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Công tác Dân số  
đối diện với nhiều thách thức

Nhiều ý kiến được nêu ra tại Hội thảo chuyên đề về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-
KHHGĐ) do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua, đó là: Chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, nhưng các văn bản 
hướng dẫn thực hiện chưa được ban hành; nguồn ngân sách trung ương năm 2017 chậm cấp trong 
khi nguồn ngân sách địa phương đầu tư cho công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 
còn hạn hẹp… 

Khó cả về kinh phí và tổ chức 
bộ máy

Tại hội thảo chuyên đề công tác 
DS-KHHGĐ được tổ chức tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục DS-
KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết, khó 
khăn nhất hiện nay trong công tác 
là thiếu kinh phí hoạt động. Đến hết 
tháng 6-2017, dự toán tạm ứng và kế 
hoạch hoạt động thực hiện Chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 
2017 mới được phê duyệt. Tuy nhiên, 
nguồn kinh phí này chủ yếu chi trả 
cho các hoạt động đã triển khai trong 
năm 2016 như thù lao cộng tác viên 
dân số; dịch vụ KHHGĐ; xây dựng 
kho dữ liệu điện tử và các hoạt động 
nâng cao chất lượng dân số, mua 
phương tiện tránh thai… Ngân sách 
trung ương chậm, trong khi đó nguồn 
ngân sách địa phương dành cho công 
tác DS-KHHGĐ còn nhiều hạn chế. 
Đến nay, mới có 6 trong tổng số 63 
tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết 
về chính sách dân số, một số tỉnh đã 
phê duyệt đề án và bố trí ngân sách 
địa phương; 21 tỉnh, thành phố giao 
chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2017. Ngày 31-
7, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân 
số giai đoạn 2016 - 2020 mới được 
Chính phủ phê duyệt nhưng các văn 
bản hướng dẫn thực hiện chưa được 
ban hành.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác 
được nêu ra tại buổi hội thảo: về 
tổ chức bộ máy làm công tác DS-
KHHGĐ tại địa phương, mặc dù đã 
được củng cố, hoàn thiện nhưng vẫn 

còn nhiều khó khăn, bất cập. Chế 
độ thù lao của đội ngũ cộng tác viên 
dân số được hưởng hằng tháng (100 
nghìn đồng/tháng), chưa tương xứng 
với công sức. Cơ sở vật chất hiện có 
của các cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu 
cầu cung cấp dịch vụ KHHGĐ chất 
lượng cao.

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Sóc 
Trăng cho biết: tổ chức bộ máy cán 
bộ chuyên trách dân số xã và cộng 
tác viên chưa thật sự ổn định; đội 
ngũ làm công tác tiếp thị còn nhiều 
hạn chế, chưa được trang bị những 
kiến thức, kỹ năng cơ bản về tiếp thị 
xã hội; công tác tuyên truyền vận 
động đối tượng chuyển đổi hành vi từ 
miễn phí sang tiếp thị rất khó, nhưng 
khi đối tượng chấp nhận mua thì lại 
không có sản phẩm, hàng hóa để bán 
(do thiếu hàng)… Từ đó khách hàng 
chuyển sang sản phẩm khác…

Tiếp tục nỗ lực hơn để vượt 
qua thách thức, nâng cao chất 
lượng dân số

Trước những khó khăn, thách 
thức trong công tác DS-KHHGĐ, Vụ 
trưởng Kế hoạch - Tài chính (Tổng 
cục DS-KHHGĐ) Đặng Văn Nghị 
cho rằng, dù công tác DS-KHHGĐ 
còn nhiều khó khăn, nhưng với sự 
nỗ lực của đội ngũ cán bộ từ trung 
ương đến địa phương, sự hỗ trợ của 
các tỉnh, thành phố, ngành dân số cần 
chủ động vượt khó khăn để thực hiện 
kế hoạch được giao. 

Các nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra 
trong năm đang được duy trì có hiệu 
quả, như: Tầm soát các bệnh, dị tật 
bẩm sinh ở trẻ em thông qua khám 
sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tư vấn 
sức khỏe tiền hôn nhân; bảo đảm 
hậu cần, cung cấp dịch vụ KHHGĐ 

Hội thảo chuyên đề Công tác DS-KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức cho 32 tỉnh, 
thành phố khu vực phía Nam, diễn ra tại tỉnh BR-VT.
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được duy trì theo hướng đa dạng 
hóa biện pháp tránh thai, mở rộng 
các kênh cung ứng phương tiện 
tránh thai, dịch vụ sức khỏe sinh 
sản/KHHGĐ. Đồng thời tiếp tục 
triển khai chiến dịch truyền thông 
lồng ghép cung cấp dịch vụ sức 
khỏe sinh sản/KHHGĐ đến vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn có 
mức sinh cao... Đã có 48 tỉnh, thành 
phố phê duyệt kế hoạch thực hiện 
Đề án kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh (MCBGTKS) 
giai đoạn 2016 -2025, trong đó 28 
tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt 
kinh phí để triển khai thực hiện Đề 
án. Nhiều địa phương có các hoạt 
động tích cực trong việc can thiệp, 
giảm MCBGTKS như: tăng cường 
truyền thông, cung cấp thông tin 
về hệ lụy của MCBGTKS, lồng 
ghép với các kiến thức về bình đẳng 
giới; tư vấn, cung cấp thông tin về 
giới tính khi sinh cho các cặp vợ 
chồng đến đăng ký kết hôn; duy 
trì mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ phụ 
nữ và trẻ em gái; thanh tra, kiểm 
tra các cơ sở cung cấp dịch vụ lựa 
chọn giới tính thai nhi... Công tác 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 
(NCT) cũng được quan tâm, đầu tư. 
17 tỉnh, thành phố được phê duyệt 
triển khai thực hiện Đề án chăm 
sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017 
- 2025 với các nội dung, hoạt động 

như: Mô hình chăm sóc sức khỏe 
NCT dựa vào cộng đồng; câu lạc bộ 
NCT giúp NCT... bước đầu mang 
lại kết quả khả quan.

Để công tác DS-KHHGĐ đạt 
kết quả cao hơn trong thời gian 
tới, Phó Tổng cục trưởng phụ trách 
Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn 
Văn Tân đề nghị: Các bộ, ngành, 
địa phương cần nhìn thẳng vào 
những khó khăn, thách thức cùng 
nhau phân tích nguyên nhân của 
những hạn chế, từ đó đề xuất những 
kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp 
thiết thực để xử lý khó khăn cũng 
như duy trì và phát huy những lợi 
thế nhằm đạt được các mục tiêu, 
chỉ tiêu trong năm 2017 và cho 
giai đoạn đến năm 2020. Nhiệm 
vụ trọng tâm những tháng cuối năm 
2017 và giai đoạn 2018 - 2020 là 
cần tiếp tục quán triệt các quan 
điểm của Chiến lược Dân số - Sức 
khỏe sinh sản đến năm 2020; Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng và Kết 
luận 119 của Ban Bí thư trong việc 
triển khai đồng bộ các giải pháp 
nhằm duy trì vững chắc mức sinh 
thay thế và giải quyết tốt những vấn 
đề về dân số cả về quy mô, cơ cấu, 
phân bổ và nâng cao chất lượng 
dân số để đáp ứng nguồn nhân lực 
chất lượng cao phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự 
phát triển bền vững của đất nước. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Tiếp cận với đội ngũ cộng tác 
viên (CTV) dân số tại nhiều 
địa phương trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu, tôi đã được nghe, 
được biết rất nhiều câu chuyện thú 
vị. Mỗi người đến với công việc này 
theo một cơ duyên khác nhau, trong 
đó có những người đã gắn bó và bền 
bỉ với công việc này từ khi còn trẻ, 
đôi chân còn xông xáo cho đến khi 
tóc đã điểm bạc và đôi chân chậm 
lại vì thời gian.

Một trong số những người giành 
cả cuộc đời gắn bó và đem hết tâm 
huyết cho công việc này là cô Phạm 
Thị Ngọc Xuân - CTV dân số xã 
Châu Pha, huyện Tân Thành. Trước 
đây cô từng là chuyên trách Dân số 
của xã và và sau khi nghỉ hưu, cô 
tiếp tục trong vai trò CTV dân số 
của xã nhà.

Gắn bó với công tác dân số từ 
năm 1992, trong vai trò chuyên trách, 
cô luôn nhiệt tình và trách nhiệm với 
công việc được giao. Để xây dựng 
mạng lưới CTV hoạt động hiệu 
quả, cô xuống từng địa bàn thôn, ấp 
hướng dẫn tận tình các kiến thức, kỹ 
năng cần thiết và truyền nhiệt huyết 
cho chị em tạo thành một mạng lưới 
CTV đoàn kết và vững mạnh, luôn 
đi đầu trong các phong trào của xã. 
Chính sự thân thiện, không nề hà 
vất vả, cùng với cách truyền đạt hết 
sức thuyết phục cô đã thay đổi nhận 
thức của rất nhiều người dân có quan 
điểm lạc hậu, bảo thủ về vấn đề sinh 
con trai, con gái

Nhớ lại những ngày đầu lăn lộn 
cùng cơ sở, cô kể lại: “Lần nọ, cô đến 
một nhà phụ nữ đã có 3 con để tuyên 
truyền, vận động về cách sử dụng các 
biện pháp tránh thai để không sinh 
thêm con nữa. Ban đầu, người vợ 
ở nhà một mình, việc tuyên truyền 
rất thuận lợi. Người vợ đồng thuận 

Ông Tôn Thất Khoa – Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh BR-VT, hướng dẫn 
nghiệp vụ công tác DS-KHHGĐ cho chuyên trách dân số tuyến huyện, tuyến xã 
của huyện Tân Thành, năm 2017. 

Một đời    gắn bó với công tác dân số
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CTV của mình được. Vậy là cô quyết 
tâm dùng biện pháp “mưa dầm thấm 
lâu”, thỉnh thoảng đến nói chuyện, 
hỏi han tạo mối quan hệ thân tình, 
rồi khéo léo lồng ghép tuyên truyền, 
dần dần anh chồng cũng đã hiểu ra 
và chấp nhận cùng vợ thực hiện biện 
pháp KHHGĐ”.

Không dừng lại ở đó, cô còn vận 
động và tuyên truyền cho chị em hiểu 
được hệ lụy của việc đẻ nhiều, đẻ dày 

và lợi ích khi sử dụng các biện pháp 
tránh thai trong các buổi sinh hoạt tổ, 
chi hội ở các cơ sở, câu lạc bộ Dân 
số - KHHGĐ của xã… 

Trong công tác tuyên truyền, cô 
luôn nhắc nhở các CTV phải đặc biệt 
quan tâm đến những hộ gia đình là 
dân tộc, gia đình nghèo, cận nghèo, 
đông con, những gia đình sinh con 
một bề và kinh tế khá giả có nguy cơ 
sinh con thứ 3… để tiếp cận và vận 
động thực hiện chính sách dân số.

Với sự nhiệt huyết và hết lòng 
vì công việc, trong nhiều năm liền 
cô nhận được nhiều khen thưởng 
của các cấp, các ngành: Năm 2011 
đến 2014 cô đạt lao động tiên tiến, 
năm 2011 cô nhận Kỷ niệm chương 
vì sự nghiệp Dân số của Bộ Y Tế, 
2011-2012 cô nhận bằng khen đạt 
thành tích xuất sắc trong công tác do 
UBND tỉnh khen thưởng.

Năm 2015 khi đến tuổi nghỉ hưu, 
cô đã nhiệt tình hướng dẫn và truyền 
đạt những gì mình biết và tích lũy 
được trong quá trình công tác cho 
chuyên trách mới để tiếp nối cô 
thực hiện tốt chương trình Dân số - 
KHHGĐ của xã nhà, hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu được giao. Và để tiếp tục 
đóng góp công sức của mình cho sự 
nghiệp dân số, cô đã không nề hà 
nhận làm CTV của thôn. Bằng kinh 
nghiệm nhiều năm công tác, cô đã 
góp phần hỗ trợ chuyên trách mới, 
cùng chị em CTV hoàn thành nhiệm 
vụ chung. Từ năm 2016 đến nay, thôn 
nơi cô làm CTV chưa có trường hợp 
nào sinh con thứ 3 trở lên và các biện 
pháp tránh thai được chị em trong 
thôn sử dụng nhiều hơn. Cô là một 
tâm gương về “người thật, việc thật” 
cho chị em CTV trong xã học hỏi và 
làm theo.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊ HẬU
(Chuyên trách Dân số xã Châu Pha 

huyện Tân Thành)

thực hiện biện pháp KHHGĐ vì bản 
thân chị này cũng không muốn sinh 
thêm vì gia cảnh khó khăn, sức khỏe 
cũng không tốt. Tuy nhiên tới khi anh 
chồng về, biết được mục đích của cô 
tới nhà, anh ta đùng đùng nổi giận, 
đòi đuổi cô về. Lúc đó cô cũng bực 
lắm, định “bỏ luôn”. Tuy nhiên sau 
đó cô suy nghĩ: nếu làm một chuyên 
trách dân số mà vừa gặp khó đã ngả 
lòng thì làm sao tạo động lực cho các 

Một đời    gắn bó với công tác dân số

Cô Phạm Thị Ngọc Xuân – CTV dân số xã Châu Pha (bên phải) đang tuyên truyền  
về các biện pháp KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
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Về Khu phố 4, Phường Phước 
Nguyên, thành phố Bà Rịa, 
hỏi chị Phạm Thị Hồng Hà 

không ai là không biết. Mọi người 
thường gọi chị với cái tên trìu mến là 
“chị Tư dân số” .

Gọi là “chị Tư” nhưng năm nay 
“chị” cũng đã bước qua tuổi 60, cái 
tuổi được nghỉ ngơi sum vầy bên con 
cháu , thế nhưng trong con người bình 
dị ấy vẫn rất say sưa, tận tụy hết lòng 
vì công tác xã hội - một công việc mà 
nhiều người thường ví von “Ăn cơm 
nhà vác tù và hàng tổng”. 

Sinh ra và lớn lên trên quê hương 
Bà Rịa, trong môt gia đình thuần nông. 
Sau khi lập gia đình, chị Tư chọn khu 
phố 4 phường Phước Nguyên làm nơi 
sinh sống. Chị sinh được 4 người con, 
đến nay các con chị đều đã trưởng 
thành và có gia đình riêng. Bản thân 
chị đã từng đảm nhiệm rất nhiều vị trí 
công tác như: Chi hội trưởng Chi hội 
Phụ nữ, Đại biểu Hội đồng nhân dân 
xã 02 nhiệm kỳ và nhất là 20 năm gắn 
bó với công tác dân số.

Ban đầu, khi mới trở thành cộng 
tác viên (CTV) dân số, chị gặp rất 
nhiều khó khăn vì lúc đó con chị còn 
nhỏ, bản thân chị còn nhiều gánh nặng 
cuộc sống. Bên cạnh đó, chị cũng chưa 
có kinh nghiệm và kỹ năng gì để phục 
vụ cho công việc. Tuy nhiên, với bản 
tính xông xáo, ham học hỏi và không 
ngại khó, chị tự tìm hiểu từ những 
người đi trước để tích lũy kinh nghiệm 
cho mình. Ngoài ra, chị tham dự các 
lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức 
DS/KHHGĐ; qua đó chị đã xây dựng 
cho mình kế hoạch, phối hợp với Hội 
phụ nữ xã lập danh sách phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ sinh con một 
bề, phụ nữ đã sinh hai con. Sau đó tổ 
chức sinh hoạt lồng ghép hàng tháng ở 
từng tổ địa bàn dân cư để tuyên truyền, 
vận động chị em. 

Hiện địa bàn chị quản lý có 14 tổ 
phụ nữ , 126 chị em trong độ tuổi sinh 
đẻ, 21 chị sinh con một bề và có 5 chị 

có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 
đến 70% dân cư theo đạo Thiên Chúa. 
Hiểu rõ đặc thù của địa bàn mình quản 
lý, chị vận dụng khéo léo các hình 
thức tuyên truyền, giúp chị em hiểu 
rõ tầm quan trọng của việc thực hiện 
các biện pháp KHHGĐ đối với sức 
khỏe và sự ổn định kinh tế gia đình. 
Thông qua những tấm gương cụ thể 
và những hiểu biết của mình về các 
biện pháp tránh thai tự nhiên, không 
phạm phải những điều cấm kị trong 
tôn giáo, chị đã giúp cho nhiều chị em 
thực hiện hiệu quả các biện pháp tránh 
thai ngoài ý muốn.

Bên cạnh việc giúp đỡ chị em thực 
hiện các biện pháp KHHGĐ, chị còn 
tham mưu tốt cho địa phương giúp đỡ 
một số chị em có hoàn cảnh khó khăn 
được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tạo 
việc làm cho chị em với số vốn trên 
800 triệu đồng. 

Tâm sự về công việc mình đã chọn, 
chị bộc bạch: “Tôi luôn trăn trở và lo 
lắng không biết phải làm sao để tuyên 
truyền, vận động chị em trong khu phố 
mình thực hiện tốt hơn chính sách dân 
số, KHHGĐ để hạn chế tối đa việc 
sinh con thứ ba trở lên, vì ngưòi dân 
Khu phố của tôi còn khó khăn lắm, tỷ 

lệ hộ nghèo chiếm cao nhất phường 
Phước Nguyên…”.

Nhận xét về chị Tư Hà, chị 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chuyên 
trách Chương trình Dân số KHHGĐ 
phường Phước Nguyên cho biết: “Từ 
những cố gắng và tâm huyết với công 
việc, những gắn bó chân tình với bà 
con trong cộng đồng, chị Tư Hà đã 
giành được sự quý trọng và tin yêu của 
mọi người. Trong năm qua, địa bàn 
Khu phố 4 do chị quản lý đã không có 
trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên 
và nhận thức của chị em về chăm sóc 
sức khỏe sinh sản đã có nhiều chuyển 
biến tích cực. Riêng đối với những 
CTV dân số thuộc địa bàn tôi quản 
lý, chị Tư Hà còn là người phụ nữ 
điển hình “Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà”, vừa lo toan khắc phục những 
khó khăn trong cuộc sống (chăm sóc 
chồng bị tai biến) vừa lo chăm cháu 
mà vẫn tích cực tham gia công tác xã 
hội. Nhiều năm liền chị Tư Hà được 
UBND phường, Sở Y tế khen thưởng 
và vinh dự nhất là năm 2012, chị được 
nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 
Dân số”.

HẰNG NGA 
(CTV Dân số phường Phước Nguyên)

Người cộng tác viên 
20 năm gắn bó với công tác dân số

“Chị Tư dân số” (bên trái) đang truyền thông về DS-KHHGĐ cho phụ nữ phường 
Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Cùng với những tiến bộ của y 
học hiện đại, tình trạng sức 
khỏe phụ nữ ngày càng được 

cải thiện. Những chính sách mới về y 
tế đã tạo điều kiện cho phụ nữ được 
tiếp cận tốt hơn các dịch vụ kế hoạch 
hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, đặc biệt là khi mang thai. Bước 
đầu đã triển khai nhiều can thiệp hiệu 
quả như quản lý phụ nữ mang thai, 
phát hiện thai có nguy cơ, chuyển 
tuyến kịp thời, giảm thiểu tỷ lệ tử 
vong bà mẹ liên quan đến thai sản, tỷ 
lệ nạo phá thai, dự phòng lây truyền 
HIV từ mẹ sang con; nâng cao chất 
lượng chăm sóc tại các cơ sở y tế; 
đồng thời mở rộng truyền thông giáo 
dục cho người dân tại cộng đồng về 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, giảm thiểu 
mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Trong thời gian qua, lãnh đạo các 
đơn vị trong ngành Y tế tỉnh luôn 
quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ nữ và tạo điều kiện phát huy 
trình độ, năng lực góp phần nâng 
cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 
nhân dân. Để cụ thể hóa các nhiệm 
vụ công tác và các hoạt động của 
ngành, hàng năm Sở Y tế tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu đã triển khai các hoạt 
động tuyên truyền, tư vấn lồng ghép 
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ 
vào các chương trình, kế hoạch của 
đơn vị như: Dân số-KHHGĐ, Chăm 
sóc SKSS, Phòng chống HIV/AIDS, 

Phòng chống suy dinh dưỡng, Làm 
mẹ an toàn... 

Phối hợp với ban ngành, đoàn thể 
các cấp thực hiện chương trình mục 
tiêu quốc gia, đẩy mạnh phong trào 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm 
sóc sức khỏe phụ nữ; công tác chăm 
sóc sức khỏe của người dân trong 
tỉnh ngày càng được cải thiện, mạng 
lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng 
cố và nâng cấp. Hiện nay, toàn tỉnh 
100% trạm y tế xã, phường, thị trấn 
có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; bên 
cạnh đó còn có các phòng khám đa 

khoa khu vực và hệ thống bệnh viện 
các tuyến luôn đảm bảo phục vụ nhân 
dân. Và 100% các cơ sở y tế cam kết 
không thông báo giới tính thai nhi 
cho phụ nữ có thai, cho người thân 
của họ đảm bảo thực hiện nghiêm 
quy định của pháp luật.

Tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh 
trước đây là 110 trẻ sơ sinh nam/100 
trẻ sơ sinh gái thì hiện nay đang 
kìm hãm được sự gia tăng tỷ số này 
và duy trì ở mức 109,5 trẻ sơ sinh 
nam/100 trẻ sơ sinh gái; Tỷ lệ tử 
vong bà mẹ liên quan đến thai sản 

NGÀNH Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU: 

Kết quả sau 10 năm 
thực hiện Luật Bình đẳng giới
Trong 10 năm triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới (2007 - 2017) của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu, nhận thức về giới và bình đẳng giới của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động toàn 
ngành tăng lên. Các hoạt động của ngành được triển khai đồng bộ, hiệu quả, luôn đảm bảo quyền 
bình đẳng trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân.

Siêu âm thai tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh. Ảnh: THẾ PHI
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trong 10 năm qua luôn duy trì ở mức 
thấp so với chỉ tiêu giao là 29‱ và 
hiện nay là 25,3‱; tỷ lệ nạo phá thai 
từ 30% (năm 2007) đến nay giảm 
xuống còn 7,6% (so với chỉ tiêu giao 
là <22%); tỷ lệ phụ nữ mang thai 
được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và 
dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 
con là 97,5% (năm 2007) hiện nay là 
98%; tỷ lệ phụ nữ có thai được quản 
lý từ 97% (năm 2007) hiện nay thực 
hiện đạt 99,2%. Tổng số người sử 
dụng các biện pháp tránh thai hiện 
đại từ 59.820 người (năm 2007) đến 
nay có 75.303 người sử dụng.

Đối với lĩnh vực chính trị, lao 
động, giáo dục và đào tạo, ngành y 
tế Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện tốt 
công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, 
đặc biệt là cán bộ nữ, đã góp phần 
nâng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng 
các cấp từ 30,4% năm 2007 và hiện 
đang là 37,5%; gia tăng tỷ lệ nữ tham 
gia công tác lãnh đạo và quản lý các 
cấp, đồng thời tạo điều kiện để nhiều 
cán bộ nữ tham gia các khóa học, 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chính trị, quản lý nhà 
nước, chuyên môn nghiệp vụ; đảm 
bảo điều kiện làm việc, ổn định nơi 
công tác, tạo điều kiện giúp đỡ cho 
nữ giới ngang bằng với nam giới và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả nổi bật trong 
thời gian qua, tại buổi Lễ mít tinh 
hưởng ứng Tháng hành động vì Bình 
đẳng giới, Phòng chống bạo lực trên 
cơ sở giới năm 2017 và Tổng kết 10 
năm thực hiện Luật Bình đẳng giới 
do Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh tổ 
chức, ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu đã vinh dự nhận Bằng khen của 
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh những thành quả đạt 
được, công tác thực hiện Luật Bình 
đẳng giới trong ngành y tế của tỉnh 
cũng gặp phải những khó khăn như 
vấn đề về định kiến giới, tư tưởng 
“trọng nam, khinh nữ” vẫn còn tồn 
tại, ăn sâu trong tiềm thức của một 
bộ phận người dân, làm cản trở việc 
triển khai các hoạt động bình đẳng 
giới của ngành; trong đó có cả việc 
duy trì ổn định tỷ số giới tính khi 
sinh, nếu không có biện pháp tích 
cực, chủ động can thiệp thì tỷ số giới 
tính rất có thể sẽ tăng trở lại trong 
thời gian tới.

Mặt khác, nguồn lực hoạt động 
của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành 
Y tế cũng còn hạn chế, thiếu nhân lực 
đáp ứng yêu cầu vừa am hiểu về lồng 
ghép giới vừa nắm vứng chức năng, 

nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành. 
Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động của 
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác 
bình đẳng giới chủ yếu lồng ghép vào 
ngân sách thường xuyên của đơn vị 
nên hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới, ngành Y tế 
tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Luật Bình 
đẳng giới, trong đó chú trọng về công 
tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực cũng như công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng 
cường sự tham gia của đội ngũ cán 
bộ nữ trong những vị trí lãnh đạo, 
quản lý các cấp nhằm từng bước thu 
hẹp khoảng cách giới; tổ chức thực 
hiện các hoạt động nâng cao chất 
lượng dân số, giảm thiểu mất cân 
bằng giới tính khi sinh, giảm tình 
trạng nạo phá thai, thực hiện chính 
sách dân số và phát triển, chú trọng 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc; chủ động nâng cao nhận thức 
về bình đẳng giới cho cán bộ, công 
nhân viên chức trong ngành và đảm 
bảo bình đẳng giới trong việc tiếp 
cận, thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc 
y tế trên địa bàn tỉnh.

GIANG HỒNG
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Côn Đảo là một quần đảo, gồm 
có 16 hòn đảo lớn nhỏ, với 
diện tích 76 km2, dân số 

khoảng 6.300 người, phụ nữ 15 - 49 
tuổi là 1.913 người, phụ nữ 15 - 49 
tuổi có chồng là 1.277 người, số trẻ 
sinh ra hàng năm khoảng 80 trẻ, là 
một huyện cách Vũng Tàu 97 hải lý, 
cách Thành phố Hồ Chí Minh trên 
120 hải lý. Côn Đảo là huyện đảo 
nằm trong Đề án “Kiểm soát dân số 
các vùng biển, đảo và ven biển giai 
đoạn 2009 - 2020”. Việc chăm sóc 
sức khỏe cho người dân Côn Đảo 
không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên 
của ngành y tế mà còn là một nhiệm 
vụ chính trị đối với người dân vùng 
biển đảo. 

Trong những năm qua được 
sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, huyện Côn Đảo có 
những bước phát triển vượt bậc cả 
về điều kiện kinh tế - xã hội, trong 
đó có việc nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe cho người dân vùng 
biển, đảo. Một trong những đóng 
góp không nhỏ trong việc phát triển 
mạng lưới y tế biển đảo trong thời 
gian qua phải kể đến việc áp dụng 
những dịch vụ kỹ thuật cao trong 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân, 
trong đó có việc nâng cao chất lượng 
dân số khi sinh thông qua hoạt động 
sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ 
sinh cho người dân huyện Côn Đảo.

Việc triển khai hoạt động sàng 
lọc trước sinh và sơ sinh cho huyện 
đảo Côn Đảo đã được Chi cục Dân 

số-KHHGĐ tỉnh xác định là một 
hoạt động trọng điểm của Đề án 
Kiểm soát dân số các vùng biển, 
đảo và ven biển đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên khi 
mới triển khai gặp không ít những 
khó khăn như: điều kiện địa lý, việc 
vận chuyển mẫu máu từ Côn Đảo về 
Trung tâm sàng lọc phía Nam (Bệnh 
viện Từ Dũ- thành phố Hồ Chí 
Minh) đòi hỏi chi phí vận chuyển 
cao và phải đảm bảo mẫu máu đạt 
yêu cầu, có thể làm xét nghiệm 
được. Bên cạnh đó, nhân lực để triển 
khai hoạt động hầu như chưa được 
đào tạo để phục vụ cho hoạt động 
này. Nhận thức của người dân còn 
mơ hồ, chưa biết lợi ích cho trẻ khi 
thực hiện sàng lọc trước sinh, sàng 
lọc sơ sinh, sợ trẻ bị đau khi được 
lấy máu gót chân, sợ ảnh hưởng tới 

thai nhi khi phải thực hiện chọc ối 
đối với thai phụ có nguy cơ cao,… 
Tuy vậy, sau một thời gian chuẩn bị 
và với sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng 
cục Dân số, Sở Y tế và Chi cục Dân 
số - KHHGĐ, huyện Côn Đảo đã có 
những bước tiến mới trong việc đưa 
hoạt động sàng lọc, chẩn đoán trước 
sinh và sơ sinh đi vào hoạt động có 
hiệu quả.

Chi cục Dân số - KHHGĐ phối 
hợp với Phòng Y tế cùng với các 
ban, ngành, đoàn thể của huyện Côn 
Đảo tổ chức 07 lớp truyền thông 
cho đối tượng là lãnh đạo các ban, 
ngành, đoàn thể; cán bộ y tế - dân số 
và cho nhân dân huyện. Hoạt động 
truyền thông, tư vấn, vận động đã 
thu hút đông đảo cán bộ, công chức 
và người dân tham gia, từ đó để 
người dân hiểu biết được tầm quan 

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh- 
Nâng cao chất lượng dân số huyện Côn Đảo

Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các tật, bệnh, rối 
loạn chuyển hóa bệnh lý di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh, giúp trẻ sinh ra phát triển 
bình thường, tránh được các hậu quả nặng nề về thể chất và trí tuệ, góp phần nâng cao chất lượng 
dân số.

Trẻ em mới sanh tại TTYT Quân Dân Y huyện Côn Đảo được lấy mẫu máu để sàng lọc 
sơ sinh.
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trọng của hoạt động sàng lọc trước 
sinh - sơ sinh và tạo đà cho việc 
triển khai hoạt động này trong thời 
gian tiếp theo.

Song song với hoạt động truyền 
thông, Chi cục Dân số - KHHGĐ 
đã cùng Trung tâm Y tế Quân Dân 
Y huyện chuẩn bị về nhân sự cho 
triển khai hoạt động sàng lọc, chẩn 
đoán trước sinh và sơ sinh cho huyện 
Côn Đảo: Cử 02 bác sĩ và cử nhân 
hộ sinh đi đào tạo về sàng lọc, chẩn 
đoán trước sinh, dị tật bẩm sinh; 01 
nữ hộ sinh được đào tạo kỹ thuật 
lấy máu gót chân sàng lọc sơ sinh 
tại Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ 
Chí Minh, đồng thời Chi cục Dân 
số đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật 
lấy máu gót chân cho các nhân viên 
của Khoa sản Trung tâm Y tế Quân 
Dân Y huyện để triển khai tốt hoạt 
động này. 

Với sự chuẩn bị kỹ từ khâu 
truyền thông đến tập huấn kỹ thuật 

nên từ năm 2013 đến nay, đã có 334 
trẻ được lấy giọt máu gót chân miễn 
phí để sàng lọc sơ sinh. Qua sàng 
lọc, đã phát hiện 10 trẻ bị thiếu men 
G6PD, chiếm tỷ lệ 3%. Gia đình các 
trẻ này được cán bộ dân số tư vấn 
cách chăm sóc, điều trị dự phòng 
và cấp thẻ cho trẻ thiếu men G6PD. 
Việc sàng lọc sơ sinh còn phát hiện 
các bệnh lý khác làm ảnh hưởng 
tới sức khỏe và sinh mạng của trẻ 
như suy giáp bẩm sinh, tăng tuyến 
thượng thận bẩm sinh. Tại huyện 
Côn Đảo, có 01 trẻ bị suy giáp bẩm 
sinh, nhờ được xét nghiệm sàng lọc 
tại Bệnh viện Bà Rịa. Hiện cháu đã 
được chương trình quản lý và gia 
đình được tư vấn, hướng dẫn cách 
chăm sóc nên trẻ phát triển tốt như 
những trẻ bình thường. 

Tiếp theo thành công của sàng 
lọc sơ sinh, từ năm 2016, Chi cục 
Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp 
với Phòng Y tế và Trung tâm Y tế 

Quân dân y huyện Côn Đảo tiếp tục 
triển khai hoạt động sàng lọc trước 
sinh cho thai phụ. Đến nay đã có 56 
thai phụ được làm xét nghiệm sàng 
lọc, chẩn đoán trước sinh, trong đó 
có 05 thai phụ được phát hiện có 
nguy cơ cao Hội chứng Down, đã 
tư vấn, khám và xác định chẩn đoán 
tại Bệnh viện Từ Dũ-thành phố Hồ 
Chí Minh.

Như vậy, với sự nỗ lực của ngành 
y tế cùng sự hỗ trợ, phối hợp của 
các ban ngành đoàn thể huyện Côn 
Đảo, hoạt động sàng lọc trước sinh 
và sơ sinh tại huyện Côn Đảo bước 
đầu triển khai đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để đạt 
mục tiêu của Chiến lược Dân số-Sức 
khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 
và chăm sóc y tế cho người dân vùng 
biển đảo, hoạt động chẩn đoán, điều 
trị sàng lọc trước sinh và sơ sinh của 
huyện Côn Đảo nói riêng và toàn 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung 
cần sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư hơn 
nữa của Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) 
và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời 
cần có sự phối hợp tốt hơn của các 
ban ngành đoàn thể trong công tác 
truyền thông, tư vấn để 100% thai 
phụ và trẻ em của huyện Côn Đảo 
sinh ra được sàng lọc, chẩn đoán 
trước sinh và sơ sinh, góp phần hạn 
chế tật, bệnh ở trẻ sơ sinh khi chào 
đời và nhờ đó những công dân của 
biển đảo tương lai sẽ khỏe về thể 
chất, phát triển về tinh thần, góp 
phần nâng cao chất lượng dân số 
trong hiện tại và tương lai.

 Bài, ảnh: MAI THỊ THANH
Chi cục Dân số và KHHGĐ  

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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Triển khai mạnh mẽ công tác 
thông tin, tuyên truyền, giáo 
dục cho tất cả các nhóm đối 

tượng sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng thực phẩm; đẩy mạnh tuyên 
truyền các biện pháp bảo đảm an 
toàn thực phẩm, đặc biệt là các biện 
pháp vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân 
nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi 
hành vi, thói quen không bảo đảm 
an toàn thực phẩm trong lựa chọn, 
bảo quản, chế biến và sử dụng thực 
phẩm… là những hoạt động mà 
ngành Y tế đã và đang thực hiện 
thường xuyên, tích cực, bởi nguy cơ 
mất an toàn thực phẩm và sự cố về 
an toàn thực phẩm thường diễn biến 
phức tạp vào dịp trước và trong Tết 
Nguyên đán.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp 
nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở 
vật chất, về nhân lực và kinh phí... 
nhưng ngành Y tế vẫn luôn nỗ lực 
thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng 
cao nhận thức về an toàn vệ sinh 
thực phẩm (ATVSTP) cho các tầng 
lớp nhân dân trên toàn địa bàn tỉnh. 
Trong đó, chú trọng tập trung công 
tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, 
đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm 
tra các cơ sở chế biến thực phẩm, 
nhà hàng, khách sạn và bếp ăn tập 
thể... theo định kỳ, tháng ATVSTP, 
chiến dịch... Vì vậy, bước đầu đã tăng 
cường hiệu lực quản lý của nhà nước 
về bảo đảm ATTP; đã nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của các cơ sở, hộ 
kinh doanh, buôn bán thực phẩm trên 
toàn địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, vấn đề ATVSTP vẫn 
luôn rất phức tạp, nhất là mỗi dịp Lễ, 
Tết, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của 
người dân sẽ tăng lên đáng kể. Vì 

thế, nguy cơ xuất hiện trên thị trường 
các loại thực phẩm, sản phẩm không 
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, 
hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 
hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là 
rất lớn…

 BS Đào Thị Hà - Phó Chi cục 
trưởng - Chi cục ATVSTP tỉnh cho 
biết: “Trong giai đoạn này, chúng 
tôi sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra 
những cơ sở sản xuất, kinh doanh 
các mặt hàng sử dụng nhiều trong 
dịp Tết Nguyên đán như bánh, mứt, 
kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, 
cá, trứng, sữa, các loại trái cây, các 
dịch vụ ăn uống..., những nơi cung 
cấp thực phẩm với số lượng lớn, các 
chợ đầu mối. trong quá trình thanh 
tra, kiểm tra nếu phát hiện vi phạm, 
chúng tôi sẽ kịp thời xử lý theo đúng 
quy định, tuyệt đối không để các sản 
phẩm không bảo đảm an toàn, không 
rõ nguồn gốc, không nhãn mác hoặc 

có các vi phạm khác lưu thông trên 
thị trường; không để các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống 
không bảo đảm điều kiện vệ sinh 
ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa 
có biện pháp khắc phục...”.

Bên cạnh đó, Chi cục ATVSTP 
cũng phối hợp với đài Phát thanh- 
Truyền hình tỉnh, báo BR-VT, Trung 
tâm Truyền thông - GDSK, phổ biến 
các quy định của pháp luật về ATTP 
cũng như các kiến thức trong lựa 
chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng 
đến người dân. 

Bs Tiêu Văn Linh - Chi cục 
trưởng - Chi cục ATVSTP tỉnh 
cho biết thêm:“Công tác đảm bảo 
VSATTP trong dịp Tết là một đợt 
cao điểm trong năm. Thông qua 
việc thanh tra, kiểm tra nhằm kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 
trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế 
các vụ ngộ độc thực phẩm, đồng thời 

Kiểm tra ATVSTP tại chợ Bàu Chinh – Châu Đức.

Ngành Y tế BR - VT tăng cường các hoạt động 
đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết
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đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai 
biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp 
Tết từ tỉnh, huyện đến xã/ phường. 
Tuy nhiên, để đảm bảo người dân 
có một cái Tết cổ truyền thực sự ý 
nghĩa và an toàn về thực phẩm, bên 
cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức 
năng, mỗi người tiêu dùng nên lựa 
chọn thực phẩm của các thương hiệu 
có uy tín trên thị trường, kiểm tra kỹ 
hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ của 
sản phẩm... để bảo vệ sức khỏe cho 
người thân trong gia đình”.

Một số lưu ý trong việc lựa chọn, 
bảo quản thực phẩm an toàn:

- Đối với rau quả tươi: Hình dáng 
bên ngoài phải còn nguyên vẹn, lành 
lặn, không dập nát trầy xước, thâm 
nhũn ở núm cuống, cảnh giác loại 
quá “mập”, “phổng phao”; có màu 
sắc tự nhiên của rau quả, không úa, 
héo (không lựa chọn loại có màu sắc 
bất thường); Sờ - nắm có cảm giác 
nặng, chắc tay (một số rau xanh được 
phun quá nhiều chất kích thích sinh 
trưởng và hóa chất bảo vệ thực vật 
cho cảm giác “nhẹ bỗng”). Không 
có mùi lạ (nếu lượng hóa chất bảo 
vệ thực vật tồn dư nhiều có thể ngửi 
thấy mùi hắc, mùi lạ...); Không có 
dính “chất lạ” , trên lá, cuống lá, núm 
quả, cuống quả… không có các vết 
lấm tấm hoặc vết trắng. Đối với quả, 
núm cuống còn tươi, tuyệt đối không 
được thâm nhũn hoặc dính hóa chất 
bảo vệ thực vật; khi bổ ra hoặc khi 
bóc vỏ không có sự biến màu giữa 
lớp vỏ và thịt quả...

- Đối với thịt gia súc tươi (thịt lợn, 
bò...): Màng ngoài của lát thịt khô, 
màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, óng ả; 
lớp mỡ có màu sắc sáng, khô, độ rắn, 
mùi vị bình thường. Sờ - nắm khối 
thịt có cảm giác rắn chắc, đàn hồi 
cao, lấy ngón tay ấn vào thịt, không 
để lại vết bị lõm, khi bỏ ngón tay ra 
không bị dính. Thịt bám chặt vào 
thành xương, màu trong, đàn hồi. 
Khi luộc, nấu cho màu nước canh 

trong, mùi thơm của thịt, trên mặt 
có nổi một lớp mỡ vết to..

- Thực phẩm bao gói sẵn (dạng 
gói, dạng hộp...): Sản phẩm không 
được rách, nát, không bị biến dạng. 
Đặc biệt phải có đủ nhãn mác với 
các nội dung sau: Tên thực phẩm; 
tên, địa chỉ thương nhân chịu trách 
nhiệm về hàng hóa; định lượng của 
thực phẩm; thành phần cấu tạo; chỉ 
tiêu chất lượng chủ yếu; ngày sản 
xuất, thời hạn sử dụng, hướng dẫn 
bảo quản; hướng dẫn sử dụng và xuất 
xứ của hàng hóa…

Nên lựa chọn sản phẩm ở các cửa 
hàng có tín nhiệm quen thuộc, siêu 
thị… những nơi chấp hành đầy đủ 
các điều kiện an toàn thực phẩm để 
kinh doanh. Không nên mua ở những 
cửa hàng, quán hàng, bụi, bẩn, ẩm 
ướt, nóng, nắng, ở những nơi bày 
bán lẫn lộn hóa chất, xà phòng, bột 
giặt, mỹ phẩm, xăng, dầu, sơn, hóa 
chất bảo vệ thực vật…

Không mua sản phẩm được yêu 
cầu bảo quản mát hoặc lạnh mà cơ 
sở không có phương tiện bảo quản 
mát, lạnh hoặc nơi bày bán dưới 
nắng, nóng...

- Đối với thực phẩm đông lạnh, 
không mua khi sản phẩm không thấy 
lạnh, hoặc đã bị mềm do không đủ 
nhiệt độ lạnh để bảo quản hoặc thấy 
màu sắc khác thường hoặc có lớp 
lông tơ trên bề mặt sản phẩm (có thể 
bị nhiễm nấm).

- Các nguyên liệu rau, củ, quả khi 
mua về phải được sơ chế, rửa bằng 
nước sạch, để ráo nước, bọc kín bằng 
màng bọc thực phẩm và bảo quản ở 
ngăn mát của tủ lạnh hoặc nơi mát, 
thoáng gió. Đối với nguyên liệu thịt, 
cá tươi phải được sơ chế, rửa bằng 
nước sạch, để ráo nước, bọc kín bằng 
màng bọc thực phẩm và bảo quản ở 
ngăn đá của tủ lạnh hoặc tủ cấp đông. 
Đối với thực phẩm bao gói sẵn, phải 
làm sạch bao gới, bảo quản sản phẩm 
theo yêu cầu của nhà sản xuất ghi 
trên nhãn mác của sản phẩm.

Bài, ảnh: TRẦN HIÊN

Bệnh phong là gì?
Bệnh phong (còn gọi là bệnh 

cùi, bệnh hủi) do trực khuẩn 
phong gây nên, có tên khoa học 
là Mycobarterium Leprae. Các 
bộ phận bị tấn công gồm da, thần 
kinh ngoại vi, mắt…

Bệnh lây trực tiếp từ người 
lành sang người bệnh. Không 
có bất kỳ đường lây nào khác. 
Tất cả mọi người, ai cũng có thể 
mắc bệnh phong. Những người 
tiếp xúc trực tiếp (ở cùng nhà) 
với bệnh nhân phong dễ bị lây 
bệnh hơn. 

Thời gian ủ bệnh trung bình 
3-5 năm có khi đến 20 năm, 
hoặc hơn. Bệnh phong là bệnh 
lây truyền nhưng lây chậm, ít lây 
và khó lây. Bệnh phong không 
phải do di truyền. Bệnh không 
gây chết người, nhưng gây tàn 
tật, biến dạng cơ thể nhất là mắt, 
chân và tay. Hiện nay đã có thuốc 
điều trị khỏi hoàn toàn, cấp miễn 
phí điều trị tại nhà. 

Nỗ lực tiến     tới thanh toán bệnh phong
Bệnh phong trước đây được người 
dân cho là “tứ chứng nan y”. 
Nhưng hiện nay, với tiến bộ của 
ngành y tế và nhận thức của cộng 
đồng được nâng lên, bệnh phong 
đã được chữa khỏi hoàn toàn. 
Mục tiêu của chương trình phòng 
chống bệnh phong là loại trừ bệnh 
phong, tiến tới thanh toán bệnh 
phong. Bà Rịa-Vũng Tàu đã được 
Bộ Y Tế công nhận hoàn thành loại 
trừ bệnh phong vào năm 2008 và 
đang nỗ lực phấn đấu đến năm 
2030 sẽ thanh toán bệnh phong. 

12



một nhà thuốc nào được phép và 
có thuốc chữa bệnh phong để bán. 
Thuốc điều trị bệnh phong được nhà 
nước giao cho chương trình phòng 
chống phong tỉnh cấp phát miễn phí 
tại nhà cho bệnh nhân.

Nếu bệnh nhẹ, uống thuốc trong 
6 tháng liên tục, mỗi tháng 01 vỉ. 
Nếu bệnh nặng, uống thuốc liên tục 
trong 12 tháng, mỗi tháng 01 vỉ. 
Không có bất kỳ cách điều trị nào 
khác thay thế để chữa khỏi được bệnh 
phong. Thuốc có đánh số thứ tự từ 
ngày đầu đến ngày cuối mỗi vỉ thuốc. 

Điều trị hết phác đồ, 
bệnh nhân chắc 
chắn khỏi bệnh. 
Các tàn tật, di 
chứng đã có thì 
không bao giờ 
khỏi được, kể 
cả khi điều trị 
hết bệnh, uống 
đúng phác đồ. 
Muốn không có 
di chứng, biện 

pháp duy nhất là phát hiện và điều 
trị sớm khi chưa có tàn tật. 

Khám phát hiện quản lý điều trị 
bệnh phong tại BR-VT: 

Bệnh phong được khám phát hiện 
miễn phí toàn bộ tại nhà, tại trạm y tế, 
tại trung tâm y tế. Bệnh phong được 
xác định chắc chắn 100% tại Khoa 
da liễu TTYTDP tỉnh. Bênh cạnh 
đó, chuyên khoa da liễu tỉnh thường 
xuyên tổ chức khám cho 100% người 
tiếp xúc với bệnh nhân hàng năm tại 
nhà bệnh nhân; thường xuyên tổ chức 
khám, điều trị bệnh ngoài da miễn 
phí để phát hiện bệnh phong sớm tại 
các tổ, nhóm đối tượng nghi có thể 
có bệnh nhân phong mới trong cộng 
đồng. Chuyên khoa da liễu được tổ 
chức khám, chữa bệnh ngoài da và 
phát hiện bệnh phong từ trạm y tế, 
phòng khám da liễu của trung tâm y 
tế các huyện, thành phố và Khoa da 
liễu TTYTDP tỉnh, tại số 19 Phạm 
Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, 
TP Bà Rịa.

Khi được chẩn đoán bị bệnh 
phong, bệnh nhân được cấp thuốc 
điều trị miễn phí tại nhà cho đến khi 
hoàn thành phác đồ điều trị theo qui 
định và chắc chắn khỏi bệnh theo chỉ 
dẫn của Tổ chức y tế thế giới, Bộ Y 
tế Việt Nam và thực tế áp dụng tại 
tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu từ năm 1982 
đến nay. 

Những bệnh nhân bị tàn tật sẽ 
được hướng dẫn phòng ngừa không 
bị thêm tàn tật, điều trị các tàn tật 
hiện có, được cấp thuốc nhỏ mắt, 
kính mắt chống bụi, kem bôi mềm 
da, lành sẹo, giày phòng ngừa lỗ đáo. 
Cách chăm sóc này thực hiện suốt 
đời, cần có sự tham gia của lãnh đạo 
địa phương, xã hội, cộng đồng dân 
cư, nhân viên y tế, bệnh nhân và gia 
đình bệnh nhân. 

N.V.L

Dấu hiệu bệnh phong:
Dấu hiệu sớm là: Những đám da 

thay đổi màu sắc, châm kim không 
biết đau, gần lửa không biết nóng, 
không tiết mồ hôi và rụng lông. Khi 
bị nặng, lâu ngày bệnh phong sẽ gây 
nên tàn phế, dị dạng như: Hở mi, mắt 
nhắm không kín, mù mắt do xơ sẹo 
giác mạc, teo cơ, cò, rụt, cụt, lở loét 
ở các ngón bàn tay và bàn chân. 

Điều trị bệnh phong: 
Thuốc điều trị đông y không 

bao giờ khỏi được bệnh phong cùi. 
Không có bất kỳ một cơ sở y tế nào, 

Nỗ lực tiến     tới thanh toán bệnh phong

Khám da liễu tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THẾ PHI

Khám, phục hồi chức năng 
cho bệnh nhân phong tại 
cộng đồng. Ảnh: T.L
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Những thay đổi của cơ thể khi bỏ 
thuốc

20 phút: hút thuốc đưa lượng 
nicotine vào máu và tạo áp lực lên 
nhịp tim. Khi bạn ngưng hút, áp lực 
lên tim và nhịp tim trở lại mức bình 
thường.

8 giờ: lượng oxy trong máu trở 
về trạng thái bình thường. Nguy cơ 
bị nhồi máu cơ tim bắt đầu giảm. 

24 giờ: lượng CO trong máu bắt 
đầu được đào thải; phổi bắt đầu quá 
trình tự làm sạch và phản xạ ho tăng 
để thải đờm.

48 giờ: Nicotine, một loại chất 
lỏng độc hại trong thuốc lá có tính 
gây nghiện rất cao. Hút thuốc khiến 
bạn có mùi, đắng miệng và vị giác, 
thính giác từ đó cũng suy giảm. Hai 
ngày sau khi bạn ngừng hút thuốc, 
nicotine được loại khỏi cơ thể và giác 
quan bắt đầu cải thiện, trở nên tinh 
nhạy hơn.

1 tuần: giấc ngủ trở lại bình 
thường.

2 tuần đến 3 tháng: sự lưu thông 
máu trong cơ thể và chức năng thông 
khí được cải thiện.

1 đến 9 tháng: các triệu trứng 
như ho, tiết dịch nhầy, mệt mỏi, khó 
thở giảm; nhung mao của tế bào niêm 
mạc phế quản trở lại hoạt động bình 
thường, giảm tốc độ suy chức năng 
thông khí đối với người bị bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính.

1 đến 2 năm: Nguy cơ nhồi máu 
cơ tim giảm 20-50%; giảm tỷ lệ bệnh 
tái phát và tăng tỷ lệ thành công trong 
điều trị, phẫu thuật mạch vành.

5 năm: nguy cơ bị đột quỵ giảm 
tới mức như người không hút thuốc 
sau 5-15 năm cai thuốc.

10 năm: nguy cơ tử vong do 
ung thư phổi giảm một nửa so với 
người tiếp tục hút; các nguy cơ ung 
thư miệng, họng, thực quản, bàng 
quang, thận, tuỵ cũng sẽ giảm so với 
người hút.

Một số triệu chứng khác cũng có 
thể gặp như khô miệng, rát họng, đau 
đầu, rối loạn tiêu hoá, mệt mỏi, chảy 
nước mắt, loét miệng và tăng cân.

Điểm đáng chú ý nhất ở đây là 
tăng cân. Không phải tất cả mọi 
người đều tăng cân sau khi bỏ thuốc. 
Trung bình bỏ thuốc có thể làm tăng 
khoảng 2 kg. Nguyên nhân có thể 
là người bỏ thuốc hoạt động ít hơn, 
và hay gặp hơn là người bỏ thuốc 
thường lấy thức ăn thay cho hút 
thuốc. Rất may là sự tăng cân này có 

Những thay đổi của cơ thể 
khi bỏ thuốc lá và cách “đối phó”

Cai thuốc lá có lợi cho sức khỏe.
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thể tránh được, bằng cách: Ăn 3 đến 
6 bữa nhỏ hàng ngày chứ không ăn 
1 bữa thật nhiều; Tránh những chất 
béo; Ăn nhiều hoa quả và rau tươi; 
Vẫn giữ phong độ làm việc, tập luyện 
nhiều hơn (ví dụ đi bộ nhanh ...)

Nếu vẫn tiếp tục tăng cân cũng 
đừng lo sợ. Cơ thể của bạn có thể 
cần có thời gian quen dần với tình 
trạng không có nicotine. Nếu bạn 
ăn uống điều độ, tránh ăn quá nhiều, 
tập luyện đều đặn, bạn sẽ giảm cân. 

Và hãy nhớ rằng lợi ích của việc bỏ 
thuốc còn giá trị hơn rất nhiều so với 
cái hại do tăng vài kg.

Lợi ích của bỏ thuốc đối với người 
bệnh

Bỏ thuốc lá mang lại lợi ích lớn 
đối với bệnh nhân bị bệnh. Trong 
hầu hết các trường hợp, nếu tiếp tục 
hút thuốc sẽ làm tăng nhanh mức độ 
trầm trọng của bệnh như hen, ung 
thư, và bệnh tim. Bỏ thuốc mang lại 

Một số thay đổi về sinh lý và tinh thần sau khi bỏ thuốc
Triệu chứng Nguyên nhân Cách đối phó

Đói thuốc
Cơ thể của bạn đã quen với 1 lượng nicotine, 
khi lượng đó giảm đi sẽ khiến bạn có cảm giác 
đói để bạn hút thuốc.

Cảm giác cực kỳ thèm thuốc thường chỉ kéo 
dài 1-5 phút. Hãy làm 1 cái gì đó đến khi cảm 
giác đó giảm đi - uống nước, tập thở sâu...

Đầu bồng 
bềnh mất tập 
trung

Điều này có thể do thiếu nicotine trong máu. 
Hãy nhớ là bộ não của bạn đã quen làm việc với 
sự có mặt của nicotine và bây giờ phải tập làm 
việc không có nicotine.

Hãy làm việc từ từ thôi, đừng quá cố gắng 
trong vài ngày. Tập thể dục nhiều hơn, làm 
việc thời gian ngắn hơn xen kẽ với thời gian 
giải lao nhiều hơn. Chú ý xem mình ăn uống 
có bình thường không?

Ho

Đây là phản xạ tự làm sạch của phổi. Sau khi 
ngừng hút thuốc những lông mao giúp làm sạch 
phổi bắt đầu hoạt động trở lại sẽ đẩy đờm từ 
những phế quản nhỏ lên các phế quản lớn rồi 
được ho khạc ra ngoài.

Nhấp từng ngụm nước ấm sẽ có thể làm giảm 
ho và sẽ tự hết ho sau đó 1 thời gian sau 1 
đến 2 tuần.

Căng thẳng và 
cáu kỉnh

Bởi vì lượng nicotine trong máu giảm, thành 
phần hoá học trong người bạn thay đổi. Cơ thể 
bạn đang cố gắng đối phó với những sự thay 
đổi đó. Vì vậy nó làm cho bạn cảm giác căng 
thẳng và cáu kỉnh.

Đi bách bộ, ngâm trong nước ấm, và làm vài 
động tác thư giãn. Nói chuyện với ai đó về 
cảm giác của mình.

Buồn rầu,
trì trệ

Nicotine là chất hoá học kích thích tế bào não 
tạo nên cảm giác hưng phấn. Phải mất một thời 
gian để cơ thể của bạn sản xuất cân bằng chất 
hoá học gây hưng phấn tự nhiên thay cho chất 
nicotine. Trong thời gian điều chỉnh lại này bạn 
có thể có cảm giác buồn rầu.

Một bài tập đơn giản như là đi bộ nhanh 5-10 
phút chẳng hạn có thể làm bạn thay đổi. Tình 
trạng này sẽ hết dần dần, không nên lo lắng.

Cảm giác 
chóng đói

Chuyển hoá trong cơ thể bạn đang trở lại bình 
thường

Hãy ăn những bữa nhỏ ít năng lượng như 
là bỏng ngô, cà rốt, quả mận hay cái gì đó. 
Cố gắng ăn khoảng 6 bữa nhỏ và uống nhiều 
nước.

Khó ngủ

Bộ não của bạn đang học cách làm việc không 
có nicotine. Chât gây ngủ trong não của bạn có 
thể đang bị ảnh hưởng trong quá trình tự điều 
chỉnh lại này.

Ngâm mình trong nước ấm, uống một cốc sữa 
nóng trước khi đi ngủ. Có thể đọc cái gì đó 
hoặc nghe nhạc.

nhiều lợi ích như sau: Giảm đáng kể 
nguy cơ bị nhồi máu cơ tim và đột 
qụy; Giảm tỷ lệ bệnh phát nặng hơn, 
và làm tăng sự thành công trong các 
ca phẫu thuật chữa bệnh ở các bệnh 
mạch vành; Giảm tỷ lệ suy giảm chức 
năng phổi và giảm ho đối với người 
bị bệnh viêm phế quản mạn tính. ở 
những người trẻ mới hút thuốc, chức 
năng hoạt động của phổi sẽ tăng khi 
bỏ thuốc.

 Bài, ảnh: XUÂN LÊ
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Bệnh viện Bà Rịa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 
và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân các 

Anh hùng Liệt sỹ hai xã Hòa Long và Long Phước-TP Bà Rịa

Ân cần đón tiếp và thăm khám cho các đối tượng chính sách.

Niềm vui của các Mẹ, các đối tượng chính sách cũng là niềm vui,  
hạnh phúc của đội ngũ thầy thuốc.

Hướng dẫn chu đáo cách sử dụng thuốc cho người bệnh.

Tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và  
các đối tượng chính sách.

Thăm khám, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Một số hình ảnh hoạt động trong tháng

Ông Đặng Minh Thông- PCT UBND tỉnh phát động 
hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới  và 
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017”.

Hội thảo tổng kết hoạt động giám sát, hậu kiểm 
Vắc xin và sinh phẩm Y tế giai đoạn 2015-2017 
được tổ chức tại tỉnh BR-VT.

Kiểm tra khối tuyến các cơ sở Y tế tỉnh BR-VT năm 2017.

Công Đoàn ngành họp bình xét thi đua năm 2017. 

BS. Nguyễn Văn Lên- GĐ TTTT-GDSK tỉnh BR-VT tập huấn  
kỹ năng truyền thông cho Cộng tác viên tuyến xã, tại huyện  
Tân Thành trong đề án phát triển Y tế biển đảo.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Đường lây truyền của vi rút cúm 
A/H5N1 sang người, gồm có:

1. Lây truyền từ gia cầm sang 
người, do:
- Giết mổ gia cầm bệnh/chết;
- Chơi gà đá hoặc chơi với gà, vịt;
- Ăn tiết canh vịt;
- Ăn thịt gia cầm chưa nấu chín (nấu 

thức ăn ở nhiệt độ >700C, vi rút cúm 
A/H5N1 sẽ bị chết).

2. Lây truyền từ môi trường 
sang người:
- Vi rút cúm A/H5N1 có thể sống 

trong phân chim, gia cầm ít nhất 
35 ngày ở nhiệt độ 40C, ở nhiệt độ 
370C vi rút sống trong vòng 6 ngày, 
trong mẫu phân.

- Một số phương thức lây truyền bao 
gồm: 

+ Uống nước nhiễm bẩn phân gia 
cầm bệnh;

+ Tay nhiễm bẩn;
+ Sử dụng phân gà làm phân bón 

trong trồng trọt.
3. Lây truyền từ người sang 

người:
Hiện trên thế giới chưa ghi nhận 

sự lây truyền từ người sang người; 
chưa phát hiện ca bệnh hoặc ca nhiễm 
cúm A/H5N1 ở các đối tượng y bác 
sĩ, người tiếp xúc trực tiếp.

Biện pháp phòng chống:
Cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách:
+ Ngăn chặn lây từ chim di cư sang 

gia cầm, thủy cầm;
+ Khống chế dịch cúm ở gia cầm, 

thủy cầm;
+ Ngăn chặn lây lan từ gia cầm, thủy 

cầm sang người;
+ Phòng lây lan từ người sang người.
Biện pháp không chế dịch cúm ở gia 
cầm, thủy cầm:
+ Tiêu hủy toàn bộ gia cầm, thủy cầm 

nhiễm vi rút;
+ Kiểm dịch và nghiêm cấm vận 

chuyển gia cầm, thủy cầm từ vùng 
này sang vùng khác;

+ Vệ sinh, khử trùng thường xuyên 
chuồng trại;

+ Tiêm vắc xin cúm A/H5N1 cho gia 
cầm ở vùng có nguy cơ cao;

+ Quản lý chặt việc nuôi gia cầm, thủy 
cầm thả vườn, chạy đồng;

Biện pháp ngăn chặn lây lan từ gia 
cầm sang người và ngăn ngừa lây 
truyền từ người sang người:
+ Không tiếp xúc, sử dụng gia cầm, 

thủy cầm và sản phẩm gia cầm 
bệnh;

+ Tăng cường các biện pháp phòng hộ 
cá nhân khi tiếp xúc gia cầm bệnh, 
chết, bệnh nhân cúm A/H5N1;

+ Theo dõi, giám sát người tiếp xúc 
với bệnh nhân;

Các biện pháp phòng chống cúm 
A/H5N1 ở người
4 biện pháp phòng chống dịch cho 
cộng đồng:

1. Các hộ gia đình cần phát hiện 
sớm hiện tượng gia cầm chết hàng loạt 
và thông báo ngay cho chính quyền 
địa phương để kịp ngăn chặn dịch 
lây lan;

2. Tuyệt đối không giết mổ và sử 
dụng gia cầm nghi bị bệnh cúm;

3. Khi có người bị sốt cao có liên 
quan đến gia cầm bị bệnh, phải đến 
ngay cơ quan y tế để điều trị kịp thời;

4. Dùng Chloramin B và các chất 
khử khuẩn mạnh để diệt khuấn và tẩy 
uế chuồng trại thường xuyên trong 
từng hộ gia đình và các khu vực có 
dịch cúm gia cầm;

Đối với gia cầm nghi nghiễm 
cúm A/H5N1:

- Tránh tiếp xúc với trang trại gà, 
vịt hay bất cứ trang trại nào có động 
vật bị bệnh, bị chết hàng loạt hay nghi 
ngờ nhiễm vi rút cúm gia cầm;

- Khi tiếp xúc với môi trường có 
gia cầm bị bệnh hoặc chết, cần rửa tay 
cẩn thận và theo dõi nhiệt độ cơ thể 
trong 7 ngày. Nếu xuất hiện sốt cao 
đột ngột hoặc biểu hiện về đường hô 
hấp, cần đến khám ngay tại cơ sở y tế.

- Nếu tiếp xúc với gia cầm nào 
chết không rõ nguyên nhân hoặc 
nghi do cúm A/H5N1 hay tiếp xúc 
với phân của chúng, phải tới khám 
ngay tại các cơ sở y tế.

- Khử khuẩn khu vực chăn nuôi 
có gia cầm bị chết: 
+ Mang phương tiện phòng hộ cá 

nhân;
+ Chôn xác gia cầm bệnh ở độ sâu 

2,5m; cách xa nguồn nước sinh 
hoạt;

- Làm sạch khu vực có chất thải 
gia cầm:
+ Thu gom, chôn lấp chất thải gia 

cầm;
+ Rửa sạch chuồng trại và các bề mặt 

liên quan bằng xà phòng và nước.
 N.V.L

Chủ động phòng lây truyền 
cúm A/H5N1sang người

Gia cầm giết mổ ngay tại chợ, không đảm bảo ATVSTP, nguy cơ lây lan dịch bệnh là 
rất lớn. Ảnh: TT
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Thời gian qua, nhờ sử dụng hệ 
thống máy oxy cao áp, bệnh 
viện Bà Rịa đã điều trị có hiệu 

quả một số bệnh lý như: ngộ độc khí, 
bị rắn cắn; mù đột ngột; cải thiện tốt 
chức năng thần kinh, vận động, ngôn 
ngữ, cảm giác, tri giác; giảm trạng 
thái trầm cảm sau đột quỵ và đặc 
biệt với các trường hợp bị tai biến 
mạch máu não. 

Sau hơn 1 tháng điều trị bằng máy 
oxy cao áp, tình trạng bệnh tai biến 
mạch máu não, bị yếu liệt nửa người 
bên phải của bà Nguyễn Thị Ni, 63 
tuổi, ngụ tại xã Long Sơn, thành phố 
Vũng Tàu đã có nhiều thay đổi tích 
cực. Từ việc tiêu, tiểu không tự chủ, 
không nói được, không thể ra dấu 
hiệu thì nay bà Ni đều có thể biết và 
chủ động xử lý được, khả năng nhận 
thức có nhiều chuyển biến rõ rệt. 

Chị Phan Kim Dung, con gái bà 
Ni cho biết: “Mẹ tôi bị tai biến liệt 
toàn thân, mất trí nhớ, ai hỏi gì, nói 
gì cũng ừ. Chạy chữa đủ kiểu cũng 
không khỏi. Nghe người ta kể, có 
người bị giống mẹ tôi, nhờ đi thở 
oxy cao áp tại bệnh viện Bà Rịa mà 
bệnh thuyên giảm, vậy là tôi đăng ký 
cho mẹ đi điều trị ngay. Sau ngày thứ 
nhất tình trạng của mẹ không thấy 
chuyển biến gì, ngày thứ 2 thấy bà 
tỉnh táo hơn, sang ngày thứ 3 thì trí 
nhớ của bà bắt đầu hồi phục, nhớ 
được một số chuyện, sang ngày thứ 
4, thứ 5…thì các ngón tay, chân đã 
bắt đầu mấp máy cử động. Nói chung 

là tình trạng của mẹ tôi sau khi điều 
trị bằng oxy cao áp tốt lên trông thấy, 
gia đình tôi đang hy vọng mẹ sẽ hồi 
phục hoàn toàn”. 

Trực tiếp sử dụng máy oxy cao 
áp để điều trị cho bà Nguyễn Thị Ni, 
bác sĩ Trần Thị Thuý Nhung, Khoa y 
học cổ truyền, bệnh viện Bà Rịa cho 
biết thêm: “…Chúng tôi kết hợp điều 
trị oxy cao áp với các phương pháp 
điều trị khác như: châm cứu, vật lý 
trị liệu… vài ngày sau bệnh nhân đã 
có thể nói được từng từ đơn lẻ và tiêu 
tiểu tự chủ, có biểu cảm trên mặt, biết 
ra dấu hiệu để người nhà biết. Hiện 

tại sức cơ tay phải được 0/5, sức cơ 
chân phải được 3/5, bệnh nhân tự co 
chân lên được, tự gấp gối lên được. 
Bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi rất 
tốt. Hy vọng điều trị thêm một thời 
gian nữa, bệnh tình sẽ chuyển biến 
đáng kể”.

Ngoài việc điều trị bệnh tai biến 
mạch máu não hiệu quả, máy oxy 
cao áp còn cải thiện sức khỏe cho 
người bị ngộ độc khí. Chẳng hạn như 
trường hợp của 4 bệnh nhân cùng 
sống trong một gia đình ở thôn 6 
xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, 
mới vừa cấp cứu tại bệnh viện Bà 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Hiệu quả điều trị bằng máy OXy 
cao áp ở bệnh viện Bà Rịa

Từ tháng 4/2017, bệnh viện Bà Rịa bắt đầu triển khai phương pháp điều trị bệnh bằng máy oxi cao áp. 
Đây là phương pháp điều trị phổ biến, an toàn, không đưa chất lạ vào cơ thể, bệnh nhân dễ tiếp nhận 
kể cả người già và trẻ em. Việc đầu tư và đưa hệ thống máy oxy cao áp vào hoạt động tại bệnh viện Bà 
Rịa đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị một số bệnh lý phức tạp, nâng cao sức khoẻ và cải thiện chất 
lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. 

Một ca điều trị Oxy cao áp tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: PHAN MINH HIẾU
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Rịa trong tình trạng bị ngộ độc khí 
CO. Trong số 4 bệnh nhân nhập viện 
thì có 2 trường hợp bị ngộ độc khí 
CO nặng, trong đó chị Trần Thị Kim 
Loan bị hôn mê sâu. Tuy nhiên, sau 
khi nhập viện và được bệnh viện Bà 
Rịa áp dụng phương pháp điều trị 
bằng máy oxy cao áp thì sức khoẻ 
của các bệnh nhân phục hồi tốt. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Uyên Chi, 
trưởng khoa Y học cổ truyền, bệnh 
viện Bà Rịa cho biết: “…02 bệnh 
nhân ngạt khí nặng lúc nhập viện 
gần như đã ngưng thở. Người chồng 
sau 1 giờ đặt máy thở oxy cao áp thì 
tỉnh lại ngay, riêng người vợ do hôn 
mê sâu, sau 1 giờ thở oxy cao áp mới 
hết hiện tượng co giật, qua giờ thứ 
2 thì tỉnh lại, gọi đã biết trả lời, qua 
giờ thứ 3 thì tỉnh táo bình thường”.

Hồi phục sau khi điều trị bằng 
oxy cao áp, chị Trần Thị Kim Loan 
cho biết: “Nguyên nhân cả nhà bị 
ngộ độc là do mất điện nên gia đình 
sử dụng máy phát điện để chạy máy 
lạnh. Máy phát điện đặt trong nhà, 
các cửa đều đóng kín nên không thể 
thoát khí, gây ra hiện tượng ngạt khí 
CO. Hai người con nằm trong phòng 
lạnh nên tình trạng nhẹ. Riêng hai 
vợ chồng chị Loan nằm ở phòng 

gần máy phát điện nên bị ngộ độc 
nặng hơn.

Đối với nhiều bệnh lý khác, oxy 
cao áp là phương pháp điều trị phối 
hợp. Trong đó có những bệnh đạt 
hiệu quả cao như: loét ngoài da lâu 
liền, thiểu năng tuần hòan não, thiếu 
máu cơ tim, rối loạn tiền đình điếc 
đột ngột , viêm tắc động mạch, trẻ 
chậm lớn, chậm phát triển, tự kỷ,… 
Oxy cao áp có ưu điểm vượt trội là 
đồng thời điều trị được nhiều bệnh, 
rất thích hợp, hữu ích với những bệnh 
nhân đang mắc nhiều bệnh. Tuy đồng 
thời chữa được nhiều bệnh nhưng với 
riêng từng bệnh trong nhiều trường 
hợp oxy cao áp vẫn giữ vai trò quan 
trọng. Chẳng hạn nếu một bệnh nhân 
bị viêm tắc động mạch gây hoại tử 
chân nếu không may bị ngộ độc oxy 
carbon, khi điều trị oxy cao áp sẽ có 
hiệu quả đồng thời với cả hai bệnh. 
Nếu xét riêng từng bệnh trong trường 
hợp này oxy cao áp vẫn là phương 
pháp chiếm vị trí hàng đầu.

Vừa chữa bệnh vừa giúp người 
bệnh khỏe thêm là ưu việt lớn của 
máy oxy cao áp. Những người đang 
làm việc sinh hoạt bình thường khi 
sức khỏe suy giảm vì những lý do 
khác nhau: sau lao động trí lực, thể 

lực cường độ cao; các vận động viên 
sau luyện tập đặc biệt sau các đợt thi 
đấu, học sinh ôn thi; thư giãn trong 
oxy cao áp sẽ giúp phục hồi sức khỏe 
nhanh hơn.

Oxy cao áp là phương pháp sạch 
hầu như không có tác dụng phụ. 
Bởi khi điều trị oxy cao áp chúng 
ta không đưa chất lạ vào cơ thể, mà 
dùng ngay oxy sẵn trong tự nhiên. 
Vì rất cần và rất quen của cơ thể cho 
nên phương pháp này dễ tiếp nhận 
có thể dùng với đối tượng rộng rãi từ 
người già đến trẻ sơ sinh. Oxy cao áp 
không ảnh hưởng, không bị hạn chế 
khi đang điều trị bằng các phương 
pháp khác mà ngược lại có tác dụng 
hỗ trợ, tăng hiệu quả của các phương 
pháp điều trị.

Với những kết quả tích cực, 
phương pháp điều trị oxy cao áp 
đã góp phần nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh cho người dân, đó 
cũng chính là sự nỗ lực của ngành y 
tế tỉnh nhà trong việc ứng dụng kỹ 
thuật cao trong khám chữa bệnh. Tuy 
nhiên, việc điều trị bằng oxy cao áp 
hiện nay còn hạn chế do những ràng 
buộc về thanh toán BHYT. Để giúp 
ích cho nhiều bệnh nhân, mở rộng 
phạm vi điều trị thì trước hết BHYT 
cần xem xét nới rộng phạm vi thanh 
toán, để bệnh nhân nghèo có cơ hội 
được tiếp cận với phương pháp điều 
trị hiệu quả này.

THÚY ĐIỆP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
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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.

Thông thường, cây cao 7-10m, 
có khi tới 25m, nhánh nhỏ 
màu xanh lục, có lông hoặc 

không có lông, lá cây mọc so le. Hoa 
hòe có hoa nhỏ màu trắng xanh, ở 
ngọn, mọc thành chùm, quả đậu thắt 
lại ở giữa các hạt.

Thường dùng Hoa hòe hay hòe 
hoa là hoa sấy khô của cây hòe. Đôi 
khi dùng quả hòe gọi là hòe giác.

Phân bố, thu hái và chế biến:
Cây hòe mọc hoang và được 

trồng khắp nơi ở nước ta, trước đây 
người ta dùng để uống nước cho 
"mát" và dùng để nhuộm màu vàng. 
Trồng bằng hạt hoặc dâm cành. Sau 
3-4 năm bắt đầu thu hoạch, cây sống 
lâu, càng những năm sau càng thu 
hoạch cao. Hoa phải hái lúc còn nụ 
mới chứa nhiều hoạt chất, phơi hay 
sấy khô.

Cách dùng, liều lượng:
Ngày dùng 8-10g, dạng thuốc 

hãm hoặc sắc, hoặc dùng 0,5-3g dạng 
bột hoặc viên. Quả sao tồn tính chữa 
đại tiện ra máu.

Hoa hoè sao đen:
Trị chảy máu cam, ho ra máu, 

băng huyết, đại tiểu tiện ra máu, 
đau đầu, chóng mặt, mắt đỏ, dễ cáu 
gắt. Ngày dùng 8 - 12g dạng thuốc 
hãm hoặc sắc.

Hoa hòe sao vàng:
Chữa cao huyết áp, đau mắt. Ngày 

dùng 12 - 16g dạng thuốc hãm hoặc sắc. 
Quả hoè có công dụng gần như hoa 
nhưng có thể gây sảy thai

Hòe hoa là một loài cây được 
sử dụng nhiều trong các bài thuốc 
Đông y. Đây là một loài cây có nhiều 
công dụng, giúp ngăn ngừa và điều 
trị nhiều căn bệnh.

Tác dụng với mao mạch: Giảm 
bớt tính thẩm thấu của mao mạch và 
làm tăng độ bền của thành mao mạch.

Tác dụng cầm máu: Hoa hòe có 
tác dụng rút ngắn thời gian chảy máu.

Tác dụng của thuốc đối với hệ 
tim mạch: Trong vỏ hoa hòe có 
Glucosid có tác dụng làm tăng lực 
co bóp của tim. Còn trong hòe bì có 
chất giúp làm giãn động mạch vành.

Tác dụng hạ mỡ trong máu: Hòe 
bì có tác dụng làm giảm cholesterol 
trong máu của gan và ở cửa động 
mạch, giúp phòng ngừa xơ mỡ động 
mạch.

Tác dụng phòng ngừa tổn 
thương do đông lạnh thực nghiệm: 
Trong hòe hoa chứa nhiều rutin có 
tác dụng phòng ngừa tổn thương do 
đông lạnh thực nghiệm.

Tác dụng chống viêm: Hoa 
hòe có tác dụng chống viêm, kháng 
khuẩn hiệu quả.

Tác dụng chống co thắt và 
chống loét: Hòe bì tố có tác dụng 
giảm trương lực cơ trơn của đại tràng 
và phế quản.

Tác dụng chống tiêu chảy: nước 
Hoa hòe có tác dụng giúp kích thích 
niêm mạc ruột sinh chất tiết dịch có 
tác dụng làm giảm tiêu chảy.

Các Bài thuốc từ Hòe hoa:
Chữa cao huyết áp: Hòe hoa 

chứa nhiều thành phần giúp hạ và 
ổn định huyết áp hiệu quả. Có thể nấu 
hoặc hãm hoa hòe khô uống nước 
hàng ngày

Chữa sốt xuất huyết khi sốt đã 
lui mà còn xuất huyết nhẹ, chảy 
máu chân răng: 10g nụ hòe sao 
cháy, cho 400ml nước sắc còn 100ml. 
Ngày uống 2 lần. Dùng từ 5-7 ngày.

Chữa đại tiện ra máu do nóng, 
trĩ chảy máu: 10g Hoa hòe, 10g 
Trắc bá sao cháy, 10g Kinh giới. Cho 
400ml nước sắc còn 100ml, sắc 2 lần 
uống trong ngày. Dùng liền 3-5 ngày.

Chữa nhức đầu vào mùa nắng, 
nóng: 10g Hoa hòe sao thơm, 20g hạt 
Muồng sao đen, 5g Cúc hoa hãm với 
nước sôi, thêm đường cho ngọt uống 
trong ngày thay nước chè.

Chữa rong kinh: 30g Hoa hòe 
lâu năm, 15g Bách thảo sương, tán 
bột, uống mỗi lần 9g. Dùng 3-5 ngày.

Bs. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

Cây Hòe
Hòe hoa, Hòe hoa mễ

Cây Hòe.
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Theo y học cổ truyền, nguyên 
nhân chủ yếu gây táo bón 
mạn tính là ăn uống không 

đúng cách, tinh thần không thoải mái, 
dẫn đến khí uất, nhiệt thịnh, thương 
tân dịch, gây táo kết đại tràng. Lâu 
ngày, bệnh có thể làm tổn thương khí 
huyết, gây khí hư, huyết hư.

Chế độ ăn thích hợp có vai trò 
quan trọng trong điều trị táo bón. Nên 
ăn nhiều rau củ quả, nhất là những 
loại có tính chất nhuận tràng (như 
táo, lê, đu đủ, rau mồng tơi, rau cải, 
cải bắp, khoai lang...), uống nhiều 
nước, sữa đậu nành, nước hoa quả. 
Hạn chế rượu và các đồ cay, nóng 
như ớt, hạt tiêu, thịt chó, thịt dê...

- Binh lang (hạt cau thái lát, 
phơi khô) 10-15g, sắc đặc lấy nước, 
dùng nước đó nấu cháo với gạo tẻ 
(30-60), ăn khi bụng đói, mỗi ngày 
1-2 lần. Món ăn này thích hợp cho 
những người khó đại tiện, bụng dưới 
chướng đầy.

- Quyết minh tử (hạt muồng 
muồng) 10-15g, mật ong 20-30g. 
Đem hạt Quyết minh tử sao vàng 
thơm, cho vào cối giã vụn, thêm 300-
400ml nước, sắc trong khoảng 10 
phút. Bắc ra, cho mật Ong vào trộn 
đều. Ngày uống 2 lần sáng, chiều. 
Cũng có thể làm nhiều uống thay 
trà. Cả hai vị này đều tốt cho những 
bệnh nhân táo bón, người nóng, bứt 
rứt, khó ngủ.

- Hắc chi ma (hạt vừng đen) 60g, 
Hoàng kỳ 20g, mật Ong lượng vừa 
đủ. Vừng đen giã nhuyễn thành hồ 
nhão, nhào với mật ong. Hoàng kỳ 
sắc đặc, bỏ bã, lấy nước trộn với hỗn 
hợp trên để uống. Thuốc có tác dụng 
nhuận tràng nhanh.

- Tang thầm (quả dâu chín) 30g, 
Hắc chi ma 60g, Vừng trắng 10g, 
đường cát 30g, bột gạo tẻ 300g, bột 
gạo nếp 700g. Vừng đen sao thơm. 
Tang thầm, Vừng trắng rửa sạch, cho 
vào nồi nước vừa đủ, dùng lửa to đun 
sôi rồi vặn nhỏ lửa đun trong 20 phút, 
bỏ bã, lấy nước. Bột gạo nếp, bột gạo 
tẻ, đường cát cho vào nồi trộn với 
nước thuốc vừa sắc, thêm nước, nặn 

thành bánh. Mặt ngoài bánh rắc Vừng 
đen đã sao thơm. Đem hấp cách thủy, 
ăn buổi sáng.

- Hoàng kỳ 10g, thịt lợn nạc 250g, 
Măng tươi 50g, Cà rốt 100g, Hành 
tươi 100g, Mộc nhĩ 30g, Bắp cải 
250g. Ngâm Hoàng kỳ trong nước 
khoảng 30 phút, sau đó đem sắc đặc, 
chắt lấy nước. Thịt nạc, Măng tươi, 
Cà rốt, Hành tươi thái lát mỏng; Mộc 
nhĩ ngâm cho nở, xắt thành miếng 
nhỏ; Bắp cải rửa sạch, thái vụn. Xào 
thịt chín tái rồi đổ ra, cho Củ cải vào 
xào một lúc, sau đó cho Măng vào 
xào, thêm Hành tươi. Đổ thịt cùng 
nước sắc Hoàng kỳ, Cải bắp, Mộc 
nhĩ, thêm một ít nước, bột mì đun 
cho sánh lại, nêm gia vị, ăn với cơm.

Món ăn này chứa nhiều thực 
phẩm tươi, giàu dinh dưỡng, có tác 
dụng bổ khí, cường thận, dưỡng vị, 
nhuận tràng, dùng tốt cho người cao 
tuổi đại tiện khó do ít vận động, nhu 
động ruột kém.

TRỊNH VĂN NHUẦN
Khoa Đông y - PHCN TTYT  

huyện Long Điền

Món ăn bài thuốc 
cho người bị táo bón mạn tính
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Nhiều nụ cười trong những  
lá thư

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại 
bệnh viện Bà Rịa, đang triển khai 
tốt hòm thư góp ý. Tất cả các khoa, 
phòng tại các bệnh viện đều có hòm 
thư góp ý, có khu vực bố trí 4-5 hòm 
thư để thuận tiện cho người dân. Khi 
được hỏi về vấn đề đã từng gửi thư 
vào hòm thư góp ý tại bệnh viện, 
Chị Lê Thị Trang ở xã Hòa Long, 
TP. Bà Rịa - một bệnh nhân thường 
xuyên điều trị tại bệnh viện Bà Rịa 
tâm sự:“người bệnh như chúng tôi 
cảm thấy rất vui khi bệnh viện có 
hòm thư góp ý, bởi chúng tôi có thể 
bày tỏ những tình cảm biết ơn, những 
suy nghĩ, trăn trở hay góp ý kiến vào 
hòm thư để gửi đến các y bác sĩ, lãnh 
đạo bệnh viện. Qua đó, chúng tôi 
mong muốn những ý kiến, kiến nghị 
chính đáng của mình được tôn trọng 
và giải quyết kịp thời thông qua hòm 
thư góp ý”.

Bs Nguyễn Văn Hương - GĐ 
Bệnh viện Bà Rịa, cho biết: “Hiện 
tại Bệnh viện Bà Rịa có gần 30 hộp 
thư góp ý đặt tại các khoa phòng, 
tại mỗi hòm thư có để sẵn giấy và 
bút để người dân góp ý. Một năm 
chúng tôi nhận được khoảng 60 lá 
thư, trong đó chủ yếu là khen ngợi 
cá nhân hoặc tập thể, một số góp ý 
bổ sung trang thiết bị phục vụ bệnh 
nhân hay phản ánh về quy trình, thủ 
tục khám chữa bệnh… Qua đó, chúng 
tôi càng hoàn thiện thêm những mặt 
chưa tốt và phát huy những mặt đã 
tốt và sẽ làm tốt hơn nữa. Khi đọc 
được những bức thư cảm động, đầy 
niềm tin và sự cảm ơn chân thành mà 
các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân 
gửi đến đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng 

của Bệnh viện ngày càng nhiều, là 
lãnh đạo chúng tôi cảm thấy việc 
đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ tại Bệnh viện đã có nhiều bước 
thay đổi rõ nét”.

Cầm lá thư bỏ vào hòm thư, bà Lê 
Thị Hương ở huyện Xuyên Mộc xúc 
động nói:“Trong thời gian điều trị tại 
bệnh viện Bà Rịa, các bác sĩ lúc nào 
cũng vui vẻ, hỏi han tình hình chu 
đáo, động viên tôi và những người 
bệnh khác, các y tá thì nói chuyện 
nhẹ nhàng, hướng dẫn từng viên 
thuốc uống lúc nào, uống loại nào, 
vì sợ chúng tôi sẽ nhầm lẫn, thật sự 
tôi thấy rất cảm động. Bây giờ ra 
viện khó nói hết một lời cảm ơn, nên 
tôi đã nói hết tâm tư mình nghĩ vào lá 
thư, qua đó hi vọng sẽ là nguồn khích 
lệ tinh thần cho các bác sĩ, y tá”. 

Tại nhiều đơn vị khám chữa 
bệnh khác như: BV Lê Lợi, BV 
Mắt, BV Phổi Phạm Hữu Chí, BV 
Tâm Thần,… hòm thư góp ý cũng 
đã phát huy tác dụng, giúp lãnh đạo 
bệnh viện biết được những mặt chưa 
tốt để khắc phục. Bs Trần Văn Bảy 
- Giám đốc bệnh viện Lê Lợi cho 
biết:“Hòm thư góp ý là hình thức 
cổ điển, nhưng dễ sử dụng đối với 
người bệnh, người nhà bệnh nhân. 
Hàng tuần, lãnh đạo chúng tôi luôn 
kiểm tra và xem xét các vấn đề bệnh 
nhân đã gửi gắm trong thư. Nội dung 
chủ yếu mà người bệnh, người nhà 
người bệnh thường đóng góp xoay 
quanh vấn đề chất lượng khám chữa 
bệnh, tinh thần thái độ phục vụ của 
nhân viên y tế, trang thiết bị, bố trí 
phòng ốc, những đóng góp đều xây 
dựng giúp cho bệnh viện ngày càng 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

HÒM THƯ GÓP Ý: 

Cầu nối giữa người bệnh với Bệnh viện
Hòm thư góp ý là một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch đổi mới phong cách thái độ 
phục vụ hướng đến sự hài lòng người bệnh. Thời gian qua, tại các cơ sở khám chữa bệnh, hòm thư góp 
ý đã phát huy tính hiệu quả, thực sự là cầu nối, là nơi chuyển tâm tư, tình cảm, những đóng góp, kiến 
nghị của những người bệnh, người dân.

Một bệnh nhân bỏ thư vào hòm thư góp ý tại Bv. Bà Rịa. Ảnh: PHAN MINH HIẾU
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tốt hơn. Đặc biệt những lá thư khen 
ngợi, cảm ơn chiếm đến 80%. Nhiều 
bệnh nhân còn viết những bài thơ dài 
khen ngợi và cảm ơn y đức của các 
y, bác sĩ chăm sóc mình trong thời 
gian điều trị tại bệnh viện. Đây là 
nguồn động viên to lớn để chúng tôi 
tiếp tục tập trung làm tốt hơn công 
tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân”.

Không chỉ các bệnh viện tuyến 
tỉnh mà các đơn vị Trung tâm y tế 
tuyến huyện/ Thành phố đều thực 
hiện nghiêm túc việc triển khai và 
đặt hòm thư góp ý tại các Khoa, 
phòng, khu vực đông người bệnh 
qua lại…Tại TTYT huyện Xuyên 
Mộc, định kỳ 01 lần/01 tuần, Lãnh 
đạo Phòng Tổ chức cán bộ, đại diện 
Ban Thanh tra nhân dân và đại diện 
Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức 
mở hòm thư góp ý và việc mở hòm 
thư góp ý được theo dõi bằng sổ và 
trình lên ban lãnh đạo. Bs Hồ Văn 
Hải - GĐ TTYT huyện Xuyên Mộc 
cho hay:“Qua những thông tin, tài 
liệu thu thập từ hòm thư góp ý là một 
trong các căn cứ để chúng tôi xem 
xét, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm 
việc và tinh thần phục vụ nhân dân 
của công chức, viên chức, người lao 
động đang làm việc tại đơn vị. Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng kịp thời khen 
ngợi đến những cán bộ, nhân viên y 
tế điển hình nhằm khích lệ tinh thần 
mọi người”. 

Đánh giá về vai trò của hòm thư 
góp ý, Bs Nguyễn Thế Trung - Chánh 
Văn Phòng Sở Y tế khẳng định: 
“Hòm thư góp ý là một trong những 
kênh trao đổi và tiếp nhận thông tin 
hiệu quả giữa người bệnh và bệnh 
viện, những lời cảm ơn, những góp 
ý, hay phản ánh,.. sẽ giúp ích rất lớn 
cho mỗi đơn vị khám chữa bệnh ngày 
càng hoàn thiện hơn nữa trong sứ 
mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Trong năm 2016, toàn ngành y tế 
có 357 thư, góp ý, trong đó có đến 
149 thư khen nhân viên y tế. Mặc dù 
chưa có thống kê cụ thể nhưng tôi tin 
trong năm nay và những năm tiếp 
theo số lá thư khen ngợi còn tăng 
lên đáng kể”.

Có thể thấy, thông qua hòm thư 
góp ý, ngành y tế nắm bắt sâu sát 
thực tiễn, thường xuyên chấn chỉnh, 
đổi mới toàn diện hướng tới sự hài 
lòng người bệnh.

Cần tiếp tục phát huy tính  
hiệu quả

Theo Bs Nguyễn Thế Trung - 
Chánh Văn Phòng Sở Y tế, hiện nay 
một số đơn vị, cơ quan vẫn nhận thức 
chưa đúng ý nghĩa của hòm thư góp 
ý, nên việc quản lý và sử dụng có 
nơi chưa thật sự hiệu quả. Từ việc 
người giữ chìa khóa, mở hòm thư, 
bảo quản hòm thư, nơi đặt hòm thư 
cho đến cơ chế tiếp thu... còn nhiều 
bất cập. Để phát huy hiệu quả tác 
dụng của hòm thư góp ý, phải nhanh 
chóng trả lời và giải quyết các ý kiến 
đóng góp, phản ánh của người bệnh 

để tạo sự tin tưởng đối với 
người bệnh, thể hiện sự 
tôn trọng, sự cầu thị của 
cơ sở khám chữa bệnh. 
Bên cạnh đó, việc chọn 
vị trí đặt hòm thư phải 
thuận tiện, đảm bảo về độ 
cao nhất định. Vì nếu cao 
quá, bệnh nhân sẽ ngại gửi 
thư làm cho hòm thư góp ý 
không phát huy được hiệu 
quả thiết thực mà chỉ mang 
tính hình thức.

TRẦN HIÊN

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Một lá thư của người bệnh khen ngợi tinh thần phục vụ của điều dưỡng TTYT huyện Xuyên Mộc.

Theo Thông tư 25/2015/TT-BYT, hòm thư góp ý phải được đặt tại nơi 
dễ nhận thấy, đông người qua lại; được treo cố định trên tường, độ 
cao cách nền nhà khoảng 1,5m. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, tại khoa/phòng khám bệnh, mỗi khoa lâm sàng, cận lâm 
sàng, phòng chức năng, hành chính thực hiện dịch vụ công ít nhất 
phải có 01 hòm thư góp ý. Trên hòm thư góp ý phải có dòng chữ in 
hoa “Hòm thư góp ý” ở phía trên, chính giữa mặt chính hòm thư và 
tên đơn vị y tế ở phía trên bảo đảm rõ ràng, dễ đọc, màu sắc chữ phải 
tương phản với màu của hòm thư. Kích thước của hòm thư góp ý tối 
thiểu phải bảo đảm chiều cao, chiều ngang và độ dày tương ứng là: 
40cm, 30cm, 20cm. Khe bỏ thư góp ý phải có kích thước dài tối thiểu 
20 cm và rộng từ 0,5 đến 01 cm. Hòm thư có ngăn để mẫu thư góp ý 
ở phía sau. 
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 8-12, UBND TP.Bà Rịa phối hợp cùng Chi cục 
Dân số- Kế Hoạch Hóa Gia Đình (DS-KHHGĐ) 
tỉnh tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng tháng 

hành động Quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 
(26-12) tại Công viên Lê Thành Duy.

Từ ngày 08/12 đến 10/12, đội tuyển ngành Y tế BR-VT 
gồm 13 VĐV tham gia Hội thao ngành Y tế Việt Nam 
lần thứ Nhất năm 2017, tại Cung điền kinh Hà Nội.

Hội thao được tổ chức qua 03 cấp: cấp cơ sở, cấp khu 
vực và chung kết cấp ngành y tế toàn quốc. Tại chung kết 
cấp ngành, đã có sự tham gia của gần 900 VĐV, đến từ 82 
đơn vị trong toàn quốc, tranh tài ở 04 bộ môn: Bóng đá, 
Bóng bàn, Cầu lông và Tennis.

13 VĐV của ngành Y tế BR-VT, tham dự Hội thao chung 
kết cấp ngành tại Hà Nội là những gương mặt đại diện tiêu 
biểu, xuất sắc, được tuyển chọn qua các kì hội thao cấp cơ 
sở và cấp khu vực bao gồm: 

Bộ môn Bóng bàn: VĐV Danh Minh Chánh (Trường 
TCYT); Châu Ngọc Hương (BV Lê Lợi); Nguyễn Long 
Phương Trang (TTYT Châu Đức).

Bộ môn Cầu lông: VĐV Tạ Thị Thiết (Trung tâm Truyền 
thông GDSK); Bùi Thị Bình (Chi cục Dân số); Nguyễn 
Thị Điểm (TTYT Châu Đức); Đinh Thị Kim Liên (TTYT 
Xuyên Mộc); Chu Tường Linh (BV Mắt); Nguyễn Văn 
Trung (TTYT Châu Đức); Nguyễn Thanh Phước (Trung 
tâm GĐYK); Lê Văn Tấn (TTYT Long Điền); Cao Văn 
Kiên (BV Bà Rịa); Lê Đình Hưởng (TTYT Long Điền).

Sau 03 ngày thi đấu sôi nổi, đầy kịch tính trên tinh thần 
giao lưu, học hỏi, hướng đến mục tiêu “Khỏe để xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc”; “Khỏe để chăm sóc bảo vệ sức khỏe 
nhân dân”, Chung kết Hội thao ngành Y tế lần thứ Nhất đã 
khép lại với những dư âm tốt đẹp. Nhiều giải thưởng đã được 

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia 
về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Bs. Nguyễn Văn Thái –PGĐ Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự lễ mít tinh có đại diện lãnh đạo UBND TP 
Bà Rịa, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn 
thể, TTYT thành phố và các trạm y tế xã/phường địa bàn 
thành phố Bà Rịa.

Thống kê cho thấy, trong năm qua công tác DS-KHHGĐ 
TP Bà Rịa về cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu như: Tỷ 
lệ sinh thô giảm 0,27%, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 0,23% 
so với năm 2016. Tỷ số giới tính khi sinh là 103,5 bé trai/ 
100 bé gái. Đặc biệt tỷ lệ triệt sản vượt chỉ tiêu 22/10 ca, 
đạt tỷ lệ 220%. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như : 
Tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên; quy mô 
dân số, cơ cấu dân số, chất lượng dân số và phân bổ dân 
cư…chưa đồng đều.

Trước tình hình đó, phát biểu tại buổi lễ của Bs. Nguyễn 
Văn Thái -PGĐ Sở Y tế nhấn mạnh: “…Mọi người dân 
hãy hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về Dân số và 
ngày Dân số Việt Nam 26/12 bằng những việc làm và hành 
động thiết thực gắn với chủ đề “ Thực hiện sàng lọc trước 
sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số”.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu tham dự Hội thao 
ngành Y tế Việt Nam lần thứ Nhất, năm 2017

trao cho những cá nhân, tập thể xứng đáng, bao gồm: 147 
cờ dành cho các giải Nhất, Nhì, Ba đối với mỗi nội dung 
thi đấu; 315 huy chương các loại cho các giải Nhất, Nhì, 
Ba…và 03 giải toàn đoàn thuộc về: Giải Nhất - BV Bạch 
Mai Hà Nội; Giải Nhì - Sở Y tế Đà Nẵng và giải Ba - Sở 
Y tế Đăklăk. Tổng số tiền khen thưởng cho các đoàn và 
các VĐV là 242.200.000 đồng.

Tuy số lượng VĐV tham gia còn khiêm tốn, song đoàn 
Y tế BR-VT cũng đã thi đấu với phong độ rất tốt và tinh 
thần thể thao cao thượng, đem về một Huy chương vàng 
nội dung đôi nữ bóng bàn (VĐV Châu Ngọc Hương - VĐV 
Nguyễn Long Phương Trang); một Huy chương đồng nội 
dung đôi nam nữ bóng bàn (VĐV Danh Minh Chánh - VĐV 
Châu Ngọc Hương). KHÁNH CHI

GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế trao giải Nhất, 
Nhì, Ba nội dung Bóng bàn đôi nữ cho VĐV. Ảnh: TẠ THIẾT
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Ngày 8/11, tại thành phố Vũng 
Tàu, Bộ LĐTB&XH phối 
hợp với Bảo hiểm Xã hội 

Việt Nam tổ chức buổi “Hội thảo 
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền 
chính sách, pháp luật về BHXH, 
BHYT đối với các cơ quan báo chí”.

Tham dự hội thảo có PGS.TS Lê 
Quân - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; 
ông Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám 
đốc BHXH Việt Nam; Ông Đặng 
Minh Thông - PCT UBND tỉnh BR-
VT, cùng hơn 150 đại biểu đại diện 
các cơ quan Trung ương, các cơ quan 
địa phương khu vực Đông Nam Bộ; 
35 đại biểu là lãnh đạo và phóng viên 
các cơ quan báo chí Trung ương và 
địa phương. 

Tại buổi hội thảo, có 9 đề tài tham 
luận được trình bày xoay quanh các 
nội dung như: định hướng truyền 
thông, phản ánh nhanh chóng kịp 

thời, chuyên sâu về những vấn đề 
mới của BHXH, BHYT; các kỹ năng, 
giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp 
giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan 
báo chí trong tuyên truyền về lĩnh 
vực này; kết quả và các mô hình tiêu 
biểu thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, mở rộng đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT cùng những vấn đề 
đặt ra trong thực hiện chính sách tại 
các địa phương, doanh nghiệp khu 
vực Đông Nam Bộ…

Qua đó, các đại biểu cũng đã trao 
đổi, thảo luận, chia sẻ với các nhà 
báo, phóng viên về các khó khăn, 
vướng mắc trong việc tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp luật về 
BHXH, BHYT, qua đó đề xuất các 
giải pháp đẩy mạnh công tác truyền 
thông về BHXH, BHYT trên các cơ 
quan thông tấn, báo chí trong thời 
gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê 
Quân ghi nhận sự chung tay vào cuộc 
của các cơ quan thông tấn báo chí 
Trung ương và địa phương đã quan 
tâm phối hợp chặt chẽ với BHXH 
Việt Nam trong công tác tuyên 
truyền các chính sách, pháp luật về 
BHXH, BHYT đến cộng đồng một 
cách nhanh nhất, thiết thực nhất cả 
về số lượng lẫn chất lượng. Cụ thể 
như: Luật BHXH, Luật BHYT và 
các văn bản hướng dẫn thi hành; các 
kết quả thực hiện chính sách BHXH, 
BHYT; đồng thời cũng chỉ ra những 
bất cập, hạn chế, yếu kém và nguyên 
nhân trong quá trình triển khai thực 
hiện, từ đó đề xuất các giải pháp 
nhằm từng bước hoàn thiện chính 
sách. Tuy nhiên đôi lúc, đôi nơi công 
tác phối hợp giữa BHXH với các cơ 
quan báo chí vẫn chưa thật sự gắn 
kết, do đó chưa tạo ra được những 
đột phá, những bài viết tạo dấu ấn 
sâu sắc, còn khô khan và chưa đưa 
hết thông tin đến với người dân, đặc 
biệt là người dân ở vùng khó khăn, 
vùng sâu vùng xa.. Ông cũng bày tỏ 
hy vọng, các nhà báo, phóng viên của 
các cơ quan báo chí sẽ luôn sát cách 
cùng BHXH Việt Nam, đưa thông tin 
đến người dân bằng nhiều hình thức 
truyền thông đa dạng và phong phú, 
tạo điều kiện cho các ngành, các địa 
phương, chủ sử dụng lao động và 
các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn 
mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn 
của chính sách BHXH, BHYT trong 
hệ thống chính sách an sinh xã hội 
ở nước ta.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền chính sách BHXH, 
BHYT đối với các cơ 
quan thông tấn báo chí

Ông Đặng Minh Thông - PCT UBND tỉnh BR-VT phát biểu 
tại Hội thảo.

PGS.TS Lê Quân - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH (đứng giữa), điều hành phần thảo luận, 
chia sẻ cùng các phóng viên báo chí.
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Hưởng ứng Tháng hành động 
quốc gia về Dân số và Ngày 
Dân số Việt Nam, trong 

những tháng qua, Trung tâm Dân số 
- KHHGĐ thành phố Vũng Tàu đã 
tổ chức các hoạt động truyền thông 
sôi nổi.

Ngày 7/9, Trung tâm đã phối hợp 
với trường THPT Đinh Tiên Hoàng 
tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức 
chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành 
niên” cho hơn 500 em học sinh khối 
lớp 10. Hội Thi nhằm tạo sân chơi 
văn hóa - văn nghệ cho các em, qua 
đó nâng cao nhận thức, giúp các em 
tiếp cận với những kiến thức về sức 
khỏe sinh sản vị thành niên; giúp các 
em hiểu biết những hành vi lành mạnh 
trong quan hệ tình bạn; có các kỹ năng 
sống cần thiết để bảo vệ và chăm sóc 
sức khỏe sinh sản cho mình. Sau hội 
thi các em trở thành những tuyên 
truyền viên tiếp tục tuyên truyền cho 
bạn bè và những người xung quanh. 

Ngày 14, 15/9, Trung tâm tổ chức 
03 lớp truyền thông, mỗi lớp 80 người 
cho Hội nông dân Tp. Vũng Tàu, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Tp. Vũng Tàu và 
Thành đoàn Tp. Vũng Tàu về sức khỏe 
sinh sản vị thành niên và vấn đề giảm 
thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. 
Các lớp truyền thông này đã góp phần 
nâng cao nhận thức, hiểu biết của các 
hội viên thuộc tổ chức hội, thông qua 

đó tăng cường công tác phối hợp tuyên 
truyền giữa ngành dân số và các tổ 
chức hội, đoàn thể, góp phần nâng 
cao chất lượng dân số trên địa bàn 
Tp. Vũng Tàu.

Vào ngày 12/12, Trung tâm tổ 
chức buổi Họp mặt nhân Tháng hành 
động quốc gia về Dân số và Ngày Dân 
số Việt Nam 2/12, với sự tham dự của 
tất cả Chuyên trách Dân số, đại diện 
Cộng tác viên dân số của 17 phường 
xã thuộc địa bàn thành phố. Tại buổi 
họp mặt, Bà Tạ Thị Thu Hiền, giám 
đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành 
phố Vũng Tàu đã báo cáo những kết 

quả đạt được và những mặt tồn tại 
của Công tác Dân số thành phố Vũng 
Tàu năm 2017; Các cộng tác viên đã 
nhiệt tình đóng góp ý kiến nhằm nâng 
cao hiệu quả của công tác Dân số trên 
địa bàn. 

Ngoài ra, để hưởng ứng Tháng 
hành động quốc gia về Dân số và 
Ngày Dân số Việt Nam, tất cả các 
phường/xã phối hợp với các hội, 
đoàn thể ở địa phương đã tổ chức 17 
buổi truyền thông nhóm cho hơn 750 
người dân và treo 17 băng rôn tuyên 
truyền về Dân số-KHHĐ trên các trục 
lộ chính của thành phố. 

Việc tổ chức các hoạt động truyền 
thông nhân Tháng hành động quốc gia 
về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 
26/12 do Trung tâm Dân số KHHGĐ 
thành phố Vũng Tàu triển khai đã 
nâng cao nhận thức và đề cao trách 
nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn 
thể, tổ chức xã hội, từng gia đình… về 
ý nghĩa và tầm quan trọng của công 
tác dân số - KHHGĐ trong sự phát 
triển bền vững của đất nước, dân tộc 
Việt Nam.

Bài, ảnh: LÊ HUYỀN
Trung tâm Dân số KHHGĐ TP. Vũng Tàu

Thành phố Vũng Tàu:

Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng 
“Tháng hành động quốc gia về dân số”

Trung tâm Dân số Tp. Vũng Tàu tổ chức Họp mặt nhân Tháng hành động quốc gia  
về Dân số và ngày Dân số Việt Nam.

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” tại trường 
THPT Đinh Tiên Hoàng, TP. Vũng Tàu. 27



TIN VĂN BẢN
• Ngày18/12/2017, Sở Y tế phát hành văn bản số 3906/SYT-NVD triển khai công văn số 20534/

QLD-ĐK ngày 07/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật thông tin về sử dụng mifepriston phối 
hợp với misoprostol để phá thai.

• Ngày 21/12/2017, Sở Y tế phát hành văn bản số 3924/SYT-KHTC triển khai Nghị quyết số 49/2017/
NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy định mức giá đối với 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám 
bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

• Cùng ngày 21/12/2017, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 3928/SYT-KHTC triển khai Nghị quyết 
số 48/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 của HĐND tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện 
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

• Được biết, ngày 9/12/2017, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND 
về chính sách mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2021.

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)

Tên sản phẩm Nguồn gốc  
xuất xứ

Số tiếp 
nhận

Ngày cấp/
Số lô Lý do Biện pháp 

xử lý

Thuốc Viên 
nang mềm 
Bluetec (Cetirizin 
hydrochlorid 10mg)

Công ty cổ phần 
dược phẩm 
Medisun sản xuất.

VD-22179-15 010617 Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc giả Voltaren 
75mg/3ml

Công ty Novartis 
Pharma Services 
AG đăng ký (chủ 
sở hữu sản phẩm), 
Công ty Lek 
Pharmaceuticals 
d.d Slovenia sản 
xuất như sau:

VN-20041-16 711009

Trên nhãn ghi mạo danh nhà sản xuất Novartis 
Farmacécutica S.A (Tây Ban Nha) có một 
số đặc điểm khác với mẫu thuốc Voltaren 
75mg/3ml thật.
Cách nhận biết:
 + Thuốc giả: Nhà sản xuất: Novartis 
Farmacécutica S.A (Tây Ban Nha);  Ống thuốc 
giả có 3 vòng màu trên cổ ống, theo thứ tự từ 
trên xuống như sau:1 vòng màu xanh lá,1 vòng 
màu đỏ và 1 vòng màu xanh lá.
+ Thuốc thật: Nhà sản xuất: Công ty Lek 
Pharmaceuticals d.d Slovenia;  Ống thuốc thật 
có 1 vòng màu xanh lá trên cổ ống.

Thu hồi

Dung dịch vệ sinh 
phụ nữ Lady Wash 
80ml

Doanh nghiệp tư 
nhân sản xuất hóa 
mỹ phẩm Gamma 
sản xuất.

004035/14/
CBMP-HCM LDF010316 Không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật 

trong mỹ phẩm. 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

Bác sĩ Đặng Thị Hạt quê huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Năm 
1991, sau khi tốt nghiệp 

trường Đại học Y Thái Bình, chị vào 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu định cư cùng 
với gia đình tại xã Châu Pha, huyện 
Tân Thành. Khi đó Bà Rịa Vũng Tàu 
mới được thành lập, Tân Thành còn 
nằm chung trong huyện Châu Thành. 

Chị chia sẻ: “... Ngày đó bác sĩ 
xin việc khó lắm, tôi vào từ năm 
1991 nhưng đến tháng 4/1994 mới 
đi làm tại TYT Phú Mỹ thuộc TTYT 
Châu Thành. Đến tháng 6/1994, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Nghị định 
45/CP chia huyện Châu Thành thành 
ba đơn vị hành chính là: thị xã Bà 
Rịa, huyện Châu Đức và huyện Tân 
Thành. Đó cũng là thời điểm tôi được 
luân chuyển về TYT Châu Pha công 
tác cho đến nay...”

Bác sĩ Hạt nhớ lại: “Khi về TYT 
Châu Pha công tác, nhà cửa lụp xụp, 
xuống cấp, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị thiếu thốn, nhân sự vừa yếu lại 
thiếu… Bên cạnh đó, kiến thức và ý 
thức của người dân về sức khỏe cộng 
đồng rất hạn chế và tại thời điểm đó 
dịch sởi đang diễn biến phức tạp tại 
địa phương… Nhưng với sự đồng 
lòng, hợp sức của tập thể TYT Châu 
Pha, trong đó Y sĩ Bùi Hữu Thế làm 
trạm trưởng, tôi Phó trạm đã cùng với 
02 nhân viên nỗ lực xuống địa bàn 
tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ 
chức thực hiện các buổi nói chuyện 

sức khỏe và thăm khám sức khỏe cho 
người dân tại hộ gia đình hoặc theo 
phân nhóm đối tượng bệnh nhân… 
dần dần rồi mọi việc mới đi vào ổn 
định, vừa xây dựng, vừa phát triển”.

Thời gian trôi qua, chị đã gắn bó 
với TYT gần 24 năm, đến nay cơ sở 
hạ tầng khá khang trang và đầy đủ 
các phòng làm việc; Trang thiết bị y 
tế thiết yếu được đảm bảo cho công 
tác khám chữa bệnh tại địa phương 
(máy điện tim, máy phun khí dung, 
bộ khám ngũ quan, bình oxy… ); 
đội ngũ nhân viên y tế cũng được 

tăng lên với số lượng là 13 người, 
trong đó chị làm trưởng trạm (từ năm 
2015). Đặc biệt TYT đã xây dựng 
được mạng lưới cộng tác viên y tế 
thôn, ấp rộng khắp, hỗ trợ nhiệt tình 
các hoạt động của trạm…

Nhờ vậy, các hoạt động chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, kiểm soát dịch 
bệnh tại địa phương được thực hiện 
hiệu quả. Nhiều năm qua, 100% số 
trẻ trong độ tuổi tiêm chủng được 
tiêm đủ mũi theo lịch tiêm chủng 
mở rộng; tất cả trẻ từ 6 tháng đến 
36 tháng tuổi được uống bổ sung 

 Gặp gỡ Bác sĩ  
        rẻo Châu Pha
Trái hẳn với vẻ bề ngoài rất nghiêm khắc mà tôi thấy, chị lại là người phụ nữ cởi mở và 
giản dị, trong chị toát lên sự nhanh nhẹn, năng động nhưng lại rất cẩn trọng, chu đáo. 
Đó là ấn tượng của tôi khi lần đầu gặp bác sĩ Đặng Thị Hạt - Trạm trưởng trạm y tế xã 
Châu Pha, địa bàn vùng sâu của huyện Tân Thành. 

Bác sĩ Đặng Thị Hạt – cẩn trọng thăm khám mắt cho một bệnh nhân. 
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Vitamin; phụ nữ có thai được khám 
thai đủ 3 lần; những ổ dịch nhỏ được 
khống chế kịp thời, không có dịch 
lớn xảy ra tại địa bàn… Đặc biệt, 
hoạt động khám chữa bệnh tại trạm 
luôn đạt kết quả tốt, trung bình một 
ngày khoảng 25 đến 30 bệnh nhân… 

Bác sĩ Đặng Thị Hạt khiêm tốn 
chia sẻ thêm: “… Với ai cũng vậy 
thôi, khi đã là người quản lý cả một 
tập thể thì điều trước tiên mình phải 
gương mẫu trong tất cả các hoạt 
động. Bên cạnh đó cần phải có sự 
tinh tế và hài hòa trong công việc, 
nhất là việc sắp xếp, phân bổ nhiệm 
vụ với từng nhân viên của mình. 
Đồng thời phải gần gũi, uy tín với 
người dân địa phương… ”.

Ông Phan Văn Khuôn, thôn Tân 
Châu là một người dân thường xuyên 

đến trạm y tế xã để khám chữa bệnh, 
nhận xét: “Tôi là một người rất hay 
đến trạm y tế xã để khám và chữa 
bệnh. Tôi thấy các cán bộ và nhân 
viên trong trạm y tế rất ân cần và 
nhiệt tình với mọi người, đặc biệt 
là bác sĩ Hạt. Mỗi khi tôi hoặc con 
cháu tôi đến khám bệnh, bác sĩ đều 
xem bệnh rất tận tình và cẩn thận.”

Với sự năng động, tinh tế trong 
công tác quản lý, điều hành công việc 
của một người trạm trưởng, đồng 
thời còn là Bí thư Chi bộ khối trạm 
y tế 2 (gồm đảng viên của 04 TYT; 
Sông Xoài, Hắc Dịch, Tóc Tiên và 
Châu Pha), trong công việc bác sĩ 
luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được 
giao và nhiều năm liền là đảng viên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Được biết, năm 2013 xã Châu 
Pha đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về 
y tế xã giai đoạn đến năm 2020 và 
duy trì thực hiện cho đến nay. Đồng 
thời, công tác y tế đã đóng góp tích 
cực trong phong trào Xây dựng Nông 
thôn mới… 

Nhận xét về chị, Bác sĩ Phan 
Chánh Phú - Giám đốc Trung tâm 
Y tế Tân Thành cho biết: “… Bác 
sĩ Hạt là người có chuyên môn giỏi, 
có tâm huyết với nghề, gắn bó và nỗ 
lực với y tế cơ sở, vì sức khỏe cộng 
đồng... Bác sĩ Hạt, không ngại vất vả, 
luôn biết khắc phục khó khăn và sẵn 
sàng tiếp nhận nhiệm vụ khi TTYT 
yêu cầu tăng cường, hỗ trợ công tác 
khám chữa bệnh tại trung tâm, hay 
tại TYT Tóc Tiên …”. 

Bên cạnh sự nhận xét tốt đẹp từ 
TTYT huyện Tân Thành, ông Trần 
Đình Ơn - Chủ tịch UBND xã Châu 
Pha cho biết thêm: “… Nhiều năm 
qua, bác sĩ Hạt với vai trò trưởng 
trạm đã thực hiện rất tốt công tác 
tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã 
trong việc chỉ đạo và xây dựng, triển 
khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân, phòng chống dịch 
bệnh; chủ động phát hiện sớm và 
xử lý kịp thời các ca bệnh dịch tại 
cộng đồng, các đợt chiến dịch tổng 
dọn vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, 
phun hóa chất diệt muỗi diện rộng 
phòng chống sốt xuất huyết và dịch 
bệnh do vi rút zika… Đồng thời, các 
hoạt động của đoàn kiểm tra liên 
ngành liên quan đến công tác y tế 
trên địa bàn xã thì bác sĩ Hạt cũng 
luôn tham mưu và tham gia triển khai 
hiệu quả… ”. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Gần gũi, chia sẻ về bệnh tật với bệnh nhân như người thân trong gia đình.
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 Ảnh: THĂNG THÀNH

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh BR-VT  
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2017

Địa chỉ liên hệ: Ấp Tây, xã Hòa Long,TP Bà Rịa- tỉnh BR-VT
Điện thoại: 02543.822.232   ;      Fax: 02543.822.234    

Email: bvyhoccotruyen2017@gmail.com

Thăm khám kịp thời, chu đáo. 

Áp dụng nhiều phương pháp điều trị.

Ân cần đón tiếp người bệnh. 



 Ảnh: THẾ PHI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Các vận động viên ngành Y tế tỉnh BR-VT xuất sắc giành thứ hạng cao tại Vòng chung kết hội thao  
ngành Y tế toàn quốc lần thứ nhất.

Hội thảo nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH đối với các cơ quan báo chí được tổ chức tại BR-VT.

DS. Lê Thị Tuyết Nhung trình bày ý nguyện của tuổi trẻ 
ngành Y tế đến lãnh đạo tỉnh. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy Viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy, 
Chủ Tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh đối thoại thẳng thắn,  
cởi mở với đại diện công chức, viên chức trẻ.


