tế của tỉnh được tham gia khóa 
đào tạo giảng viên tuyến tỉnh, chia 
sẻ: “… Dinh dưỡng cho phụ nữ có 

thai và bà mẹ cho con bú chúng ta 
đã làm rất nhiều, từ cơ sở y tế đến 
cộng đồng, nhưng lần đầu tiên có 
tài liệu hướng dẫn cấp quốc gia về 
dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai 
và bà mẹ cho con bú được Bộ Y tế 
ban hành, triển khai trên toàn quốc, 
nhằm cập nhật thêm kiến thức cho 
cán bộ y tế trong việc chăm sóc và 
tư vấn. Chính vì vậy, Trung tâm sẽ 
tham mưu với Sở Y tế, ưu tiên đưa 
nội dung tập huấn “Hướng dẫn quốc 
gia về dinh dưỡng cho phụ nữ có 
thai và bà mẹ cho con bú” vào kế 
hoạch hoạt động năm 2018 nhằm 
triển khai sâu rộng đến cán bộ y tế và 
đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền 
viên... Đặc biệt chú trọng đến các 
địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa có 
tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi cao, 
đồng thời phổ biến dinh dưỡng hợp 
lý cho vùng thành phố, thị trấn có 
nguy cơ cao về tỷ lệ thừa cân - béo 
phì… Nói đến dinh dưỡng đầy đủ 
và hợp lý nghe tưởng như đơn giản 
nhưng khi tính toán trong khẩu phần 
ăn như thế nào là đủ và cân đối thì 
không dễ chút nào. Chúng tôi rất hy 
vọng tài liệu “Hướng dẫn quốc gia về 
dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà 
mẹ cho con bú” thực sự là cuốn cẩm 
nang cho mỗi cán bộ y tế và cần có 
sự chung tay của xã hội để kiến thức 
và thực hành dinh dưỡng đúng ngày 
càng đi vào cuộc sống của mỗi gia 
đình đặc biệt là đối tượng phụ nữ có 
thai và bà mẹ cho con bú”.

Với các can thiệp hiệu quả trong 
Dự án Cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng mà tỉnh BR-VT đang thực 
hiện và triển khai đồng bộ “Hướng 
dẫn quốc gia về dinh dưỡng cho phụ 
nữ có thai và bà mẹ cho con bú” sẽ 
góp phần duy trì kết quả “Mục tiêu 
Thiên niên kỷ” đã đạt được, hướng 
tới “Mục tiêu phát triển bền vững” 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 
Bà mẹ - Trẻ em. HOA VIỆT

BR-VT hướng đến mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của 
bà mẹ và trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam đến năm 
2020: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 
tuổi xuống 6%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em 
dưới 5 tuổi xuống 18%; khống chế tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ 
dưới 5 tuổi ở mức dưới 7% ở khu vực nông thôn và dưới 10% ở 
thành phố; duy trì tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh dưới 2500 gram 
ở mức dưới 4% trong các năm…
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I ốt là một khoáng chất vi lượng 
rất cần thiết để tổng hợp nên 
hoóc-môn tuyến giáp, là chất 

đảm bảo duy trì cho mọi hoạt động 
bình thường của cơ thể con người. 
Nhu cầu I ốt đối với người trưởng 
thành là 150 mcg/ngày, đối với phụ 
nữ có thai và cho con bú là 180-200 
mcg/ngày, đối với trẻ < 10 tuổi là 
40 - 120 mcg/ngày. Nếu thiếu I ốt, 
nhiều biểu hiện bệnh lý quan trọng 
sẽ xuất hiện gọi là các rối loạn do 
thiếu I ốt. 

Trẻ em và phụ nữ mang thai là 
những đối tượng rất dễ bị thiếu Iốt 
do nhu cầu tăng cao. Thiếu Iốt ở thai 
phụ dễ gây ra sẩy thai, thai chết lưu 
hoặc sinh non. Nếu thiếu Iốt nặng 

trong giai đoạn mang thai, trẻ sinh 
ra sẽ bị đần độn, câm, điếc và các 
dị tật bẩm sinh khác. 

Thiếu Iốt ở trẻ em sẽ gây chậm 
phát triển trí tuệ, chậm lớn, nói 
ngọng, nghễnh ngãng... Ngoài ra, 
thiếu Iốt còn gây ra bướu cổ, thiểu 
năng tuyến giáp ảnh hưởng lớn đến 
sự phát triển thể lực và hoạt động 
của cơ thể, giảm khả năng lao động, 
mệt mỏi. 

Theo kết quả điều tra giám sát 
sử dụng muối I ốt tại hộ gia đình 
của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, 
từ năm 2013 trở về trước, hầu hết 
người dân trong tỉnh đều dùng muối 
I ốt với tỷ lệ từ 95% trở lên và tỷ lệ 
dùng muối I ốt đủ tiêu chuẩn phòng 

bệnh là trên 74%. Tuy nhiên, kết quả 
điều tra giám sát tại hộ gia đình của 
30 xã trong toàn tỉnh năm 2016 cho 
thấy, tỉ lệ dùng muối I ốt chỉ còn xấp 
xỉ 67% và tỷ lệ dùng muối I ốt đủ 
tiêu chuẩn phòng bệnh chỉ là 42%. 
Các chỉ số trên là một thực tế báo 
hiệu các rối loạn do thiếu hụt I ốt 
đang hiện hữu trở lại. Đây là một 
thực trạng rất đáng báo động liên 
quan đến sự phát triển giống nòi, 
thể chất và trí tuệ của cả một thế hệ 
tương lai do thiếu hụt I ốt. 

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng 
này là do một số người lo sợ về 
tình trạng muối I ốt kém chất lượng 
hoặc muối I ốt giả lưu thông trên 
thị trường. 

Thực trạng sử dụng muối I ốt 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Muối ăn là phương tiện 
hữu hiệu nhất để thông 
qua đó bổ sung I ốt cho cơ 
thể con người, bởi hầu hết 
mọi người dân đều sử dụng 
muối để nấu ăn hàng ngày. 
Tuy nhiên hiện nay người 
dân ít quan tâm và xem 
nhẹ việc lựa chọn muối 
ăn có trộn thêm I ốt và vì 
thế nhiều vùng, miền trên 
cả nước, nguy cơ các bệnh 
liên quan đến thiếu I ốt có 
dấu hiệu quay trở lại.

Cán bộ TTYT Dự phòng tỉnh lấy mẫu tại một cơ sở sản xuất muối ăn để xét nghiệm  
hàm lượng I ốt.
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Bà Hoàng Thúy Hạnh, ngụ xã 
Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc cho 
biết: “Trước tôi hay mua muối có 
trộn I ốt về nấu ăn, nhưng sau này 
nghe phong thanh muối I ốt trên 
địa bàn có nhiều muối giả nên tôi 
chuyển sang mua muối thường về 
sử dụng. Giá của muối thường cũng 
rẻ hơn muối có trộn I ốt nên tôi thấy 
như vậy lợi hơn”.

Khác với bà Hạnh, bà Lê Thị Bé, 
ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức 
không sử dụng muối có trộn I ốt vì 
gia đình bà chủ yếu nấu ăn bằng bột 
canh và bột nêm. Theo bà, trong hai 
loại gia vị này cũng đã có đủ hàm 
lượng I ốt rồi nên việc mua thêm 
muối có trộn I ốt là không cần thiết”.

Trước thông tin người dân lo 
ngại về tình trạng muối I ốt kém 
chất lượng hoặc muối I ốt giả lưu 
thông trên thị trường, trung tâm Y tế 
Dự phòng tỉnh đã tăng cường công 
tác kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm 
chất lượng sản phẩm, giám sát chặt 
chẽ về chất lượng muối I ốt ở tất cả 
các khâu từ nơi sản xuất, thị trường 
cho đến tận người sử dụng. Bs. Lê 
Thị Hải Yến - Thư ký chương trình 
phòng chống các rối loạn do thiếu I 
ốt của tỉnh cho biết: “Lượng muối I 
ốt tiêu thụ trên địa bàn tỉnh BR - VT 
hiện nay chủ yếu do 3 cơ sở sản xuất 
muối I ốt đóng trên địa bàn tỉnh đó 
là: Công ty CP muối và thương mại 
Bà Rịa - Vũng Tàu, DNTN Ngọc 
Mỹ, DNTN Năm Lai. Ngoài ra còn 
do một số đơn vị sản xuất muối I ốt 
của một số tỉnh lân cận như Đồng 

Nai, TP Hồ Chí Minh…cung cấp. 
Qua kết quả kiểm tra, giám sát thì 
các mẫu muối I ốt tại nơi sản xuất, 
cũng như đang lưu hành trên thị 
trường đều đạt tiêu chuẩn theo quy 
định và cũng chưa phát hiện có muối 
I ốt giả lưu thông trên địa bàn tỉnh”. 

Nói thêm về nguyên nhân của 
tình trạng sử dụng muối I ốt của 
người dân ngày càng giảm, bác sĩ 
Lê Thị Hải Yến cho rằng: “Chương 
trình phòng chống các rối loạn do 
thiếu I ốt không còn được sự đầu 
tư, quan tâm đúng mức như trước 
và đang được hoạt động lồng ghép 
trong Đề án Quốc gia về dinh dưỡng 
của tỉnh nên một số hoạt động 
chuyên biệt của chương trình không 
được triển khai; Việc cung cấp KIO3 
từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương 
cho các cơ sở sản xuất muối I ốt chỉ 
đảm bảo được 50% lượng muối I 
ốt sản xuất cung cấp cho người dân 
trong tỉnh; việc tuyên truyền hầu 
như không có kinh phí thực hiện 
nên ý thức người dân lơ là, không 
coi trọng vai trò của việc dùng muối 
I ốt để đảm bảo cho sức khỏe và sự 

phát triển. Đồng thời hoạt động giám 
sát chất lượng muối I ốt cũng không 
được triển khai thường xuyên do 
thiếu kinh phí hoạt động”.

Để người dân tăng cường sử 
dụng muối I ốt, thiết nghĩ vấn đề 
then chốt hiện nay đó là, phải đẩy 
mạnh hoạt động truyền thông để mọi 
người dân hiểu rõ vai trò vô cùng 
quan trọng của I ốt và những hậu 
quả nặng nề do thiếu I ốt gây ra; 
đảm bảo nguồn cung ứng KIO3 cho 
hệ thống sản xuất muối ăn một cách 
đầy đủ, ổn định và bền vững; Chính 
phủ cần có sự hỗ trợ về chính sách 
khuyến khích cũng như ban hành các 
quy định yêu cầu các đơn vị sản xuất 
tạo ra các chế phẩm mặn sử dụng 
cho người ăn nhất thiết phải được 
I ốt hóa, đa dạng hóa các sản phẩm 
chứa I ốt như bổ sung I ốt vào nước 
mắm, nước tương...; Bên cạnh đó, 
cần quan tâm đầu tư kinh phí cũng 
như tăng cường phối hợp liên ngành 
cho hoạt động phòng chống các rối 
loạn do thiếu hụt I ốt.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LINH
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Mất sữa - Nỗi lo lắng của các 
bà mẹ:

Nuôi con bằng sữa mẹ cung cấp 
sự khởi đầu tốt nhất cho cuộc đời 
mỗi trẻ. Nuôi con bằng sữa mẹ sẽ 
đảm bảo cho trẻ phát triển tốt nhất 
về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời 
hạn chế được các bệnh như: suy dinh 
dưỡng, các bệnh về đường tiêu hóa, 
hô hấp cho trẻ. Mỗi năm có khoảng 
hơn 1 triệu trẻ em chết vì ỉa chảy, 
nhiễm khuẩn hô hấp và các nhiễm 
khuẩn khác vì trẻ không được bú mẹ 
đầy đủ…

Hiện nay, khi điều kiện sống tốt 
hơn, các bà mẹ được đảm bảo dinh 
dưỡng từ khi mang thai và khi sinh 
con nên chất lượng sữa cũng cao hơn. 
Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ 
kinh nghiệm, kiến thức cũng như sự 
kiên trì để gọi sữa về và duy trì nguồn 
sữa cho con bú, quan trọng hơn là 
nguồn sữa sạch tốt. Chị Nguyễn Hoài 
Thương - trú tại Phường 4, Tp. Vũng 
Tàu chia sẻ: “Khi còn mang thai bé 
mình đã lên mạng, đọc sách báo tìm 
hiểu thông tin về những thực phẩm 
tốt cho mình và bé cũng như phương 
pháp để có nguồn sữa sạch, dồi dào. 
Nhưng không hiểu vì sao khi sinh bé 

thì mình luôn thiếu sữa, nhiều khi bé 
đói quấy khóc mình đành phải cho 
bé bú thêm sữa ngoài”.

Cùng đó, một số mẹ sinh con 
nhưng lượng sữa ít, nghe người 
này, người kia mách thì làm theo 
mà không chú ý đến liều lượng, cơ 
địa mình có hợp hay không. Chị Lê 
Thị Nhàn, phường 5 - TP. Vũng Tàu 
là một trong những trường hợp như 
thế. Chị kể: “Khi sinh em bé mình 
cũng ít sữa, mẹ chồng mình theo kinh 
nghiệm dân gian mua chè Vằng về 
cho mình uống với mục đích lợi 
sữa. Ban đầu đúng là lượng sữa có 
tăng lên thật, nhưng một thời gian 
sau thì lượng sữa giảm dần rồi mất 
hẳn. Mình phải đi khám Đông y xem 
nguyên nhân vì sao thì được bác sĩ 
giải thích là do mình uống với lượng 
quá đặc nên phản tác dụng. Từ đó 
mình mới biết, dùng các bài thuốc 
dân gian mà không đúng liều lượng 
thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn”.

Làm gì để có nguồn sữa mẹ 
dồi dào?

Để có nguồn sữa dồi dào, sạch 
nhiều bà mẹ đã tìm ra cho bản thân 
phương pháp riêng. Chị Lê Thị Trâm, 

phường 2 - TP. Vũng Tàu là một bà 
mẹ khéo trong việc chăm con chia 
sẻ: “Mình sinh hai bé đều cho bé bú 
sữa mẹ đến khi hai tuổi vì sữa mình 
cũng dồi dào. Trộm vía các bé nhà 
mình đều lớn khỏe mạnh, không ốm 
đau gì. Cả gia đình mình đều cảm 
thấy rất vui, ai cũng khen mình sữa 
tốt và hỏi kinh nghiệm. Thực ra mình 
cũng chẳng có “bí kíp” gì đâu, chỉ là 
mình nghe lời khuyên của các bác sĩ 
và làm theo. Ngay khi còn mang bầu, 
mình thường ăn uống đầy đủ, uống 
sữa bầu, thuốc canxi. Gần tới ngày 
sinh, mình hay mát xa nhẹ nhàng bầu 
ngực dưới vòi sen nước ấm, vẫn luôn 
vệ sinh ngực sạch sẽ…. Mình không 
rõ với các mẹ sinh mổ như thế nào 
nhưng với các mẹ sinh thường như 
mình, sau khi được chuyển từ phòng 
sinh ra phòng hậu sản hãy nhờ người 
nhà pha liền sữa nóng (sữa bầu hoặc 
sữa đặc) uống để lấy sức, năng lượng 
cũng như khơi thông tuyến sữa. Đồng 
thời vân vê đầu ti và cho bé bú liền. 
Nếu không cho bé bú liền được thì 
hãy vân vê đầu ti để kích thích sữa 
về. Đặc biệt quá trình cho con bú 
mình thường chọn ăn chín uống sôi, 
không nên ăn thực phẩm hè phố, đồ 
cay, nóng…”.

Sữa mẹ là thực phẩm hoàn hảo của tự nhiên, cung cấp 
cho bé sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống. Vậy nên, làm 
cách nào để người mẹ có một nguồn sữa tốt, tràn trề và 
đầy đủ dưỡng chất cho con bú, luôn là vấn đề các bà mẹ 
rất quan tâm.

Mách mẹ cách 
“Gọi nguồn sữa”

Sữa mẹ - nguồn thực phẩm tốt nhất cho trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ. Ảnh: THẾ PHI
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Bên cạnh một chế độ ăn, uống hợp lý 
thì tâm lý thoải mái cũng là cách tốt để 
các bà mẹ có thể kích thích sữa về nhiều. 
Chị Nguyễn Hoài -cư ngụ tại phường 
Long Hương, TP. Bà Rịa, chia sẻ kinh 
nghiệm bản thân: “Sau sinh các mẹ nên 
giữ tâm trạng tốt. Cố gắng không để 
mình bị stress quá, càng stress thì tình 
trạng mất sữa càng trở nên tồi tệ và cơ 
hội gọi sữa về càng khó. Nói chung ăn 
đủ dưỡng chất và tinh thần thoải mái 
là 2 nhân tố chính để có nhiều sữa cho 
con bú”.

Lời khuyên dành cho bà mẹ: 
Để giúp cho các bà mẹ hiểu biết thêm 

về các loại thực phẩm tốt, sạch, lợi sữa, 
đảm bảo chất dinh dưỡng cho cả mẹ 
và con, Điều dưỡng Nguyễn Thị Lang 
- Điều dưỡng trưởng khoa Sản, bệnh 
viện Lê Lợi cho biết: “Để có thể tăng 
lượng sữa mẹ, hằng ngày bạn cần ăn đa 
dạng thực phẩm, ăn tăng hơn so với bình 
thường. Khẩu phần ăn cần đủ bốn nhóm 
thực phẩm: chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, 
đậu đỗ…, chất béo (dầu, mỡ, bơ), chất 
đường bột (gạo, mì, khoai…), vitamin và 
khoáng chất (rau xanh và hoa quả tươi). 
Mỗi ngày bạn uống từ 2,5 đến 3 lít nước 
bao gồm sữa, nước quả, nước canh, nước 
lọc..., nên uống trước khi cho con bú và 
cả sau khi cho con bú. Buổi tối trước khi 
đi ngủ bạn có thể uống một ly sữa, ban 
đêm sau khi cho con bú cần uống ngay 
một ly nước để sữa mau về. Bên cạnh 
đó, các bà mẹ phải cho bé bú đều đặn 
sau khi sinh, việc cho bé bú đều đặn sẽ 
tăng tiết hormone, kích thích tuyến sữa 
hoạt động mạnh, giúp mẹ tiết ra nhiều 
sữa hơn và không sợ bị mất sữa; Giữ thật 
sạch đầu vú, nhất là ở các kẽ của núm 
vú. Trước khi cho bé bú, phải lau sạch 
và vắt vài giọt đầu bỏ đi, khi bú xong 
cũng cần lau sạch và khô; cho con bú 
đúng cách sẽ làm cho mẹ có nhiều sữa 
hơn và bé cũng bú được nhiều hơn. Khi 
cho bé bú, người mẹ ở tư thế thoải mái, 
có thể nằm hoặc ngồi, để toàn thân trẻ 
sát vào người mẹ, miệng bé ngậm sâu 
vào quầng đen bao quanh núm vú để 
động tác bú được tốt hơn”.

TRẦN HIÊN

Bệnh Tăng huyết áp 
ngày càng gia tăng

Tăng huyết áp (THA) là căn 
bệnh nguy hiểm và ngày 
càng có xu hướng gia 

tăng nhanh chóng trên thế giới 
cũng như ở Việt Nam. Theo số 
liệu của Cục Y tế Dự phòng, ước 
tính hiện Việt Nam có khoảng 12 
triệu người bị bệnh THA, tức là 
cứ 5 người trưởng thành thì có 1 
người mắc bệnh. 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
theo báo cáo của Trung tâm Y 
tế dự phòng tỉnh, trong năm 
2017, qua khám sàng lọc THA 
cho 13.300 người từ 40 tuổi trở 
lên, tại 04 xã (Mỹ Xuân - Tân 
Thành, Bàu Chinh - Châu Đức, 
Láng Dài - Đất Đỏ, Hòa Hiệp - 
Xuyên Mộc) và thị trấn Long 
Điền huyện Long Điền, đã phát 
hiện gần 2.000 người bị THA, 
trong đó có tới 60% số người mắc 
không biết mình bị THA.

Bs. Trần Thanh Bình - Trưởng 
khoa Kiểm soát bệnh không lây 
nhiễm và dinh dưỡng - Trung tâm 
YTDP tỉnh cho biết: “Tăng huyết 
áp là nguyên nhân hàng đầu gây 

tai biến mạch máu não, nhồi máu 
cơ tim, suy tim làm cho hàng trăm 
ngàn người bị tử vong, liệt, tàn 
phế hoặc mất sức lao động mỗi 
năm. Vì vậy, trong thời gian tới, 
chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động của dự án phòng chống 
THA và Đái tháo đường, trong đó 
chú trọng công tác truyền thông 
và khám sàng lọc…”. 

Để phòng tránh bệnh THA, 
mỗi người dân cần có chế độ ăn 
uống hợp lý, khẩu phần ăn có 
nhiều rau xanh, trái cây; hạn chế 
ăn các chất béo bão hòa, không 
nên ăn mặn; Tập thể dục thường 
xuyên; Không hút thuốc lá, thuốc 
lào; Duy trì cân nặng hợp lý; Nên 
khám sức khỏe định kỳ để biết 
được chỉ số huyết áp, hàm lượng 
Cholesterol, nồng độ đường trong 
máu, chỉ số vòng eo/vòng mông, 
chỉ số khối cơ thể (BMI)… Bên 
cạnh đó, cần có đời sống tinh thần 
vui vẻ, lành mạnh, làm việc, nghỉ 
ngơi hợp lý, nâng cao chất lượng 
cuộc sống.

TRẦN THỊ HIÊN

TTYT Dự Phòng tỉnh khám sàng lọc bệnh Tăng huyết áp tại cộng đồng. 
Ảnh: THẾ PHI
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Siết chặt nguồn cung:
Mặc dù tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

chưa ghi nhận cơ sở giết mổ heo nào 
tiêm thuốc an thần, nhưng trước thực 
trạng trên, để tăng cường công tác 
quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người 
tiêu dùng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 
sở, ban, ngành liên quan tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý 
thật nghiêm khắc nếu phát hiện về 
tiêm thuốc an thần vào heo trước khi 
giết mổ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y tỉnh đã yêu cầu phòng Chăn 
nuôi và Thú y các huyện, thành phố 
tăng cường giám sát, kiểm tra tại các 
cơ sở giết mổ heo trên địa bàn; tuyên 
truyền sâu rộng về tác hại của thuốc 
an thần tiêm vào heo trước khi giết 
mổ; công bố số điện thoại tiếp nhận 
tin báo và các biện pháp chế tài xử lý 
hành vi vi phạm này; thành lập các 
đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, 
kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý 
nghiêm các cơ sở giết mổ có hành vi 
tiêm thuốc an thần vào heo trước khi 
giết mổ - ông Nguyễn Lương Trai, 
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi 
và Thú y tỉnh cho biết.

Cùng đó, cơ quan thú y đã phối 
hợp với với các đơn vị chức năng và 
chính quyền xã, phường có liên quan 
lập danh sách, tổ chức cho các cơ sở 
giết mổ ký cam kết không thực hiện 
việc tiêm thuốc an thần vào heo trước 
khi giết mổ và công bố công khai các 
cơ sở giết mổ đã ký cam kết trên địa 
bàn. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có 

52 cơ sở giết mổ ký cam kết không 
sử dụng thuốc an thần đối với gia 
súc trước khi giết mổ. Ông Võ Ngọc 
Dung chủ cơ sở lò mổ heo tập trung 
tại Phường 12, Tp. Vũng tàu cho biết: 
“Trung bình Cơ sở thực hiện giết mổ 
khoảng 20-30 con heo/ngày, chủ yếu 
nhập cho tiểu thương kinh doanh 
trong phường và lân cận. Chúng tôi 
luôn cam kết và chú trọng bảo đảm 
quy ATTP, thực hiện quy trình giết 
mổ đảm bảo vệ sinh, còn việc bơm 
hay tiêm thuốc cho heo chúng tôi 
không bao giờ làm, và cũng không 
đồng tình với hành vi như thế”.

Là tỉnh cung cấp thực phẩm heo 
lớn cho thị trường TP. Hồ Chí Minh, 
thực hiện Đề án Quản lý, nhận diện 
và truy xuất nguồn gốc thịt heo 
thuộc dự án giai đoạn 2016 - 2020 
của TP. Hồ Chí Minh, từ cuối năm 
2016, ngành thú y tỉnh BR-VT đã chủ 

động tổ chức các đợt tập huấn cho 
các hộ chăn nuôi, trang trại, tổ hợp 
tác, thương lái, cơ sở giết mổ và cán 
bộ quản lý của các huyện, thành phố 
trong tỉnh. Ông Nguyễn Lương Trai 
cho biết: “Chi cục cũng đã tổ chức 
hướng dẫn và hỗ trợ các trang trại 
có nhu cầu đăng ký tham gia Đề án. 
Thực hiện Đề án này, tất cả thịt heo 
nhập vào thị trường TP.Hồ Chí Minh 
đều phải dán tem truy xuất nguồn gốc 
theo 4 quy trình từ cơ sở chăn nuôi 
- cơ sở giết mổ - đầu mối phân phối - 
thị trường bán lẻ. Đến thời điểm này, 
trên địa bàn tỉnh đã có 45 trang trại, 
cơ sở nuôi heo đăng ký tham gia Đề 
án của TP.Hồ Chí Minh và được cấp 
mã số theo quy định”. 

Có thể thấy từ khi tham gia đề 
án, những hộ chăn nuôi heo theo 
trang trại tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
càng phấn khởi, yên tâm sản xuất mà 

Câu chuyện về thịt heo mất an toàn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn nóng lên từng ngày, 
khi thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành trên cả nước, các đoàn kiểm tra liên ngành liên tiếp phát 
hiện nhiều lò mổ lớn tiêm thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ. Và có lẽ, chưa bao giờ người dân lại 
lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm về thịt heo đến thế. Vậy giải pháp nào để ngăn chặn những hành vi 
mất an toàn thực phẩm như hiện nay?

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 

Chủ động kiểm soát  
heo tiêm thuốc an thần

Nghị định số 41/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của 
Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống 
vật nuôi, thức ăn chăn nuôi. Theo đó:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 
đưa nước hoặc các loại chất khác vào động vật trước khi giết mổ và vào 
sản phấm động vật làm mất vệ sinh thú y.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 
vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật 
đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền”.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 
vận chuyển, kinh doanh, thu gom, lưu giữ, giết mổ động vật, sơ chế, 
chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi.
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không phải lo lắng đầu ra. Ông Phan 
Anh Thuận (tổ 3, ấp Trang Hoàng, 
xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) 
chủ cơ sở trang trại heo chia sẻ: “đầu 
năm 2017 tôi đã đăng ký tham gia Đề 
án về cung cấp heo của Tp. Hồ Chí 
Minh. Hiện tại trang trại chăn nuôi 
với quy trình bảo đảm nghiêm ngặt 
từ khâu giống, thức ăn, sử dụng thuốc 
kháng sinh… phải công nhận tham 
gia Đề án giá heo bán ra cao hơn 
trước đây khoảng 5% lại ổn định đầu 
ra nên người chăn nuôi như chúng tôi 
rất là yên tâm”.
Vẫn còn nhiều khó khăn

 Qua quá trình kiểm tra các điểm 
giết mổ tại các địa phương trong tỉnh, 
đến thời điểm này, chúng tôi chưa 
phát hiện có trường hợp nào nghi ngờ 
có hành vi tiêm thuốc an thần vào 
heo trước khi giết mổ, ông Nguyễn 
Lương Trai khẳng định. Tuy nhiên, 
hiện nay công tác quản lý, kiểm tra, 
kiểm soát hoạt động trước khi giết 
mổ heo vẫn gặp rất nhiều khó khăn. 
Trước hết, trên thực tế rất khó xác 
định heo có tiêm thuốc an thần hay 
không, bởi việc nhận định bằng cảm 
quan là không thể, ngoại trừ trường 

hợp xác nhận có vết tiêm. Một số xét 
nghiệm có thể phát hiện sự hiện diện 
của thuốc tồn dư trong thịt, nhưng đòi 
hỏi trang thiết bị phòng thí nghiệm 
và mất thời gian cũng như chi phí. 
Trong khi đó, đội ngũ cán bộ thú ý 
hiện chưa được trang bị vật tư, dụng 
cụ để phục vụ cho hoạt động kiểm 
tra và phát hiện nghi ngờ có hành vi 
tiêm thuốc an thần vào heo trước khi 
giết mổ. Đặc biệt các cơ sở giết mổ là 
nhỏ lẻ, có thời gian hoạt động giết mổ 
diễn ra khoảng từ 2 đến 4 giờ sáng và 
kết thúc trước 6 giờ sáng nên gây khó 
khăn cho đội ngũ cán bộ thú y trong 
công tác giám sát. Mặt khác, theo quy 
định thì gia súc nội tỉnh không được 
kiểm dịch nên việc truy xuất nguồn 
gốc ngược gặp không ít vướng mắc 
- ông Trai cho biết thêm 

Với những khó khăn đang đặt ra, 
để chủ động kiểm soát chặt chẽ và 
phát hiện vi phạm về tiêm thuốc an 
thần vào heo trước khi giết mổ, Chi 
cục Chăn nuôi và Thú y vẫn đang tiếp 
tục tuyên truyền các cơ sở giết mổ 
nâng cao ý thức trách nhiệm; tổ chức 
tập huấn cho chủ các cơ sở giết mổ 
và các cá nhân liên quan về kiến thức 

Trang trại heo của anh Phan Anh Thuận, tổ 3, ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc.

ATTP liên quan đến hoạt động giết 
mổ; tăng cường giám sát, kiểm tra 
đột xuất hoạt động giết mổ tại các cơ 
sở và kiểm soát việc kinh doanh các 
sản phẩm thuốc an thần dùng trong 
thú y; đối với những cơ sở giết mổ 
nhỏ lẻ không đạt yêu cầu sẽ đưa lên 
phương tiện thông tin đại chúng để 
người tiêu dùng biết, tránh sử dụng 
thực phẩm thiếu an toàn.

Bên cạnh đó, các ngành, địa 
phương công bố số điện thoại đường 
dây nóng tiếp nhận thông tin để người 
dân biết, kịp thời phản ánh, tố giác 
những hành vi vi phạm; thường 
xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật của cơ quan, đơn vị 
cấp dưới; kiên quyết xử lý cán bộ, 
công chức thiếu trách nhiệm, buông 
lỏng quản lý.

Mặt khác, các Sở, Ban, ngành và 
mỗi địa phương cần tổ chức cho các 
chủ cơ sở giết mổ, ký cam kết không 
thực hiện việc tiêm thuốc an thần vào 
heo trước khi giết mổ và công bố 
công khai cơ sở giết mổ đã ký cam 
kết trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ 
việc kinh doanh các sản phẩm thuốc 
an thần dùng trong thú y.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Cong vẹo cột sống là gì?
Cột sống có vai trò hết sức quan 

trọng trong mọi hoạt động sống của 
con người. Cột sống là trụ cột của cơ 
thể, là chỗ dựa vững chắc cho các hệ 
thống cơ quan phát triển, bảo vệ tuỷ 
sống, giảm xóc cho bộ não. Nhờ có 
cột sống mà cơ thể có thể vận động 
linh hoạt, quay sang trái, sang phải, 
cúi hoặc ưỡn, nhún nhảy một cách 
dễ dàng, tạo cho cơ thể có nhiều tư 
thế khác nhau.

Biến dạng cột sống là sự thay đổi 
về hình dáng hoặc cấu trúc của cột 
sống so với bình thường. Biến dạng 
cột sống bao gồm cong cột sống (gù 
hoặc ưỡn) và vẹo cột sống. Do vậy khi 
nói về biến dạng cột sống lứa tuổi học 
đường, người ta thường quen dùng 
thuật ngữ “Cong vẹo cột sống”. 

Cong cột sống là hiện tượng cột 
sống bị uốn cong quá mức sinh lý bình 
thường ở đoạn cổ, đoạn ngực hoặc 
thắt lưng. Khi đoạn cổ bị uốn cong 
quá mức, đầu sẽ ngả về trước, hai vai 
chùng xuống và giảm độ cong thắt 
lưng (tư thế vai so). Nếu đoạn ngực bị 
uốn cong quá mức về phía sau, lưng 
tròn, vai thấp, đầu hơi ngả, bụng nhô 
về phía trước (gọi là tư thế gù). Nếu 
đoạn thắt lưng bị uốn cong quá mức về 
phía trước, bụng xệ, phần trên của thân 
hơi ngả về phía sau (gọi là tư thế ưỡn).

Vẹo cột sống là hiện tượng cột 
sống bị uốn cong sang bên phải hoặc 
bên trái. Khi bị vẹo cột sống, nếu đỉnh 
đường cong hướng về bên phải thì cột 
sống có hình chữ C ngược, nếu đỉnh 
đường cong hướng về bên trái thì cột 
sống có hình chữ C thuận. Nếu cột 
sống có hai cung uốn cong đối xứng 
nhau thì nó sẽ có hình chữ S thuận 
hoặc chữ S ngược (còn gọi là vẹo cột 
sống bù trừ).

Nguyên nhân gây cong vẹo cột 
sống ở học sinh?

Cong vẹo cột sống ở tuổi học sinh 
có thể phát sinh do ngồi sai tư thế, 
bàn ghế không phù hợp với chiều 

cao của học sinh, chiếu sáng bàn học 
kém, mang cặp sách quá nặng về một 
bên vai...

Tác hại của cong vẹo cột sống
Cột sống bị cong vẹo gây lệch 

trọng tâm cơ thể khiến trẻ ngồi học 
không được ngay ngắn, cản trở việc 
đọc, viết, căng thẳng thị giác và làm 
trí não kém tập trung, ảnh hưởng tới 
quá trình hô hấp, có thể gây biến dạng 
khung chậu, nếu là nữ thì trở ngại tới 
việc sinh con sau này. Ở các trường 
hợp nặng, cột sống vẹo lệch sang bên, 
thể hình thiếu thẩm mỹ, bắp thịt bị 
kéo căng và có hiện tượng đau, xương 
ngực có thể bị biến dạng, tim phổi xê 
dịch vị trí (giảm dung tích sống của 
phổi); chiều dài của lưng bị ngắn lại, 
xương chậu cũng có thể bị quay lệch, 
các cơ quan trong ổ bụng cũng có thể 
bị chèn ép; gây dị dạng thân hình, hạn 
chế vận động, tác động xấu đến tâm 
lý của trẻ, hạn chế khả năng hòa nhập 
cộng đồng; chi phí điều trị cho các 
bệnh nhân bị cong vẹo cột sống rất tốn 
kém, đặc biệt là những bệnh nhân cần 
phải phẫu thuật chỉnh hình.

Các biện pháp phòng ngừa cong 
vẹo cốt sống?

Để phòng ngừa cong vẹo cột sống 
trước hết cần phải nâng cao sức khỏe 

chung của cơ thể bằng cách rèn luyện 
thể dục thể thao cho các bắp thịt, các 
tổ chức liên kết, dây chằng các khớp 
khỏe, làm tăng sự dẻo dai bền bỉ và 
phát triển cân đối. 

Cần phòng chống suy dinh dưỡng, 
còi xương ở trẻ nhỏ. Chế độ ăn cần có 
đủ protein, chất khoáng và vitamin; 
Bàn ghế ngồi học phải phù hợp với 
lứa tuổi và tư thế ngồi học phải đúng. 

Nơi học tập ở trường phải đảm bảo 
chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân 
tạo. Ở nhà, ngoài hệ thống chiếu sáng 
chung, gia đình cũng cần trang bị đèn 
ở góc học tập cho các em học sinh để 
đảm bảo ánh sáng tốt hơn; chú trọng 
thực hiện việc nghỉ giải lao giữa các 
tiết học. 

Học sinh không mang cặp quá 
nặng, trọng lượng cặp sách không 
nên vượt quá 15% trọng lượng cơ thể. 
Cặp phải có hai quai, khi sử dụng học 
sinh đeo đều hai vai, tránh đeo lệch 
về một phía. 

Học sinh cần được khám sức khỏe 
định kỳ, trong đó có khám cột sống, 
nhằm phát hiện sớm các trường hợp 
cong vẹo cột sống để có thể có cách 
xử trí và điều trị kịp thời.

 N.V.L

Phòng bệnh  
cong vẹo cột sống ở học sinh

Học sinh trường Tiểu học Hải Nam, TP. Vũng Tàu thi Báo tường, tìm hiểu về bệnh 
cong vẹo cột sống. Ảnh: THẾ PHI
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Chăm sóc và điều trị ARV 
cho bệnh nhân là một trong 
những hoạt động nằm trong 

chương trình điều trị và dự phòng 
lây nhiễm HIV/AIDS. Nhiệm vụ 
chính là thu dung bệnh nhân, khám 
cấp thuốc ARV, thuốc nhiễm trùng 
cơ hội, xét nghiệm theo dõi điều trị, 
xét nghiệm theo dõi kháng thuốc, 
xét nghiệm theo dõi quá trình điều 
trị như sinh hóa, huyết học, tầm 
soát lao, CD4, tải lượng vi rút, xét 
nghiệm chẩn đoán sớm HIV cho trẻ 
phơi nhiễm và cấp sữa dự phòng lây 
truyền mẹ con (LTMC), tư vấn dự 
phòng lây truyền HIV cho gia đình 
và cộng đồng.

Trong thời gian vừa qua, tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu các hoạt động 
chăm sóc, điều trị cho người nhiễm 
HIV/AIDS đang từng bước cải thiện 
về chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Theo Quyết định 3413/QĐ-
BYT ngày 27/7/2017 sửa đổi và 
bổ sung Quyết định 3047/QĐ-BYT 
ngày 22/7/2015: “Điều trị ARV cho 
tất cả các trường hợp nhiễm HIV, 
không phụ thuộc vào tế bào CD4 
và giai đoạn lâm sàng”. Như vậy, 
bệnh nhân sau khi phát hiện nhiễm 
HIV/AIDS vào đăng ký quản lý tại 
phòng khám sẽ được đưa vào điều 
trị ARV. Sự thay đổi này giúp bệnh 
nhân nhiễm HIV sớm được điều trị, 
làm giảm và ức chế tải lượng virut 
ở dưới ngưỡng lây truyền, tránh lây 
lan cho cộng cồng. 

Một sự đổi mới nữa trong công 
tác chăm sóc, điều trị người nhiễm 
HIV/AIDS là việc triển khai xét 
nghiệm tải lượng virut thường quy 
cho những bệnh nhân được điều trị 
sau 6 tháng và 1 năm, bệnh nhân 
điều trị ARV trên 1 năm sẽ được xét 
nghiệm tải lượng virut 1 năm 1 lần; 

thay vì trước đây những bệnh nhân 
nào có nghi ngờ thất bại điều trị mới 
được xét nghiệm tải lượng virut. Sự 
thay đổi này là bước cải thiện hiệu 
quả trong việc điều trị ARV nhằm 
đánh giá sớm việc đáp ứng phác 
đồ điều trị ARV của bệnh nhân và 
có hướng thay đổi phác đồ điều trị 
cho những bệnh nhân có kết quả tải 
lượng virut cao và nghi ngờ thất bại 
điều trị.

Để nâng cao chất lượng phục vụ 
cũng như thuận tiện cho việc điều trị 
ARV của bệnh nhân được liên tục 
và đầy đủ, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung 
tâm Y tế huyện Xuyên Mộc (huyện 
xa nhất tỉnh) mở thêm cơ sở điều trị 
ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS với 
mô hình lồng ghép HIV/ Lao và đã 
điều trị cho 32 bệnh nhân. 

Tuy vậy, công tác này cũng còn 
gặp nhiều khó khăn như: 86% bệnh 
nhân đã và đang sử dụng Bảo hiểm Y 
tế (BHYT), ngoài những bệnh nhân 

thuộc diện hộ nghèo sẽ được hưởng 
miễn phí 100% thì những bệnh nhân 
khác sẽ được hưởng 80% và chi trả 
20%. Việc đồng chi trả BHYT nhằm 
giúp cho bệnh nhân được điều trị 
ARV liên tục và suốt đời sau việc 
cắt giảm nguồn tài trợ từ các dự án, 
làm bớt gánh nặng cho xã hội và để 
người nhiễm HIV ý thức hơn về căn 
bệnh của mình và có trách nhiệm 
hơn với bản thân. Nhưng nó cũng là 
một thách thức lớn do việc chuyển 
bệnh nhân về đúng tuyến theo nơi 
đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, 
tâm lý bệnh nhân muốn giấu bệnh và 
sợ bị lộ danh tính nên việc chuyển 
BHYT về đúng tuyến làm cho số 
bệnh nhân bỏ trị, mất dấu hoặc tự 
mua thuốc ở ngoài tăng cao, làm gián 
đoạn lộ trình điều trị, tăng tỷ lệ bệnh 
nhân chuyển AIDS, tử vong và lây 
lan cộng đồng không kiểm soát; ảnh 
hưởng trực tiếp tới mục tiêu 90-90-
90 (90% người nhiễm HIV biết được 

(Xem tiếp trang 27)

Những đổi mới trong điều trị ARV 
cho người nhiễm HIV/AIDS 

Xét nghiệm máu cho một trường hợp nghi nhiễm HIV tại bệnh viện Lê Lợi. 
Ảnh: THẾ PHI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
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Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí phối hợp với Bệnh viện 
Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức khám tầm soát Hen-COPD

Đông đảo người bệnh tham gia Chương trình. Tiếp đón, kiểm tra Mạch, HA, Nhịp thở…

Chụp X-Quang phổi.

Thăm khám, đo chức năng phổi để phát hiện Hen-COPD

Kiểm tra cân nặng, chiều cao.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia 
phòng chống HIV/ AIDS” năm 2017

Tập huấn triển khai hoạt động lồng ghép phòng chống  
Lao/HIV tại TP. Vũng Tàu.

Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS” năm 2017 tại Huyện Xuyên Mộc.

TP. Bà Rịa tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS” năm 2017.

Tập huấn tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS  
tại huyện Đất Đỏ.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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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.

Ngải cứu là loại cỏ sống hoang 
dã ở các mô đất hoang, ruộng 
đồng lâu năm, thân cây có 

rãnh dọc, hay mọc với nhau thành 
từng bãi. Cây ngải cứu trong dân gian 
còn được biết đến với các tên gọi 
như cây giải cảm, cây thuốc cứu, cây 
thuốc cao hay ngải điệp… Cây có tên 
khoa học Artemisia vulgaris L. thuộc 
họ Cúc Asteraceae.

Phân bố, thu hái và chế biến: Ngải 
cứu thường mọc hoang ở những vùng 
quê Việt Nam và được nhiều hộ gia 
đình trồng để ăn, làm thuốc chữa 
bệnh.

- Hái lá ăn quanh năm hoặc cắt cả 
cây phơi khô trong bóng râm dùng 
làm thuốc. Lá phơi khô, tuốt bỏ sống 
lá, vo viên hoặc cuốn thành điếu ngải 
dùng để cứu.

Công dụng: Công dụng chữa 
bệnh của cây Ngải cứu rất đa dạng 
với rất nhiều những loại bệnh khác 
nhau. Cây có mùi hăng, ăn thấy có vị 
đắng, dùng làm thuốc giúp ổn định 
khí huyết, điều hòa kinh nguyệt, giúp 
thai phụ an thai, chữa đau bụng do 
nhiễm khí lạnh, chữa đau bụng kinh.

+ Lá Ngải cứu sao cháy còn có tác 
dụng cầm máu ngay tức thì.

+ Ngải cứu phơi khô có thể để 
được rất nhiều năm mà không hề làm 
giảm đi công dụng chữa bệnh.

Các bài thuốc từ Ngải cứu:
Hỗ trợ điều trị đau bụng kinh, 

rối loạn kinh nguyệt: Một tuần trước 
chu trình kinh nguyệt, sử dụng Ngải 
theo bài thuốc sau:

+ Với đau bụng kinh: Mỗi ngày 
lấy khoảng 6-12g lá Ngải sắc đặc với 
nước, hoặc hãm với nước sôi chia 3 
lần uống trong ngày. 

+ Với kinh nguyệt không đều: đến 
ngày bắt đầu chu kỳ kinh và trong 
suốt những ngày đang có kinh uống 
trà Ngải cứu theo công thức sau: Lá 
Ngải cứu khô (10g), thêm vào 200ml 
nước và sắc tới khi còn 100ml, Uống 
2 lần/ngày.

Giúp an thai: Thai phụ đang trong 
quá trình thai nghén nếu thấy xuất 
hiện triệu chứng đau bụng, ra máu: 
Lấy 16g lá Ngải cứu tươi, 16g lá tía 
tô sắc cùng 600ml nước, đến khi còn 
lại 100ml. Chia uống 3-4 lần 1 ngày. 
Nước Ngải cứu sắc theo cách này có 
tác dụng an thai mà vẫn an toàn với 
em bé, nên bạn có thể an tâm sử dụng.

Sơ cứu vết thương: Lá Ngải cứu 
tươi giã nát, thêm vào 1/3 muỗng 
cà phê muối, rồi vo gọn đắp lên vết 

thương đang chảy máu. Ngải cứu có 
tác dụng cầm máu nhanh, giảm đau 
nhức ở vết thương.

Trị mụn, mẩn ngứa, mụn nhọt:
+ Làm đẹp: Lá Ngải cứu tươi rửa 

sạch, giã nát, đắp lên mặt để trong 
vòng 15-20 phút rồi rửa sạch.

+ Chữa mẩn ngứa: Lấy nước Ngải 
bôi lên những chỗ mẩn ngứa, hăm 
tã ở trẻ.

Hỗ trợ điều trị đau thần kinh tọa, 
mỏi khớp xương ở người cao tuổi, 
chữa đau đầu hoa mắt:

+ Lấy 300gam lá Ngải cứu rửa 
sạch, giã nát, cho thêm vào 2 muỗng 
mật ong, vắt lấy nước uống. Uống 
vào buổi trưa và chiều. Uống liên 
tục trong 1-2 tuần.

Bổ máu, lưu thông máu: Lá Ngải 
cứu cắt nhỏ, đánh tan với 1 quả trứng 
gà, bỏ thêm hạt nêm và các gia vị 
khác, rán vàng, ăn với cơm, hoặc ăn 
không đều được.

Hỗ trợ điều trị cảm cúm, ho 
khan, viêm họng, đau đầu:

Ngải cứu (300g), Khuynh diệp 
(100g), Lá bưởi (100g). Nấu với 2 
lít nước, rồi xông cả cơ thể trong 15 
phút.

Hoặc: Nấu nước thuốc gồm: Ngải 
cứu, tía tô, lá tần dầy, lá sả. Uống từ 
3-5 ngày giúp giải cảm.

Lưu ý: Nếu sử dụng Ngải cứu 
trong thời gian dài và nhiều sẽ làm 
dây thần kinh trung ương dễ bị hưng 
phấn, mang đến tác dụng phụ là làm 
chân tay run rẩy, nặng hơn có thể dẫn 
tới co giật, nói sàm, tê liệt. Trường 
hợp nghiêm trọng còn làm tổn thương 
các tế bào não, và để lại những di 
chứng nguy hiểm về sau. Vì vậy, nếu 
sử dụng thời gian dài cần tư vấn các 
thầy thuốc Đông y.

Bs. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

Cây Ngải Cứu
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Theo y học cổ truyền, thiếu 
sữa, ít sữa nằm trong chứng 
“khuyết nhũ”. Sữa mẹ là chất 

dịch đục được sinh ra từ huyết. Mạch 
nhâm đảm bảo âm huyết của toàn 
thân, mạch xung thuộc kinh dương 
minh là bể của huyết; cho nên cốc khí 
thịnh, bể huyết tràn đầy thì sữa xuống 
đầy đủ. Cơ chế sinh sữa, bài tiết sữa 
tuỳ thuộc ở hai mạch xung - nhâm 
và có quan hệ mật thiết với tạng phủ. 
Phụ nữ sau khi đẻ, nếu mạch xung 
- nhâm thịnh vượng; các tạng tâm, 
can, tỳ, phế, thận sung túc… thì sữa 
đầy đủ cho con bú. Chứng bệnh này 
gồm những thể bệnh sau:
Thể khí huyết hư:

Triệu chứng: không có sữa hoặc 
có rất ít sữa, vú không căng tức, da 
khô, mệt mỏi, chóng mặt, ù tai, tim 
đập nhanh, thở ngắn, ăn ít, đại tiện 
phân nát, tiểu nhiều, mạch hư tế.

Nguyên nhân: sản phụ vốn yếu 
đuối hoặc khi đẻ mất nhiều máu làm 
khí huyết thiếu, khí huyết thiếu thì 
không sinh được sữa.

Phép điều trị: bổ huyết, ích khí, 
sinh sữa.
Bài thuốc thang sắc uống:

Bài 1: (Thông nhũ đơn): Đẳng 
sâm 20g; Mộc thông 12g; Hoàng kỳ 
20g; Cát cánh 12g; Đương quy 20g; 
Móng giò 2 cái; Mạch môn đông 
20g. Đun kỹ móng giò ăn, nước 
thuốc uống.

Bài 2: Xuyên sơn giáp 20g; Thiên 
hoa phấn 20g; Móng giò 1 cái; Đun 
kỹ uống nước và ăn thịt chân giò.

Bài 3: Móng giò lợn đực 1 bộ; 
Thông thảo 4g. Đun kỹ uống nước 
và ăn thịt chân giò.

Chú ý: móng giò thường chỉ dùng 
đoạn có móng đen (dùng bàn chải cọ 
sạch móng).

Bài 4: cá chép 1 con đốt, tán nhỏ, 
mỗi lần uống 4g.
Thể can khí uất:

Triệu chứng: vú căng nhưng sữa 
không ra, ngực chướng đau, người 
phát sốt, phát rét, ăn giảm, lưỡi nhạt, 
mạch huyền.

Nguyên nhân: can khí uất trệ làm 
kinh mạch ngưng trệ, khí huyết tuần 
hoàn bị trở ngại, không đủ để sinh 
huyết và sinh sữa.

Phép điều trị: sơ can, giải uất, 
thông lợi sữa.
Bài thuốc thang sắc uống:

Bài 1: (Tiêu giao thang gia giảm): 
Đương quy 12g; Sài hồ 12g; Bạch 
thược 12g; Trần bì 8g; Bạc hà 8g; 
Bạch linh 12g; Mộc thông 12g; 
Bạch truật 12g; Thông thảo 6g; Sinh 
khương 3 lát. Sắc uống ngày 1 thang, 
uống 5-10 thang.

Bài 2: (Hạ nhũ dũng tuyền 
thang): Đương quy 12g; Bạch thược 
12g; Sinh địa 20g; Xuyên khung 8g; 
Mộc thông 12g; Xuyên sơn giáp 12g; 
Vương bất lưu hành 20g; Thiên hoa 
phấn 12g; Thanh bì 8g; Ngưu tất 16g; 
Sài hồ 12g; Cam thảo 8g. Sắc uống 
ngày 1 thang, uống 5 - 10 thang. 

Bài 3: Thanh bì 8g; Chi tử 12g; 
Sài hồ 8g; Cam thảo 4g; Hương phụ 
8g. Sắc uống ngày 1 thang. Uống 
5 - 10 thang.

Bài 4: Lá hoa phù du giã nhỏ đắp 
ngoài

Bài 5: Thông thảo 4g; Vẩy tê tê 
12g. Sắc uống ngày một thang, uống 
5 - 10 thang.

Châm cứu: Nhũ căn, Đản trung, 
Thiếu trạch, Kiên tỉnh. Nếu hư, châm 
bổ Túc tam lý, nếu thực, châm tả 
Thái xung.

Ngoài ra có phương pháp tác 
động cột sống (phương pháp của 
Lương y Nguyễn Tham Tán) hoặc 
xoa bóp vùng giáp tích từ đốt sống cổ 
2 đến thắt lưng 5, mỗi ngày 1 lần 30 
phút, liệu trình 10 -20 ngày liên tục.

Bs. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Khoa Đông y-BV Lê Lợi

Những bài thuốc 
Đông y giúp lợi sữa

Cho trẻ bú đều, bú đúng cách sẽ giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào. Ảnh: THẾ PHI
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 Trong 2 ngày (9-10/11), tại trường Trung cấp Y tế 
và bệnh viện Bà Rịa, Sở Y tế và Hội điều dưỡng 
tỉnh phối hợp tổ chức hội thi “Điều dưỡng giỏi - 

thanh lịch ngành Y tế BR-VT năm 2017”.
Tham dự hội thi có Bs .Võ Văn Hùng - Phó Giám 

đốc Sở y tế tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Hương - Chủ tịch 
Hội điều dưỡng tỉnh; đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; 
đại diện các phòng ban chức năng của Sở; lãnh đạo các 
đơn vị ngành y tế...cùng hơn 300 cổ động viên là CC-
VC-LĐ trong toàn ngành.

58 thí sinh đến từ 14 đơn vị trong ngành Y tế tỉnh và 
01 đơn vị Y tế ngành (Vietsovpetro) đã trải qua 3 phần 
thi: lý thuyết, thực hành và ứng xử - thanh lịch. Sau 2 
phần thi, Ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất 
tham dự vòng thi chung kết ứng xử - thanh lịch. 

Sáng 13/11, Ngân hàng Agribank tỉnh BR-VT trao 
08 chiếc xe lăn phục vụ cho bệnh nhân nghèo, 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị 

tại bệnh viện Bà Rịa, trong đó có 05 xe ngồi và 03 xe 
giường nằm. Đồng thời, trao 10 suất quà, mỗi suất bao 
gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và đường, sữa…

Cùng ngày, Hội chữ thập đỏ tỉnh BR-VT cũng tài trợ 
10 xe đẩy cho trẻ em bị bại liệt, có hoàn cảnh khó khăn 
đang điều trị tại bệnh viện.

Ngoài 2 đơn vị nói trên, thời gian qua, nhiều đơn 
vị, Mạnh Thường Quân từ khắp mọi nơi, thông qua bộ 
phận Chăm sóc khách hàng của bệnh viện Bà Rịa đã 
kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần cho 
những bệnh nhân nghèo có cơ hội được điều trị, phục 
hồi sức khỏe.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Tại phần thi quyết định này, thí sinh rút thăm trả lời 
câu hỏi trong thời gian 5 phút về Quy tắc ứng xử của Bộ 
Y tế và các tình huống xảy ra hàng ngày trong mối quan 
hệ giữa cán bộ y tế với người bệnh, thân nhân người 
bệnh và đồng nghiệp.

Hội thi kết thúc với giải Nhất thuộc về thí sinh Lê 
Kim Nhẫn, đơn vị Bv Lê Lợi; giải Nhì là thí sinh Vũ Thị 
Thu đơn vị Bv Lê Lợi, thí sinh Võ Thị Yến TTYT huyện 
Long Điền; giải Ba là thí sinh Bùi Thị Vân đơn vị Bv Lê 
Lợi và thí sinh Phan Thị Hợp, đơn vị TTYT Long Điền. 
Đồng thời BTC cũng trao một số giải phụ như: thí sinh 
ứng xử được yêu thích nhất, thí sinh có điểm lý thuyết 
cao nhất, tập thể nhiều thí sinh tham gia ứng xử nhất, 
tập thể có điểm lý thuyết cao nhất, tập thể có điểm thực 
hành cao nhất, và đội thi vượt khó. 

Điểm chung cuộc toàn đoàn, giải Nhất thuộc về đơn 
vị Bv Lê Lợi; giải Nhì là đơn vị TTYT huyện Long Điền; 
giải Ba là đơn vị TTYT huyện Châu Đức; 02 giải khuyến 
khích thuộc về đơn vị Bv Bà Rịa và TTYT Huyện Xuyên 
Mộc; và giải cho đơn vị có nhiều thí sinh tham gia vòng 
thì ứng xử nhất thuộc về Bv Lê Lợi.

Đánh giá về hội thi, Bs. Võ Văn Hùng cho biết: 
“… Với một số thay đổi so với Hội thi những năm trước, 
Hội thi năm nay đã khảo sát được những kiến thức chuyên 
môn tổng quát cũng như hiểu biết về giao tiếp, ứng 
xử của các điều dưỡng đầy đủ và sâu hơn. Mong rằng 
những kiến thức mà Hội thi mang lại, sẽ giúp cho các 
điều dưỡng trau dồi thêm kiến thức, nâng cao trình độ 
chuyên môn và thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh”. Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Hội thi “Điều dưỡng giỏi - thanh lịch” ngành Y tế  
Bà Rịa Vũng Tàu năm 2017”

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhiều đơn vị, cá nhân giúp đỡ bệnh nhân nghèo khó khăn

Ngân hàng Agribank tỉnh BR-VT trao tặng xe lăn phục vụ bệnh 
nhân nghèo.

Phần thi thực hành.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng 24/11, UBND TP Bà Rịa 
tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng 
“Tháng hành động quốc gia 

phòng chống HIV/ AIDS năm 2017” 
với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm - 
Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào 
năm 2020” của Liên Hợp Quốc.

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, 
lãnh đạo UBND TP Bà Rịa, đại diện 
các cơ quan, ban, ngành đóng chân 
trên địa bàn; đại diện chính quyền 
11 xã/ phường, lực lượng đoàn viên 
thanh niên và đông đảo người dân 
của thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ 
tịch UBND TP Bà Rịa cho biết: “Mục 
đích của lễ mit tinh là nhằm phát huy 
vai trò của các cấp chính quyền, các 
ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã 
hội; nâng cao nhận thức của các tầng 
lớp nhân dân, thúc đẩy sự tham gia 
của cộng đồng vào cuộc chiến chống 
lại căn bệnh HIV/AIDS”.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, 
ông Đoàn Văn Bỉ - GĐ TTYT TP 

Thành phố Bà Rịa mít tinh hưởng ứng “Tháng hành 
động quốc gia phòng chống HIV/ AIDS năm 2017”

Bà Rịa kêu gọi mọi người dân hưởng 
ứng Tháng hành động quốc gia phòng 
chống HIV/AIDS năm 2017 bằng 
những việc làm cụ thể và có ý nghĩa, 
để đạt được mục tiêu 90% người 
nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh 
của mình, 90% người nhiễm HIV 
được điều trị bằng thuốc kháng vi rút 

và 90% người nhiễm HIV đang điều 
trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát 
được vi rút ở mức thấp nhất.

Sau lễ mit tinh, các đại biểu tham 
gia diễu hành cùng đoàn xe loa qua 
nhiều tuyến đường trong nội thành TP 
Bà Rịa, để lan tỏa thông điệp phòng 
chống HIV/AIDS đến với cộng đồng.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Toàn cảnh lễ mít tinh.

Từ ngày 24-26/11, tại Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT 
diễn ra “Hội nghị Y học giới tính Việt Nam năm 
2017”, do Hội Y học giới tính Việt Nam (VSSM) 

tổ chức.
Tham dự hội nghị có GS. Luca Incrocci - CT Hội Y 

học giới tính thế giới (ISSM), GS. Zhong - Cheng Xin 
- CT hội Y học giới tính Thái Bình Dương (APSMM), 
GS. Trần Quán Anh - CT Hội Y học giới tính Việt Nam, 
cùng hơn 500 các giáo sư, bác sĩ đầu ngành lĩnh vực y 
học giới tính trong nước và quốc tế.

Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được 
cập nhật những kiến thức về y học giới tính thông qua 
việc chia sẻ các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài 
nước thuộc các phạm trù: Rối loạn cương và xuất tinh 
sớm; Ung thư và sức khỏe nam giới; Phẫu thuật trong 
nam khoa và testosterone thay thế…

 Được biết, mục tiêu của Hội nghị là nhằm tạo cho 
các bác sỹ trong nước có cơ hội tiếp xúc với nền y học 
giới tính tiên tiến của các quốc gia như Trung Quốc, 

Hội nghị Y học giới tính Việt Nam năm 2017

Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan… để từng bước đưa Y học giới 
tính Việt Nam hội nhập cùng hội Y học giới tính Thái 
Bình Dương và Hội Y học giới tính thế giới, đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người 
dân nói chung và nam giới nói riêng.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Toàn cảnh Hội nghị.
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Ngày 27/11, UBND huyện 
Xuyên Mộc tổ chức lễ mit 
tinh hưởng ứng “Tháng hành 

động Quốc gia phòng, chống HIV/
AIDS năm 2017”.

Tham dự có lãnh đạo UBND 
huyện Xuyên Mộc; đại diện Trung 
tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh 
BR-VT; đại diện các cơ quan ban 
ngành, lãnh đạo 13 xã, thị trấn của 
huyện; BGH, học sinh của trường 
THPT huyện Xuyên Mộc và nhân 
dân địa phương.

Phát biểu của bà Đinh Thị Trúc 
My - PCT UBND huyện Xuyên Mộc 
tại buổi lễ cho biết: “ Kể từ ca nhiễm 
HIV được phát hiện đầu tiên năm 
1996 tại Thị trấn Phước Bửu, tính đến 
ngày 01/11/2017, toàn huyện Xuyên 
Mộc có 232 người nhiễm HIV/AIDS, 
trong đó có 54 bệnh nhân chết do 
AIDS. Hiện nay, số bệnh nhân nhiễm 

Ngày 30/11, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thanh 
tra nhân dân cho cán bộ làm công tác Thanh tra 

nhân dân, thành viên ban chấp hành công đoàn cơ sở của 
các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tại lớp tập huấn, ông Từ Phúc Hải - Phó Chủ tịch Công 
đoàn ngành Y tế đã triển khai 03 chuyên đề, gồm: Hoạt 
động của Thanh tra nhân dân; nội dung mới trong Nghị 
định số 159/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân và Thông tư liên tịch số 40/2006/
TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN, hướng 
dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân. Ngoài ra còn trao đổi, giải đáp những vướng 
mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
Ban Thanh tra nhân dân tại cơ sở.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp các học viên 
nắm bắt những quy định mới, hiểu rõ hơn về chức trách, 

Huyện Xuyên Mộc:

Mit tinh hưởng ứng 
“Tháng hành động quốc 
gia phòng chống HIV/AIDS”

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân

nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, Ủy 
ban kiểm tra của các CĐCS, qua đó thực thi tốt nhiệm 
vụ được giao. Tin, ảnh: HOA VIỆT

Ông Từ Phúc Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, triển 
khai nội dung các văn bản hướng dẫn, quy định về hoạt động 
thanh tra nhân dân.

HIV/AIDS hiện còn sống tại 13 xã, 
thị trấn là 93 người (có 44 nữ và 
06 trẻ em dưới 15 tuổi). Các xã có 
nhiều bệnh nhân HIV/AIDS nhất là 
xã Phước Tân (20 người), thị trấn 
Phước Bửu (18 người). Với nhiều 
biện pháp phòng chống dịch chủ động 
quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ, 
đến nay tỷ lệ nhiễm mới HIV hàng 
năm của huyện Xuyên Mộc giảm 
đáng kể, chỉ còn 0,06%...”.

Với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm 
- hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90 vào 
năm 2020”, thay mặt UBND huyện 
Xuyên Mộc, bà Đinh Thị Trúc My 
kêu gọi: … “lãnh đạo các ban, ngành, 
đoàn thể, các tổ chức xã hội cần tiếp 
tục đẩy mạnh công tác truyền thông 
phòng chống HIV/AIDS, trong đó 
tập trung vào việc giới thiệu về lợi 
ích của việc tư vấn, xét nghiệm sớm 

HIV/AIDS và xét nghiệm định kỳ 
để biết tình trạng nhiễm HIV sớm; 
các tổ chức xã hội và nhân dân cần 
chủ động cập nhật những thông tin 
cần thiết liên quan đến chương trình 
phòng chống HIV/AIDS và nâng cao 
nhận thức, cởi bỏ sự kì thị với những 
người có HIV/AIDS; Người nhiễm 
HIV/AIDS và gia đình cần tích cực 
tham gia các hoạt động phòng chống 
HIV/AIDS, tham gia đóng BHYT để 
được hưởng những lợi ích trong quá 
trình điều trị….”

Sau lễ mit tinh, các đại biểu tham 
gia diễu hành nhằm đưa thông điệp 
“Toàn dân tham gia phòng chống 
HIV/AIDS” xuống cộng đồng dân cư, 
góp phần thực hiện mục tiêu chung 
phấn đấu đến năm 2030 đẩy lùi căn 
bệnh HIV/AIDS.

Tin, ảnh: NGUYỄN MINH HIỀN
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Bà Đinh Thị Trúc My -  PCT UBND huyện Xuyên Mộc, 
phát biểu phát động tại buổi lễ.
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Ngày 28/11/2017, tại Trung 
tâm Hành chính tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu (BR-VT), Ban 

Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức 
Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành 
động vì bình đẳng giới và phòng, 
chống bạo lực trên cơ sở giới năm 
2017” với chủ đề “Chung tay chấm 
dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em 
gái” và Tổng kết 10 năm Thi hành 
Luật bình đẳng giới của tỉnh BR-VT.

Tham dự có ông Đặng Minh 
Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ 
nữ tỉnh BR-VT; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể cùng 150 chiến sĩ 
lực lượng vũ trang của tỉnh và 200 
sinh viên, học sinh trên địa bàn thành 
phố Bà Rịa…

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông 
Đặng Minh Thông nhấn mạnh: “…
Tháng hành động vì bình đẳng giới 
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở 

giới năm 2017, được triển khai với ý 
nghĩa là một chiến dịch truyền thông 
cấp quốc gia, nhằm nâng cao nhận 
thức, huy động sự tham gia, vào cuộc 
một cách đồng bộ của các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân, 
đặc biệt là nam giới cùng hành động, 
nhằm xóa bỏ bất bình đẳng giới và 
chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và 
trẻ em gái”.

Báo cáo thực hiện Luật bình đẳng 
giới trên địa bàn tỉnh BR-VT 10 năm 
qua cho thấy: BR-VT đã cố gắng, nỗ 
lực triển khai nhiều giải pháp đồng 
bộ, ban hành nhiều chủ trương, chính 
sách thúc đẩy bình đẳng giới, đẩy 
mạnh công tác truyền thông nâng cao 
nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân 
về bình đẳng giới; xây dựng, triển 
khai các mô hình, dịch vụ phòng 
ngừa và ứng phó với bạo lực. Tuy 
nhiên vẫn còn tồn tại những định 
kiến về giới tính, về bất bình đẳng 
giới… Hiện chỉ số giới tính khi sinh 
của tỉnh là: 109,5 trẻ nam/100 bé gái. 
Đặc biệt, tình trạng xâm hại, bạo lực 
với trẻ em gái đang ngày càng diễn 
biến phức tạp và trở thành vấn đề 
bức xúc trong xã hội. 

Cũng tại buổi lễ, Bộ Lao động 
-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh 
BR-VT đã trao nhiều bằng khen cho 
các tập thể và cá nhân có nhiều đóng 
góp trong xây dựng và thực thi Luật 
Bình đẳng giới 10 năm qua, trong 
đó, Sở Y tế cũng vinh dự được nhận 
bằng khen từ Bộ Lao động -Thương 
binh và Xã hội.

Tin, ảnh:  HOA VIỆT

Mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động  
vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 
trên cơ sở giới năm 2017”

Trao bằng khen của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội cho các tập thể có thành 
tích xuất sắc trong xây dựng và thực thi Luật Bình đẳng giới.

Ông Đặng 
Minh 

Thông – 
PCT UBND 

tỉnh phát 
biểu khai 

mạc.
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Ngày 2-12, tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh đã gặp gỡ, đối 

thoại với hơn 300 công chức, viên 
chức (CCVC) trẻ trên địa bàn tỉnh. 
Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy 
viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần 
Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Đặng Minh Thông, Ủy viên 
BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, đồng chủ trì buổi gặp 
gỡ, đối thoại.

Buổi gặp gỡ, đối thoại đã ghi nhận 
14 ý kiến phát biểu trực tiếp và 17 
ý kiến bằng văn bản của CCVC trẻ. 
Các ý kiến tập trung đề xuất những 
giải pháp cho sự phát triển của tỉnh, 
trong đó ngành y tế đề xuất 3 giải 
pháp, bao gồm: “Giải quyết tình trạng 
thiếu bác sĩ tại tuyến cơ sở”; giải 
pháp về “Xã hội hóa công tác khám 
chữa bệnh bằng thẻ BHYT” của bác 
sĩ Tôn Thất Các - PGĐ TTYT thành 
phố Bà Rịa; và giải pháp: “Hỗ trợ 
nhân sự, trang thiết bị để thực hiện 
dịch vụ công cấp độ 3,4 tại bộ phận 
một cửa cấp tỉnh, huyện” của dược 

sĩ Lê Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đoàn 
cơ sở SYT.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, 
hiện nay tỉnh đang thực hiện các mục 
tiêu: Xây dựng nền kinh tế không phụ 
thuộc vào dầu khí, giữ vững top 5 
đóng góp ngân sách Nhà nước; Khơi 
mọi nguồn lực trong nhân dân cho sự 
phát triển của tỉnh; Chăm lo mục tiêu 
phát triển con người, nâng cao chỉ 

số hạnh phúc, chỉ số phát triển cho 
người dân; Xây dựng đội ngũ CCVC 
có trách nhiệm, chuyên nghiệp và 
thân thiện, xây dựng đội ngũ lãnh đạo 
năng động và trí tuệ đáp ứng yêu cầu 
trong thời kỳ mới; Xây dựng bộ máy 
thực sự phục vụ nhân dân; Xây dựng 
BR-VT trở thành tỉnh thịnh vượng 
thật sự cho người dân... 

Để thực hiện được các mục tiêu 
đề ra, Bí thư Tỉnh ủy có 5 yêu cầu đối 
với mỗi CCVC trẻ, đó là: Tận tình, 
tận tâm; Có phương pháp xử lý công 
việc linh hoạt, sáng tạo phù hợp với 
thực tiễn; Tự rèn luyện, tự mài giũa 
bản thân, làm giàu giá trị bản thân; 
Nâng cao kỹ năng chọn lọc vấn đề, 
trình bày vấn đề, lắng nghe, làm việc 
nhóm, tự học, tự nghiên cứu; Không 
tham vọng quyền lực, thực dụng, cơ 
hội, đố kỵ, phải rộng lượng, dám xả 
thân. Đối với các cơ quan, đơn vị, 
ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu quan 
tâm, chọn những CCVC có năng lực, 
trách nhiệm đưa vào quy hoạch, đề 
bạt, bảo đảm tính kế thừa; có chế 
độ khen thưởng, động viên kịp thời, 
đúng người, đúng việc.

Tin, ảnh: THẾ PHI

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với 
công chức, viên chức trẻ tỉnh BR-VT

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh đối thoại cởi mở, thẳng thắn cùng các CCVC trẻ.

Dược sĩ Lê Thị Tuyết Nhung – Bí thư Đoàn cơ sở SYT đề xuất giải pháp tại buổi gặp 
gỡ, đối thoại cùng lãnh đạo tỉnh BR-VT.
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Tới Trung tâm Tp. Bà Rịa vào 
giờ hành chính, tôi thấy được 
sự thay đổi từ những điều 

nhỏ nhất như: nụ cười, lời thăm hỏi, 
hướng dẫn người bệnh làm thủ tục 
khám, của nhân viên trung tâm, các 
bệnh nhân xếp hàng chờ khám, nhận 
thuốc với tâm lý vô cùng thoải mái, 
các bảng biểu, quy trình hướng dẫn, 
các bảng quy định về vấn đề y, đức 
được đặt ở các khu vực khám bệnh, 
như để nhắc nhở cán bộ, nhân viên…
mới thấy được sự tiến bộ đáng kể của 
Trung tâm TTYT Tp. Bà Rịa từ khi 
thực hiện đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ, hướng đến sự hài lòng 
người bệnh.

Bác sĩ Đoàn Văn Bỉ - Giám đốc 
TTYT Tp. Bà Rịa, cho biết: “xác 
định mỗi người dân đến khám là 
một khách hàng và là người bệnh, 
mà để làm hài lòng khách hàng thì 

chúng tôi phải không ngừng thay đổi 
và hoàn thiện về chuyên môn nghiệp 
vụ; thái độ ứng xử, phục vụ; nâng 
cấp cơ sở, trang thiết bị để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của người 
dân. Bắt tay vào thực hiện, đơn vị đã 
tập trung kiện toàn công tác tổ chức, 
tích cực cải cách thủ tục hành chính, 
thực hành quy tắc ứng xử, thi đua học 
tập và làm theo tư tưởng, tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh cho 100% đội 
ngũ y bác sĩ. Ngoài ra, Trung tâm 
đã niêm yết công khai số điện thoại 
đường dây nóng của Bộ Y tế, số điện 
thoại của Ban Giám đốc trung tâm 
và lắp đặt hòm thư góp ý tại các vị 
trí dễ thấy như khu vực khám bệnh, 
phòng cấp cứu, phòng tiêm ngừa”…

Trung tâm cũng đã thành lập Tổ 
công tác xã hội, Tổ chăm sóc khác 
hàng nhằm thay đổi phương thức 

tiếp đón, hướng dẫn người bệnh đến 
khám. Theo đó, hàng ngày đều có cán 
bộ ở các phòng thay phiên nhau trực 
tại các chốt quan trọng của nơi khám, 
chữa bệnh cho bệnh nhân như: hỗ 
trợ người bệnh ngay từ lúc mới vào 
khám bệnh, bốc số, hướng dẫn người 
bệnh đến từng khoa khám, phòng xét 
nghiệm,…Bà Nguyễn Thị Ngà - sinh 
sống tại Phường Long Phước vui vẻ 
cho hay: “Tôi nhận thấy, thái độ phục 
vụ của y, bác sĩ tại Trung tâm ngày 
càng tốt hơn. Bây giờ đến khám, 
tôi được hướng dẫn cặn kẽ, không 
mất thời gian tìm kiếm khoa phòng, 
bác sĩ thì tận tình, trò chuyện nhẹ 
nhàng, giải thích rất chi tiết về tình 
trạng bệnh, cách sử dụng thuốc, nên 
chúng tôi thấy rất hài lòng”. Cuộc trò 
chuyện giữa tôi và bà Ngà thêm hào 
hứng khi Ông Lê Văn Nam (62 tuổi) 
ở phường Phước Hiệp mới được bác 

Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa:

Không ngừng đổi mới,  
hướng đến sự hài lòng người bệnh

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Nhằm hướng đến một đơn 
vị khám bệnh thân thiện, 
tin cậy, hài lòng người 
bệnh, trong những năm 
qua, TTYT Tp. Bà Rịa đã 
không ngừng đổi mới bằng 
những hành động cụ thể 
như đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, cải cách thủ 
tục hành chính, chú trọng 
nâng cao trình độ chuyên 
môn, đặc biệt là tinh thần 
thái độ phục vụ người bệnh 
ngày càng được cải thiện, 
đáp ứng cao nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trên 
địa bàn thành phố. 

Nhân viên đội chăm sóc khách hàng TTYT TP. Bà Rịa tận tình hướng dẫn người bệnh.
Ảnh: THĂNG THÀNH
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

sĩ khám bệnh xong cũng tham gia 
vào câu chuyện. Ông chia sẻ, trước 
đây, mỗi lần ông đi khám bệnh là 
con, cháu phải nghỉ làm để đưa ông 
đi vì lo ông phải hoàn tất các thủ tục 
rườm rà và phải chờ đợi lâu, mặc 
dù nhà cách trung tâm khá gần. Giờ 
đây, ông không phải phiền hà gì đến 
con cháu, bởi đến trung tâm ông luôn 
được các bạn trẻ đón tiếp, hỏi han, 
hướng dẫn rất nhiệt tình, đội ngũ các 
y, bác sĩ thì rất tận tâm, khám rất chi 
tiết, hỏi han kỹ càng, không có thái 
độ hạch sách. Rồi ông tâm đắc: "Phải 
công nhận những năm trở lại đây kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử, thái độ phục 
vụ của cán bộ, nhân viên y tế Trung 
tâm Y tế TP. Vũng Tàu đã có sự thay 
đổi rất rõ rệt”.

Để sâu sát hoạt động khám bệnh 
tại Trung tâm, Ban Giám đốc TTYT 
Bà Rịa còn thường xuyên đôn đốc, 
giám sát và kiểm tra định kỳ hoặc 
đột xuất để đánh giá thái độ phục vụ 
của cán bộ, bác sĩ; đồng thời thăm 
dò mức độ hài lòng của người bệnh, 
lấy ý kiến phản ánh, đóng góp về 
tinh thần, thái độ phục vụ của nhân 

viên y tế khi giao tiếp với người bệnh 
và người nhà bệnh nhân. Từ đó kịp 
thời khắc phục, chấn chỉnh những 
thiếu sót, phòng ngừa nhũng nhiễu, 
tiêu cực trong hoạt động khám chữa 
bệnh; xây dựng đội ngũ nhân viên y 
tế có chuyên môn nghiệp vụ vững 
vàng, phẩm chất đạo đức, lương tâm 
nghề nghiệp, hết lòng vì người bệnh. 

 Sự hài lòng của người bệnh đối 
với Trung tâm ngày một tăng cao, 
được thể hiện rõ nét hơn qua thăm 
dò, phản ánh từ người bệnh, từ dư 
luận xã hội và đặc biệt qua hòm thư 
góp ý, đường dây nóng cũng như 
giảm tuyệt đối đơn thư khiếu kiện, 
tố cáo. Chất lượng khám chữa bệnh 
của trung tâm từ đó cũng từng bước 
được nâng lên, ngày càng đáp ứng sự 
tin tưởng của người dân trên địa bàn. 

Bs Mai Thị Kim Phúc, Phó Giám 
đốc TTYT Tp. Bà Rịa, chia sẻ:“vì 
điều kiện không thể sánh bằng bệnh 
viện, nên đơn vị chúng tôi luôn xác 
định lấy cách đối đãi, chăm sóc bệnh 
nhân tận tình, chu đáo làm đòn bẩy 
tăng sức thu hút, làm giảm áp lực quá 
tải cho bệnh viện tuyến trên”.

Bên cạnh sự hỗ trợ, tận tâm với 
người bệnh, trung tâm còn tăng 
cường cải cách hành chính, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý 
bệnh viện, quản lý khám chữa bệnh, 
thanh toán bảo hiểm y tế qua hệ 
thống phần mềm khám chữa bệnh 
DHG Hospital và bố trí máy vi tính 
cho tất cả các phòng khám bệnh để 
thực hiện công tác khám chữa bệnh 
đồng thời tổ chức sắp xếp các phòng 
ban, các chuyên khoa kề cận, để bệnh 
nhân đến khám bệnh dễ dàng hơn, 
thực hiện tốt mô hình một cửa, một 
dấu , không để bệnh nhân ngồi chờ 
lâu quá 15 phút. Cùng đó, tập trung 
nâng cao trình độ y bác sĩ thông qua 
các lớp đào tạo, tập huấn, nghiệp vụ 
chuyên môn, tăng cường bổ sung 
bác sĩ về trạm y tế các phường/xã, 
đảm bảo 100% trạm y tế đều có bác 
sĩ, y sĩ.  

Được sự quan tâm, sát sao của 
UBND tỉnh, Sở Y tế, trung tâm được 
nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất để, 
đầu tư trang thiết bị mới, hiện đại 
như: máy siêu âm màu, máy huyết 
học, máy Xquang, máy sinh hóa, 
máy CT Scaner nhằm đáp ứng nhu 
cầu phục vụ bệnh nhân .Đặc biệt, 
đơn vị luôn chú trọng đến các đối 
tượng chính sách bà mẹ VNAH, anh 
hùng LLVT, gia đình chính sách, đối 
tượng hộ nghèo…hàng tháng tổ chức 
khám, chữa bệnh tại nhà và cấp thuốc 
miễn phí cho các mẹ VNAH, người 
có công với cách mạng. 

Với tinh thần: “Bệnh nhân đến 
đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở được 
dặn dò tận tình, bệnh nhân về được 
chăm sóc chu đáo” cùng với sự thay 
đổi lề lối làm việc, Trung tâm Y tế tp. 
Bà Rịa trong thời gian qua đã gặt hái 
được những thành công nhất định, hi 
vọng trong thời gian tới đó sẽ là đòn 
bẩy giúp cho Trung tâm Y tế Tp. Bà 
Rịa khẳng định được vị thế và tầm 
vóc của mình trong sứ mệnh chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. 

TRẦN HIÊN

Khám cho bệnh nhân tại TTYT TP. Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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TIN VĂN BẢN
•  Ngày 31/10/2017, Sở Y tế đã phát hành văn 

bản số 3363/SYT-VP triển khai Quyết định số 2416/
QĐ-BYT ngày 09/6/2017 của Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính được ban hành tại Nghị định 
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật dược;

•  Ngày 01/11/2017, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 8883/SYT-NVY triển khai công văn số 
10411/UBND-VP ngày 26/10/2017 của UBND 
tỉnh, về việc triển khai Nghị định số 43/2017/
NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 
hàng hóa;

•  Ngày 09/11/2017, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 177/ BC-SYT về về việc Sơ kết Kế hoạch 
thực hiện giai đoạn 2 và xây dựng kế hoạch thực 

hiện giai đoạn 3 Chiến lược Quốc gia phòng, chống 
tham nhũng; 

•  Ngày 13/11/2017, Sở Y tế dã phát hành văn 
bản số 3522/SYT-VP triển khai Quyết định số 5125/
QĐ-BYT ngày 10/11/2017 của Bộ Y tế về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; theo đó Sở Y tế 
đề nghị các đơn vị trực thuộc và các phòng chức 
năng Sở Y tế bám sát thực hiện;  

•   Ngày 17/11/2017, Sở Y tế phát hành văn bản 
số 191/BC-SYT về Báo cáo công tác cải cách hành 
chính 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)

tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% 
người chẩn đoán nhiễm HIV được 
điều trị bằng thuốc kháng vi rút và 
90% người nhiễm HIV đã được điều 
trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát 
được số lượng vi rút ở mức thấp để 
sống khỏe mạnh và làm giảm nguy 
cơ lây truyền HIV cho người khác).

Bên cạnh đó, tình trạng phân biệt, 
kỳ thị đối xử đối với người nhiễm 
HIV/AIDS và thân nhân của họ vẫn 
còn cao, làm ảnh hưởng việc tiếp cận 
với dịch vụ điều trị của người nhiễm 
HIV, rào cản cho việc xét nghiệm 
phát hiện HIV sớm và chuyển gửi 
đến dịch vụ khác.

Để chăm sóc và điều trị tốt cho 
bệnh nhân HIV/AIDS trong giai 
đoạn mới, việc các bệnh nhân có 
thẻ BHYT là một yêu cầu rất quan 
trọng, giúp người bệnh có điều kiện 
điều trị liên tục, suốt đời. Tuy nhiên, 
vẫn còn những bệnh nhân chưa có 

Những đổi mới trong điều trị ARV...
(Tiếp theo trang 15)

Khám cho bệnh nhân HIV đang điều trị ARV tại TTYT TP. Vũng Tàu. Ảnh: THẾ PHI

thẻ BHYT. Việc họ không thể tham 
gia điều trị ARV là rất cao, do không 
có điều kiện kinh tế và đó sẽ là nguồn 
lây lớn cho cộng đồng. Vì vậy, rất 
cần các cấp, các ngành chung tay, có 

những giải pháp thiết thực giúp đỡ, 
hỗ trợ những đối tượng này có thẻ 
BHYT, trong khi các dự án hỗ trợ, 
điều trị ARV không còn nữa.

NGUYỄN DỊU
Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh BR-VT
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/
Số lô Lý do Biện pháp 

xử lý

Thuốc viên nén Vitamin B2 
0,002g.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội 
sản xuất. Mẫu thuốc được lấy tại 
nhà thuốc Thanh Đức Phát

VD-12487-10 010217
Thuốc không đạt yêu cầu 
chất lượng về chỉ tiêu độ 
tan rã. Thu hồi

Thuốc Viên nang cứng Sarinex 
(Celecoxib 200mg).

Công ty Efroze Chemical Industries 
(Pvt) Ltd, Pakistan sản xuất, Công 
ty CPDP Hà Tây nhập khẩu.

VN-11567-10 M-005 Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nén bao phim 
Olecin-500 (Levofloxacin 
500mg)

Công ty Gracure Pharmaceutical 
Ltd. (India) sản xuất. VN-11490-10

TE-5399
Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng.

Thu hồi

TE-5401 Thu hồi

Thuốc viên nén bao phim 
tan trong ruột Denizen 
(Serratiopeptidase 10mg)

Công ty cổ phần dược Minh Hải 
sản xuất. VD-10027-10 0560215 Thuốc không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng. Thu hồi

Bảo Ngọc Lan - Kem trắng da 
toàn thân

Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm 
Nhân Thuận Phát sản xuất, đứng 
tên công bố và chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra thị trường

120/17/CBMP-LA 23/03/2017

Mỹ phẩm lưu thông có 
nhãn ghi sai lệch bản chất 
tính năng vốn có của sản 
phẩm.

Thu hồi

Mỹ phẩm Sữa rửa chuyên 
dụng Gammaphil 125ml 

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa 
mỹ phẩm Gamma sản xuất tại địa 
chỉ: tổ 1, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa 
Đông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

000376/16/CBMP-HCM GMB010817
Không đáp ứng yêu cầu 
về giới hạn vi sinh vật 
trong mỹ phẩm.

Thu hồi

Dầu thảo dược Dung Hà Bách 
xương tán

Công ty TNHH Mỹ phẩm và Hóa 
chất Quang Xanh sản xuất; Công 
ty cổ phần Đông y gia truyền Dung 
Hà đứng tên công bố và chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

45/17/CBMP-HY 28/6/2017 Mỹ phẩm lưu thông có 
nhãn ghi sai lệch bản chất 
tính năng vốn có của sản 
phẩm.

Thu hồi

Dầu thảo dược Dung Hà Bách 
nhi tán 45/17/CBMP-HY 28/6/2017 Thu hồi

DR.G Crystal Deep Peeling

Công ty TNHH một thành viên KVN 
Connection nhập khẩu và chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

95752/14/CBMP-QLD 31/7/2014

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

Thu hồi

DR.G A-Clear Balancing toner 95760/14/CBMP-QLD 31/7/2014 Thu hồi

DR.G A-clear Balancing 
Mosturizer 95761/14/CBMP-QLD 31/7/2014 Thu hồi

DR.G A-Clear Aroma Spot 
toner 95762/14/CBMP-QLD 31/7/2014 Thu hồi

DR.G A-Clear Spot Reparing 
serum 95763/14/CBMP-QLD 31/7/2014 Thu hồi

Kem đánh răng hương thảo
(nhãn hàng: Kootoris)

Công ty sản xuất thương mại Liên 
Thành Thát (địa chỉ: D19/31 Hương 
lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh).

000267/17/ CBMP-
HCM 21/03/2017

Mỹ phẩm lưu hành vi 
phạm về ghi nhãn, thành 
phần công thức ghi trên 
nhãn không đúng như hồ 
sơ đã công bố.

Kem đánh răng hương dâu 000019/17/ CBMP-
HCM 17/01/2017

Kem đánh răng 000015/17/ CBMP-
HCM 17/01/2017

Kem đánh răng hương thảo 
(nhãn hàng: Dr Happy )

000044/17/ CBMP-
HCM 14/02/2017

Kem đánh răng hương táo 000508/17/CBMP - 
HCM 27/04/2017

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

Sau khi kết thúc Hội thi  “Điều 
dưỡng giỏi, thanh lịch” của 
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu năm 2017, nhiều đồng nghiệp 
đã hết lời khen ngợi về điều dưỡng 
Lê Kim Nhẫn – Khoa Liên chuyên 
khoa (Tai – Mũi – Họng; Răng – 
Hàm – Mặt và Mắt), Bệnh viện Lê 
Lợi. Tôi gặp em tại phòng khám 
Mắt của bệnh viện, một ngày cuối 
tháng 11 vừa qua để được nghe em 
trải lòng:
Theo đuổi ước mơ từ nhỏ: 

 Nhẫn sinh năm 1987, quê ở Cai 
Lậy - Tiền Giang. Năm 2007 em tốt 
nghiệp trường Trung cấp Y tế Tiền 
Giang, nhưng thời điểm đó ở địa 
phương chưa có nhu cầu tuyển điều 
dưỡng, vì thế em có cơ duyên được 
công tác tại Bệnh viện Lê Lợi trên 
địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Dù phải xa quê, nhưng với Nhẫn 
điều quan trọng nhất là được đi làm 
càng sớm càng tốt, vì đó là niềm 
vui, là sở thích ngày nhỏ hay chơi 
trò chơi khám bệnh cùng nhóm bạn. 
Chính vì vậy, khi được người Cậu ở 
Vũng Tàu thông tin cho biết, ở Bệnh 
viện Lê Lợi đang tuyển điều dưỡng, 
Nhẫn vui mừng đến nỗi về nhà năn 
nỉ ba mẹ đồng ý, sau đó nhanh chóng 
đến Vũng Tàu xin việc. Rồi cơ hội 
cũng mỉm cười, khi em được ban 
lãnh đạo bệnh viện nhận vào làm 
ngay trong dịp đầu năm 2008. 

Chia sẻ về những ngày đầu bỡ 
ngỡ, Nhẫn cho biết: “… Ở bệnh viện 
rất nhiều anh chị giỏi nghề, thạo 
việc, Ban giám đốc đòi hỏi cao cả 
về chuyên môn lẫn tinh thần thái độ 
phục vụ. Ban đầu em va vấp liên 
tục, không tự tin trong giao tiếp, có 
lúc chán nản muốn buông. Rồi dần 
dần em nhận ra bệnh viện Lê Lợi là 
môi trường tốt để em học tập và rèn 
luyện tay nghề, hoàn thiện bản thân 
hơn, đặc biệt là thỏa mãn ước mơ trở 
thành một điều dưỡng viên giỏi!”.
Luôn nỗ lực từng ngày:

 Thấm thoát đã 10 năm xa quê, 
gắn bó với công việc ở Bệnh viện Lê 
Lợi, đến nay Nhẫn không còn cảm 
giác nhớ nhà quay quắt như trước, 

không còn lúng túng va vấp công 
việc như năm đầu… mà mỗi ngày đi 
qua, em càng chín chắn, vững vàng 
hơn cả trong công việc lẫn cuộc sống 
thường ngày. 

Hiện tại, Nhẫn làm việc tại khoa 
Liên chuyên khoa nên công việc 
thường không cố định, nay là khoa 
Mắt, mai có thể là khoa Tai – Mũi – 
Họng, đôi khi lãnh đạo lại yêu cầu 
tăng cường cho những khoa khác,… 
Dẫu nhiều hơn thế, nhưng trong mỗi 
việc Nhẫn luôn nhận thấy đó là cơ 
hội giúp em cọ sát để qua đó có thêm 
kỹ năng ứng xử, chăm sóc phục vụ 
phù hợp với từng người bệnh, thân 
nhân người bệnh và trên hết là mang 
đến cho người bệnh sự hài lòng.

Gặp lại Điều dưỡng Lê Kim Nhẫn
Giải nhất Hội thi “Điều dưỡng giỏi - 

thanh lịch” năm 2017

Điều dưỡng Lê Kim Nhẫn nhận giải Nhất tại Hội thi  “Điều dưỡng giỏi, thanh lịch” 
của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, năm 2017. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Khi chọn nghề điều dưỡng, bản 
thân Nhẫn đã xác định: “…Phải chấp 
nhận hy sinh cả về mặt thời gian và 
công sức vì thời gian ở bệnh viện 
nhiều hơn ở nhà, thậm chí ngày lễ, 
Tết cũng không được chung vui 
cùng gia đình… Niềm vui của người 
điều dưỡng rất giản dị - đó là sự phục 
hồi nhanh chóng của người bệnh”. 

Trung bình một buổi sáng ở 
phòng khám Mắt, Nhẫn tiếp nhận 
gần 200 bệnh nhân. Với số lượng 
bệnh nhân đông như vậy, công việc 
giữa người bác sĩ và điều dưỡng 
liên tục không ngừng. Nhẫn vừa 
tiếp nhận, vừa hướng dẫn cho bệnh 
nhân thực hiện theo toa và còn thực 

hiện y lệnh của bác sĩ như: rửa mắt; 
lấy dị vật trong mắt cho bệnh nhân…  
Ấy vậy người điều dưỡng này vẫn 
luôn niềm nở, ân cần với bệnh nhân 
trong mọi tình huống! 

Thế nhưng, công việc không chỉ 
dừng lại ở phòng khám, Nhẫn còn 
thực hiện trực theo tua 4/1 (tức 4 
ngày trực 01 ngày). Trong ca trực 24 
tiếng, người điều dưỡng phải luôn 
tay chân, theo dõi sức khỏe, thay 
thuốc, nhận định tình trạng của bệnh 
nhân, ghi hồ sơ bệnh án… Chủ động 
thăm hỏi, động viên bệnh nhân giúp 
họ yên tâm, sớm phục hồi sức khỏe.   

Công việc chuyên môn vất vả 
là vậy, song bất kì khi nào có cơ 
hội trau dồi, học hỏi nâng cao tay 

nghề Nhẫn đều hăng hái tham gia. 
Hội thi “Điều dưỡng giỏi – thanh 
lịch” năm 2017 vừa qua là một ví dụ. 
Nhẫn đã tham gia tích cực và đạt giải 
Nhất một cách thuyết phục. Chia 
sẻ về hoạt động này, Nhẫn khiêm 
tốn nói: “Em được các anh chị đồng 
nghiệp sắp xếp cho tham gia là để 
có thêm kinh nghiệm. Hội thi năm 
nay có tất cả 03 nội dung, trong đó 
phần thi “thanh lịch” là nội dung 
mới, khá hấp dẫn, ấn tượng, rất cần 
thiết trong công việc của người điều 
dưỡng hiện nay”.

 Dành hết tâm sức cho công việc 
nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Nhẫn 
luôn nhận được những lời khen ngợi 
từ bệnh nhân. Bà Vũ Thị Hà – 56 
tuổi, phường 4, Tp. Vũng Tàu, một 
trong số những bệnh nhân đến khám 
bệnh về mắt, có nhận xét về điều 
dưỡng Lê Kim Nhẫn: “… Tôi rất 
hài lòng về điều dưỡng Kim Nhẫn 
- Một điều dưỡng luôn nhẹ nhàng, 
niềm nở, tươi cười với người bệnh, 
biết chia sẻ và quan tâm. Các thao 
tác của cô ấy nhanh, nhẹ nhàng và 
chính xác. Mỗi khi cô ấy đến phục 
vụ là bệnh nhân chúng tôi vui lắm”.

Đánh giá về Điều dưỡng Lê Kim 
Nhẫn - Cử nhân Võ Thành Sơn – 
Trưởng phòng Điều dưỡng của Bệnh 
viện Lê Lợi nhận xét: “… Nhẫn là 
một điều dưỡng trẻ có năng lực và 
kinh nghiệm trong chuyên môn 
nghề nghiệp. Đồng thời Nhẫn có 
tinh thần, thái độ phục vụ, kỹ năng 
giao tiếp, ứng xử tốt, thường xuyên 
được người bệnh và người nhà bệnh 
nhân khen ngợi”.  

HOA VIỆT

Điều dưỡng Lê Kim Nhẫn tỉ mỉ, chính xác lấy dị vật mắt cho người bệnh.  
Ảnh: TRẦN NGỌC
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HOA ĐẸP NGÀNH Y



 Ảnh: THĂNG THÀNH

Ngân hàng Agribank BR-VT, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp cùng 
BV Bà Rịa trao tặng tiền, quà, xe lăn… cho các bệnh nhân nghèo

Ảnh: PHAN MINH HIẾU



 Ảnh: THĂNG THÀNH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống 
HIV/AIDS” năm 2017 tại TP. Bà Rịa.

Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017 tại BV Lê Lợi.

Trường Trung cấp Y tế tỉnh BRVT tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018 và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hội nghị Y học giới tính Việt Nam được tổ chức tại tỉnh BRVT.Đảng Ủy Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực 
hiện đề án 01-DA/ĐUK.

Ảnh: THĂNG THÀNH


