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Chúc mừng năm mới

Nhân dịp đón chào năm mới 2018 – Xuân Mậu Tuất, Ban biên
tập Bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu xin gửi đến Quý lãnh đạo
Sở Y tế; các Phòng chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc
Sở Y tế; các phòng Y tế huyện, thành phố; các cộng tác viên trong
và ngoài ngành Y tế; quý bạn đọc gần xa lời kính chúc năm mới:
Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công!
Ban biên tập Bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu xin chân thành
cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Quý lãnh
đạo Sở Y tế, sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của Quý cơ quan, đơn vị;
sự cộng tác tích cực, sự cổ vũ và đóng góp chân thành của các cộng
tác viên và bạn đọc gần xa cũng như sự giúp đỡ quý báu của các
ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cá nhân... Sự giúp đỡ, ủng hộ và
cộng tác quý báu đó là yếu tố quan trọng giúp Bản tin Sức khỏe Bà
Rịa-Vũng Tàu ngày một nâng cao chất lượng, là một kênh thông
tin quan trọng, đóng góp tích cực trong công tác truyền thông giáo
dục sức khỏe trên địa bàn.
Chúng tôi rất mong trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự
quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế; sự giúp đỡ, ủng hộ, cộng tác của Quý
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để Bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng
Tàu ngày càng phong phú, chất lượng cả về hình thức và nội dung,
qua đó nâng cao hiệu quả Thông tin - Giáo dục - Truyền thông,
góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao
sức khỏe nhân dân.
BAN BIÊN TẬP
BẢN TIN SỨC KHỎE BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Thư chúc Tết của Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế
Nhân dịp đón chào năm mới 2018, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu
Tuất, thay mặt lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi xin gửi tới toàn thể
công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành; quý lãnh đạo ngành y tế qua các
thời kỳ; quý thầy thuốc đã nghỉ hưu; các nhân viên y tế thôn ấp/khu phố, nhân
viên sức khỏe cộng đồng; quý thầy thuốc của các đơn vị y tế ngành trên địa bàn;
quý thầy thuốc thuộc mạng lưới y tế ngoài công lập và các cộng tác viên cùng gia
đình lời Chúc mừng năm mới:
Sức khỏe - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng!
Trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song,
với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, yêu nghề, cùng với sự quan tâm chỉ đạo,
giúp đỡ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của mọi
người dân, ngành y tế đã đạt nhiều thành tích quan trọng, cơ bản hoàn thành các
nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh. Công tác phòng chống dịch luôn chủ động, quyết liệt, giám sát
chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Chương
trình mục tiêu Y tế - Dân số và các chương trình, đề án của tỉnh hầu hết đều đạt và
vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác khám chữa bệnh cũng có những bước tiến mới, áp
dụng thành công nhiều kỹ thuật cao trong điều trị, đặc biệt là kỹ thuật tim mạch
can thiệp đạt nhiều kết quả rất phấn khởi. Bệnh viện Bà Rịa bước đầu triển khai đề
án xây dựng bệnh viện Văn minh - Thân thiện - Hiện đại. Đi đôi với không ngừng
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ,
tích cực kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự
hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp, gắn với cuộc vận
động học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã được
người bệnh, người dân ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017 ngành y
tế cũng đã có thêm 02 bệnh viện chuyên khoa đi vào hoạt động là bệnh viện Phổi
Phạm Hữu Chí và bệnh viện Y học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu về khám, chữa bệnh
của nhân dân. Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong
công tác quản lý, điều hành; chú trọng công tác đào tạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tài chính, kinh tế

y tế đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe
được tăng cường, biểu dương các mô hình hoạt động hiệu quả, các gương người tốt,
việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…
Thay mặt lãnh đạo ngành y tế tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích
trên tất cả các mặt công tác của toàn thể công chức, viên chức, lao động trong toàn
ngành. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đảm bảo an sinh
xã hội và sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của địa phương!
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo ngành Y tế, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc
đến sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh; Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Y tế và các Tổng
cục, Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Y tế; các bệnh viện tuyến cuối tại thành phố Hồ
Chí Minh; cảm ơn sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành và chính
quyền các cấp; sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã chia
sẻ, chung tay sát cánh cùng ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao
sức khỏe nhân dân!
Tôi cũng xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo ngành y tế tỉnh qua các thời kỳ sự kính
trọng và lòng biết ơn sâu sắc về những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của
ngành y tế trong những năm qua!
Bước sang năm mới 2018 là năm có tính chất bản lề của kế hoạch 5 năm (20162020), chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh lần thứ IV trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ
đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Song, với khí thế của mùa xuân mới,
với niềm tin sâu sắc, trên cơ sở phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã
đạt được trong những năm qua, tôi rất mong và tin tưởng toàn thể công chức, viên
chức, lao động trong toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung
sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, hăng hái thi đua, nâng cao
chất lượng, hiệu quả các dịch vụ y tế, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục
vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, chú trọng Y tế dự phòng, tập trung phát
triển Y tế cơ sở, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, hướng
đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, đáp lại sự tin yêu của Đảng bộ, Chính
quyền và Nhân dân tỉnh nhà!
Năm mới thắng lợi mới!
Chào thân ái!

PHẠM MINH AN
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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BS CKII PHẠM MINH AN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY,
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO,
PHÁT TRIỂN NGÀNH Y TẾ TỈNH NHÀ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU:

Công bằng - chất lượng hiệu quả - thân thiện!

N

ăm 2017 đã khép lại. Mặc
dù phải đối mặt với không ít
khó khăn, thách thức, song,
với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng
tạo, nỗ lực không ngừng cùng với sự
quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp
tích cực của các cấp, các ngành và
sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp
nhân dân, ngành Y tế đã đạt nhiều
thành tích quan trọng, góp phần tích
cực trong nhiệm vụ đảm bảo an sinh
xã hội và phát triển kinh tế - xã hội
nói chung trên địa bàn tỉnh.
Công tác phòng chống dịch,
bệnh luôn chủ động với nhiều giải
pháp quyết liệt, đồng bộ, tăng cường
giám sát chặt chẽ, phát hiện, xử lý
kịp thời, không để dịch lớn xảy ra
trên địa bàn, không có trường hợp tử
vong do các bệnh truyền nhiễm, nhất
là bệnh sốt xuất huyết và tay chân
miệng. Chương trình mục tiêu Y tế
- Dân số và các chương trình, đề án
của tỉnh hầu hết đều đạt và vượt các
chỉ tiêu đề ra.
Công tác khám chữa bệnh cũng có
những bước tiến mới, áp dụng thành
công nhiều kỹ thuật cao trong điều
trị, đặc biệt là kỹ thuật tim mạch can
thiệp, ngoại thần kinh, chấn thương
chỉnh hình, phẫu thuật nội soi, kỹ
thuật lọc máu, máy chạy thận nhân
tạo thế hệ mới. Nét mới, trong năm
qua Trung tâm Y tế huyện Xuyên
Mộc là đơn vị tuyến huyện đầu tiên đã

triển khai kỹ thuật lọc thận nhân tạo,
giúp người bệnh được thụ hưởng kỹ
thuật cao ngay tại địa phương. Bệnh
viện Bà Rịa bước đầu triển khai đề án
xây dựng bệnh viện Văn minh - Thân
thiện - Hiện đại.
Đi đôi với không ngừng nâng cao
chất lượng khám, chữa bệnh, toàn
ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, tích
cực kế hoạch đổi mới phong cách,
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng
tới sự hài lòng của người bệnh, và đã
được người bệnh, người dân ghi nhận
nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hài
lòng của người bệnh tại các cơ sở
khám, chữa bệnh ngày một nâng cao.
Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục
đẩy mạnh công tác truyền thông giáo
dục sức khỏe, nâng cao nhận thức,
hướng dẫn người dân thực hiện các
hành vi có lợi cho sức khỏe; chú trọng
công tác kiểm nghiệm dược phẩm,
mỹ phẩm; công tác giám định Y
khoa, giám định pháp Y; tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra; công tác
quản lý nhà nước về hành nghề y tế
tư nhân; tập trung ưu tiên công tác
đào tạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong các lĩnh
vực hoạt động, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả trong công tác quản lý, điều
hành. Công tác tài chính, kinh tế Y
tế đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu
quả. Năm 2017 ghi nhận kết quả bước

đầu của 2 đơn vị đầu tiên của ngành
thực hiện tự chủ chi thường xuyên là
bệnh viện Mắt và Trung tâm Y tế Dự
phòng. Về đầu tư cơ sở vật chất, năm
2017 ngành Y tế tỉnh nhà có thêm 02
bệnh viện chuyên khoa là bệnh viện
Phổi Phạm Hữu Chí và bệnh viện Y
học cổ truyền, đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao và đa dạng về chăm sóc sức
khỏe của nhân dân.
Một số chỉ tiêu Y tế chủ yếu chúng
ta đã đạt được sau khi kết thúc năm
2017: số bác sĩ/10.000 dân là 7,3;
số giường bệnh/10.000 dân là 18,0;
91,5% số xã, phường đạt Bộ tiêu chí
Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 20112020; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được
tiêm chủng đầy đủ đạt 98,2%; tỷ lệ
suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi
(cân nặng theo tuổi) giảm còn 6,6%
(tỷ lệ chung toàn quốc là 13,1%); tỷ lệ
tăng dân số tự nhiên là 10,6%o; tỷ lệ
nhiễm HIV trong cộng đồng đạt dưới
0,3%... Chúng ta tiếp tục bảo vệ các
thành quả: thanh toán bại liệt; loại trừ
bệnh phong; loại trừ uốn ván sơ sinh.
Kết quả trên đây, trước hết bắt
nguồn từ sự quan tâm chỉ đạo sâu
sát và đầu tư rất lớn cho ngành Y tế
của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, giúp
đỡ kịp thời của Bộ Y tế và các cơ
quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các bệnh
viện tuyến cuối tại thành phố Hồ Chí
Minh; sự phối hợp tích cực của các sở
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ban ngành và các địa phương; sự ủng
hộ, giúp đỡ của mọi tầng lớp nhân dân
và đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng,
vượt qua khó khăn, tận tâm, tận tụy,
hết lòng với người bệnh, với nghề
của toàn thể công chức, viên chức,
lao động trong toàn ngành!
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả
đã đạt được, chúng ta phải thẳng thắn
nhìn nhận, đánh giá đúng những mặt
còn hạn chế, yếu kém để có giải pháp
khắc phục kịp thời, đó là: Các cơ sở
khám chữa bệnh tuy đã có nhiều cải
thiện về chất lượng và thái độ phục vụ,
giao tiếp ứng xử, nhưng qua đường
dây nóng, qua phản ánh của người
bệnh, người dân thì chúng ta cũng còn
nhiều hạn chế cần khắc phục; niềm
tin của người dân đối với một số cơ
sở khám, chữa bệnh trong tỉnh chưa
cao; công suất sử dụng giường bệnh
còn thấp, nhất là tuyến huyện. Vấn
đề thanh quyết toán Bảo hiểm Y tế
giữa các cơ sở khám chữa bệnh với cơ
quan Bảo hiểm xã hội cũng còn nhiều
vướng mắc chưa được khắc phục. Sự
thiếu hụt trầm trọng nhân lực (bác sĩ)
kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến các
hoạt động chuyên môn. Đề án thu hút
nguồn nhân lực chất lượng cao qua
3 năm thực hiện chưa có kết quả. Tỷ
lệ giường bệnh/vạn dân chưa đạt chỉ
tiêu và còn quá thấp so với bình quân
chung cả nước. Dịch sốt xuất huyết,
tay chân miệng số mắc vẫn còn rất
cao, trong khi một số bệnh dịch nguy
hiểm, mới nổi diễn biến phức tạp, khó
lường, nguy cơ xâm nhập vào nước
ta là rất lớn, công tác phòng, chống
dịch gặp nhiều khó khăn. Công tác
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
vẫn còn nhiều mối nguy, chưa quản
lý triệt để, số người mắc ngộ độc thực
phẩm còn cao, không đạt chỉ tiêu đề
ra. Công tác vệ sinh môi trường, vệ
sinh lao động chưa được triển khai
đúng mức. Mô hình bệnh tật đã có
nhiều thay đổi nhưng chưa có chiến
lược phòng, chống các bệnh không
lây nhiễm đang ngày một tăng nhanh
trên địa bàn. Phương châm Y tế dự
phòng là then chốt, Y tế cơ sở là nền
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tảng chưa được quán triệt sâu sắc và
chưa được đầu tư ngang tầm nhiệm
vụ. Công tác ứng dụng công nghệ
thông tin trong các hoạt động của
ngành còn chậm và chưa đồng bộ.
Vấn đề xã hội hóa các hoạt động Y
tế chưa được đẩy mạnh…
Bước sang năm 2018, năm có
tính chất bản lề của kế hoạch 5 năm
(2016-2020), chúng ta tiếp tục thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần
thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan
tỉnh lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XII, một mặt
phải ra sức khắc phục những mặt còn
hạn chế, yếu kém, đồng thời phấn đấu
hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm
của năm kế hoạch 2018, đó là: Xác
định Y tế dự phòng là then chốt; Y
tế cơ sở là nền tảng; Công tác khám,
chữa bệnh là trọng tâm. Tiếp tục phát
triển và hoàn thiện mạng lưới Y tế của
tỉnh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
và đa dạng của nhân dân về bảo vệ,
chăm sóc, nâng cao sức khỏe và xu
hướng chung của cả nước. Chủ động
giám sát dịch tễ để phát hiện sớm, xử
lý kịp thời, không để xảy ra dịch lớn
trên địa bàn, đặc biệt là các bệnh dịch

mới phát sinh. Triển khai thực hiện
hiệu quả chương trình mục tiêu Y tế
- Dân số và các chương trình, đề án
của tỉnh. Nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh, tiếp tục đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ hướng tới sự
hài lòng của người bệnh; bảo đảm
đủ thuốc thiết yếu, sử dụng thuốc an
toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Nâng cao
hiệu quả công tác thông tin, giáo dục,
truyền thông thay đổi hành vi về chăm
sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ mắc bệnh và
tử vong, tăng tuổi thọ, nâng cao chất
lượng dân số. Chú trọng công tác đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra;
đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục
hành chính và ứng dụng công nghệ
thông tin trong các hoạt động. Các
đơn vị chủ động xây dựng phương
án tự chủ tài chính theo lộ trình; đẩy
mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn
lực đầu tư cho phát triển.
Một số chỉ tiêu Y tế chủ yếu cần
tập trung phấn đấu là: kết thúc năm
2018 đạt 18,4 giường bệnh và 7,6 bác
sĩ/10.000 dân; Tỷ lệ trẻ em trong độ
tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%;
Tỷ số tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống
là 29; Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1
tuổi là 8%o; Tỷ suất tử vong trẻ em
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dưới 5 tuổi là 17%o; Tỷ lệ suy dinh
dưỡng trẻ dưới 5 tuổi (cân nặng theo
tuổi) giảm còn 6,4%; Tỷ lệ nhiễm
HIV/AIDS trong cộng đồng là 0,3%;
Số mắc ngộ độc thực phẩm/100.000
dân là 7 người; Tỷ lệ tăng dân số tự
nhiên là 10,5%o; Tỷ lệ rác thải y tế
được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn
là 100%...
Để thực hiện thắng lợi các mục
tiêu chủ yếu trên đây, chúng ta cần
phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo,
không ngừng đổi mới, triển khai thực
hiện quyết liệt các nhiệm vụ và giải
pháp cơ bản sau:
Một là, quán triệt sâu sắc tinh
thần, nội dung cốt lõi của Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của
Đảng, nhất là Nghị quyết số 20 về
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong tình hình mới;
Nghị quyết số 21 về Công tác dân
số trong tình hình mới, qua đó tham
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình
Tỉnh ủy Chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết và vận dụng tổ chức
thực hiện sáng tạo Nghị quyết vào
điều kiện cụ thể của ngành Y tế Bà
Rịa-Vũng Tàu. Song song đó, tiếp tục

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo
hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết
số 18 và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập theo tinh thần Nghị
quyết số 19 - Hội nghị Trung ương 6
khóa XII của Đảng, gắn với lộ trình
thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu
lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW
ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.
Theo đó, củng cố và hoàn thiện tổ
chức mạng lưới ngành Y tế từ tỉnh đến
cơ sở theo hướng tập trung phát triển
Y tế dự phòng giữ vai trò then chốt;
ưu tiên phát triển Y tế cơ sở giữ vai
trò nền tảng. Sắp xếp lại tổ chức bộ
máy, xây dựng đề án thành lập Trung
tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà RịaVũng Tàu theo thông tư số 26/2017/
TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y
tế; kiện toàn Trung tâm Y tế tuyến
huyện, thành phố bao gồm cả chức
năng dự phòng, khám chữa bệnh và
công tác dân số theo tinh thần của
thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày
25/10/2016 của Bộ Y tế; kiện toàn

tổ chức các Trạm Y tế theo thông tư
33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015
của Bộ Y tế, gắn chức năng nhiệm vụ
của các Trạm Y tế với nguyên lý Y
học gia đình; hoàn thiện đề án nâng
cấp trường Trung cấp Y tế lên thành
trường Cao đẳng Y tế.
Hai là, xác định công tác khám,
chữa bệnh là trọng tâm, là “bộ mặt”
của ngành Y tế. Vì vậy cần không
ngừng nâng cao chất lượng các dịch
vụ y tế. Định hướng cụ thể về phát
triển chuyên môn cho các tuyến, phù
hợp với mô hình bệnh tật chung của
cả nước và của tỉnh. Tiếp tục thực
hiện Đề án 1816, Đề án thuê chuyên
gia, chuyển giao gói kỹ thuật, bệnh
viện vệ tinh, đẩy mạnh áp dụng các
kỹ thuật cao trong điều trị, phát triển
các chuyên khoa sâu tại các bệnh viện
tỉnh. Thực hiện việc kết hợp giữa Y
học cổ truyền và Y học hiện đại. Tích
cực cải tiến quy trình khám chữa
bệnh, từng bước giảm bớt thời gian
chờ đợi của người bệnh. Thực hiện
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh
viện với 83 tiêu chí, làm cơ sở để xác
định thực trạng và cải tiến chất lượng
bệnh viện. Tiếp tục triển khai đề án

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra bếp ăn tập thể Công ty Lock&Lock
KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Ảnh: THĂNG THÀNH
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tăng giường bệnh cho các bệnh viện
theo kế hoạch. Nâng cao tinh thần
trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp,
kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ
Y tế; tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi
mới phong cách, thái độ phục vụ của
cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của
người bệnh theo Quyết định 2151/
QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y
tế gắn với thực hiện chỉ thị 05-CT/
TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây
dựng bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp.
Ba là, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, tiến hành tuyển dụng, sử
dụng công chức, viên chức theo vị trí
việc làm. Tiếp tục triển khai thực hiện
Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND
ngày 06/3/2015 ban hành Đề án chính
sách trợ cấp thu hút nguồn lực cho
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,
giai đoạn 2015-2020; Quyết định số
45/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014
Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo
Bác sĩ, Dược sĩ đại học cho ngành
Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay
đến năm 2020 và thực hiện đến năm
2026. Bên cạnh đó, cần triển khai đa
dạng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn
cho cán bộ Y tế.
Bốn là, chủ động phòng chống
dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát
hiện sớm, dập dịch kịp thời, không
để dịch lớn xảy ra. Đẩy mạnh truyền
thông nâng cao nhận thức, thay đổi
hành vi của người dân để chủ động
phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức
khỏe; giảm thấp nhất số mắc, chết do
dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết,
tay chân miệng và các bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm mới nổi.
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Năm là, triển khai thực hiện hiệu
quả chương trình mục tiêu Y tế - Dân
số và các chương trình, đề án của tỉnh.
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm, dân số/sức khỏe
sinh sản, phòng chống HIV/AIDS;
đẩy mạnh truyền thông và các hoạt
động phòng chống các bệnh không
lây nhiễm; triển khai tích cực, toàn
diện công tác Y tế học đường.
Sáu là, thực hiện chính sách Quốc
gia về thuốc, đổi mới công tác đấu
thầu thuốc; đảm bảo cung ứng đầy
đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm Y tế cho
phòng, chữa bệnh; Tiếp tục triển khai
kiểm tra về giá thuốc và hành nghề
dược trên địa bàn theo hướng dẫn của
Bộ Y tế. Triển khai đề án tăng cường
kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc
kê đơn giai đoạn 2017-2020.
Bảy là, quan tâm đúng mức về
công tác quản lý tài chính Y tế trong
giai đoạn phát triển mới. Các đơn vị
chủ động xây dựng phương án tự chủ
về tài chính. Năm 2018 toàn ngành sẽ
có 4 đơn vị tự chủ chi thường xuyên,
bao gồm: Bv Mắt, TTYT Dự phòng,
Bv Bà Rịa, Bv Lê Lợi.
Tám là, tăng cường năng lực
lãnh đạo, quản lý; chú trọng công tác
thanh, kiểm tra; tăng cường ứng dụng

công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính; hoàn thiện
đề án Y tế thông minh; nâng cao hiệu
lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.
Chín là, phối hợp chặt chẽ với
cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết
những vấn đề còn vướng mắc, đảm
bảo quyền lợi của người được bảo
hiểm Y tế, đẩy nhanh lộ trình bảo
hiểm Y tế toàn dân. Phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan thông tin đại chúng,
các sở ban ngành, các địa phương,
tranh thủ tối đa sự hỗ trợ tích cực của
các cấp, các ngành và của người dân,
tăng cường xã hội hóa các hoạt động
Y tế, huy động mọi nguồn lực để triển
khai hiệu quả các nhiệm vụ của toàn
ngành, tất cả vì sức khỏe nhân dân.
Tin tưởng, với truyền thống đoàn
kết, sáng tạo, với niềm tin mới, khí
thế mới, động lực mới, trên cơ sở phát
huy những thành quả đã đạt được
trong những năm qua, ra sức khắc
phục những mặt còn hạn chế, yếu
kém, toàn ngành Y tế Bà Rịa-Vũng
Tàu sẽ tiếp tục vươn lên đạt nhiều
thành tích xuất sắc hơn nữa, phát triển
ngành Y tế tỉnh nhà hướng tới mục
tiêu: Công bằng - Chất lượng - Hiệu
quả - Thân thiện, được người bệnh,
người dân gửi trọn niềm tin!
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CHUỖI GIÁ TRỊ

Tư duy tích cực - Hành động sáng tạo
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uân về, trong thời khắc thiêng
liêng của đất trời, chúng ta
cùng nhau tâm niệm về
những gì đã trôi qua, suy tư, trăn trở
với những điều sắp đến…
Năm 2017 đã khép lại với những
kết quả mà ngành Y tế đã đạt được
là rất đáng khích lệ, nó là nền tảng
cốt lõi, giúp chúng ta tự tin bước tới
tương lai.
Bước sang năm 2018, với tâm
thức đây là năm “bản lề” của kế hoạch
5 năm (2016-2020), năm mà chúng
ta đã tích lũy nền tảng, kinh nghiệm
của các năm trước để bước đi gặt hái
những thành quả của những năm tiếp
theo. Tuy nhiên, muốn làm được điều
đó, chúng ta cần vượt qua những lối
mòn của tư duy cũ, vươn đến những

tư duy tri thức tầm xa - tư duy về
“chuỗi giá trị” trong ngành Y tế!
Vào năm 1985, nghĩa là cách
nay đã 33 năm, Michael Porter, một
chuyên gia hàng đầu về chiến lược
và chính sách cạnh tranh của thế
giới đã xuất bản cuốn sách nổi tiếng
“Competitive Advantage” (lợi thế
cạnh tranh) thuộc hàng “Best Seller”
có đề cập đến một quan niệm tư duy
đột phá “Chuỗi gia trị” (Value Chain).
Khi đọc cuốn sách này nhiều lần, tâm
thức tôi càng sáng ra về bước đi tầm
xa và tương lai của ngành Y tế!
Theo kinh điển, chuỗi giá trị liên
quan đến 1 dãy các hoạt động làm
tăng giá trị tại mỗi bước trong quy
trình liên hoàn, bao gồm từ khâu
thiết kế, sản xuất, giao sản phẩm chất

Một ca đặt Stent tại BV Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH

lượng đến tay người sử dụng. Phân
tích chuỗi giá trị được sử dụng để
đánh giá các hoạt động bên trong và
xung quanh tổ chức và liên hệ với
khả năng của nó để cung cấp giá trị
cho sản phẩm và dịch vụ. Theo ý kiến
của Porter, có 2 bước chính trong việc
phân tích chuỗi giá trị, bao gồm: Xác
định từng hoạt động riêng lẻ trong tổ
chức, và phân tích giá trị tăng thêm
trong mỗi hoạt động và liên hệ nó
với sức mạnh cạnh tranh của doanh
nghiệp (đơn vị).
Liên hệ vào ngành Y tế, trong quá
khứ và hiện tại, các dịch vụ kỹ thuật
y tế được triển khai đôi khi đơn lẻ,
không kết nối theo chuỗi nên hiệu quả
đạt được có giá trị không cao và giá
trị không chứa nội hàm tiềm năng và
tiềm lực phát triển. Chuỗi giá trị phải
bao gồm các hoạt động theo thứ tự ưu
tiên, tại mỗi hoạt động sẽ thu được
một giá trị nào đó và giá trị này là điều
kiện kích hoạt một chuỗi hoạt động
khác, tạo ra một giá trị mới. Liên kết
tất cả các giá trị này sẽ là một chuỗi
giá trị gia tăng không phải theo cấp
số cộng mà là cấp số nhân. Có thể
ví, nếu từng giá trị đơn lẻ, riêng biệt
như những viên kim cương thô, giá
trị sẽ rẻ hơn rất nhiều so với một viên
kim cương đã được cắt gọt, chế tác
thành tác phẩm nghệ thuật lung linh,
lấp lánh - nó là sản phẩm của liên kết
các giá trị - Chuỗi giá trị.
Từ trước, việc triển khai các dịch
vụ kỹ thuật y tế ở các đơn vị đang diễn
ra đơn lẻ, trùng lắp, thật sự chúng ta
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Mậu Tuất
chưa có những giá trị dịch vụ kỹ thuật
có chất lượng, có lợi thế cạnh tranh.
Và nếu chúng ta không tư duy theo
quan niệm “chuỗi giá trị” thì kết quả
sẽ là đơn lẻ, không có tính kết nối,
không tích lũy được tiềm năng và
tiềm lực. Điều đáng sợ sau cùng là
sự lãng phí nguồn lực (nhân lực, vật
lực, tài lực, thời gian…) mà bất cứ sự
lãng phí nào cũng sẽ là điều không
mong muốn trong quản lý và quản trị.
Xin lấy chuỗi giá trị về tim mạch học
can thiệp đang triển khai ở bệnh viện
Bà Rịa làm ví dụ.. Ở đây không chỉ
là dịch vụ kỹ thuật được triển khai ở
bệnh viện Bà Rịa, mà còn là việc tạo
ra giá trị ở các cơ quan, đơn vị khác:
Sở Y tế (Phòng KHTC, Nghiệp vụ
Y, Nghiệp vụ Dược, TCCB…), các
Trung tâm Y tế… Ngay tại bệnh viện
Bà Rịa, để triển khai dịch vụ kỹ thuật
này cũng phải suy tư hàng loạt các
hoạt động phải tiến hành, như: mua
sắm trang thiết bị, đào tạo nhân lực,
các hoạt động hỗ trợ…mà mỗi hoạt
động là giá trị đơn lẻ, kết nối thành
chuỗi giá trị. Tuy vậy, chuỗi giá trị của
dịch vụ đặt Stent mạch vành này vẫn
cần phải tiếp tục tư duy tích cực, sáng
tạo và phấn đấu không ngừng để tạo
ra giá trị mới hoàn thiện hơn. Vì sao
vậy? Bởi lẽ, như những gì chúng ta
đang triển khai, đồng nghĩa với việc
chúng ta đã biết trước sẽ có một tỷ
lệ nào đó thất bại (không tránh khỏi)

do nhiều lý do khác nhau và người
bệnh/người nhà cũng đã được chia
sẻ, hiểu, chấp nhận. Hậu quả của thất
bại là người bệnh bị tử vong! Do vậy,
muốn tạo ra chuỗi giá trị an toàn hơn
cho người bệnh, chúng ta phải tiếp tục
hướng đến đào tạo, xây dựng được
một ê kíp mổ tim hở, tiến hành ngay
kỹ thuật bắc cầu để cứu người bệnh
trong trường hợp đặt Stent thất bại.
Có như vậy chúng ta mới tạo ra chuỗi
giá trị hoàn thiện…Trong khuôn khổ
bài viết này, tác giả chỉ có suy tư, gợi
mở, suy nghĩ về trách nhiệm của cá
nhân và tổ chức mong muốn tạo ra
giá trị gì mang tính đặc thù để góp
vào chuỗi giá trị chung đó.
Trong quá trình triển khai, phát
triển và quản trị các dịch vụ kỹ thuật
y tế từ trước tới nay chúng ta ít chú
ý đến quan niệm quản trị theo chuỗi
giá trị. Nhưng bước sang năm 2018
và những năm tiếp theo, đã là người
quản lý, chúng ta cần có kiến thức,
thái độ, kỹ năng về quan niệm chuỗi
giá trị nếu chúng ta không muốn nhìn
thấy thất bại ngay từ những bước đi
đầu tiên!
Để có kết quả tốt đẹp cho việc áp
dụng chuỗi giá trị, cần phát huy trí
lực của từng cá nhân, phát triển tổ
chức ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Điều ấy nói lên sức mạnh của sự tập
trung và mục tiêu tầm xa để đạt được

Bệnh viện Bà Rịa triển khai kỹ thuật điều trị bằng oxy cao áp. Ảnh: PHAN MINH HIẾU
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mục đích sau cùng. Muốn xây dựng
và tạo ra chuỗi giá trị phải xuất phát
từ tổ chức quản trị cấp trên (Sở Y tế),
cùng tâm huyết, khoa học, khát vọng
vươn lên của các đơn vị và nói không
thừa là của toàn hệ thống của ngành
Y tế tỉnh - Nơi tạo ra và thụ hưởng
chuỗi giá trị đó!
Những năm gần đây Bộ Y tế mong
muốn các đơn vị y tế cần phải nâng
cao chất lượng trong cung ứng các
dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh.
Muốn vậy, hơn ai hết, chúng ta cần
phải suy tư về việc tạo ra hệ thống
chuỗi giá trị. Mặt khác, cả hệ thống
chính trị của chúng ta nói chung và
ngành Y tế nói riêng đang tích cực
triển khai kế hoạch đổi mới, sắp xếp
tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh
thần Nghị quyết số 18 và tiếp tục đổi
mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp công
lập theo tinh thần Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của
Đảng, gắn với lộ trình thực hiện tinh
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức theo Nghị
quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015
của Bộ Chính trị. Hơn nữa, về quản
trị tài chính công, yêu cầu các đơn vị
sự nghiệp ngày càng phải tăng nhanh
tính tự chủ về tài chính…Vì vậy, hơn
lúc nào hết, chúng ta cần phải có tư
duy tích cực, hành động sáng tạo để
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai
đoạn mới. Chi ủy, Ban Giám đốc các
đơn vị phải đổi mới tư duy, đưa ra
tầm nhìn hướng tới tương lai, tư duy
quản lý, quản trị theo hướng tạo ra
các chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng
các dịch vụ có lợi thế cạnh tranh và
có như vậy mới thu hút được “khách
hàng”, tạo thế phát triển bền vững.
Một năm bắt đầu từ mùa xuân.
Hành động đột phá, sáng tạo sẽ bắt
đầu từ tư duy tích cực. Xây dựng Quản trị - Phát triển hệ thống chuỗi
giá trị các dịch vụ y tế, sẽ là “bản lề”
năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu./.

BS CKI NGUYỄN VĂN THÁI,
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Phát triển y tế dự phòng là then
chốt, y tế cơ sở là nền tảng, hướng
tới chăm sóc sức khỏe toàn dân

N

ăm 2017, cùng với sự nỗ lực
của toàn ngành, khối Y tế dự
phòng và Y tế cơ sở đã góp
phần quan trọng vào kết quả thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được
Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao
cho ngành Y tế.
Trước hết, về công tác phòng
chống dịch bệnh, đây là nhiệm vụ
trọng tâm, thường xuyên mà ngành
Y tế được xác định giữ vai trò nòng
cốt. Ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã xây
dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt,
đồng bộ các biện pháp phòng chống
dịch bệnh, từ công tác tiêm chủng
các bệnh truyền nhiễm có vắc xin bảo
vệ, đến công tác dự báo dịch, tăng
cường công tác truyền thông, phát
huy vai trò của hệ thống giám sát các
bệnh truyền nhiễm dựa vào sự kiện;
phát động các chiến dịch vệ sinh môi
trường, diệt lăng quăng trên địa bàn
toàn tỉnh; chủ động giám sát, phát
hiện sớm, xử lý kịp thời, không để
dịch lan rộng, ngăn chặn không để
dịch lớn xảy ra trên địa bàn, hạn chế
đến mức thấp nhất số mắc và tử vong
do dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh
nguy hiểm mới nổi. TTYT dự phòng
và các TTYT huyện, thành phố chuẩn
bị đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư,
phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các
tình huống dịch có thể xảy ra. Các
cơ sở khám chữa bệnh cũng chuẩn

bị đầy đủ các cơ số thuốc, phương
tiện, thường xuyên tập huấn, chia sẻ
kinh nghiệm, bố trí phòng bệnh, sẵn
sàng tiếp nhận, thu dung, phân loại,
cấp cứu, điều trị kịp thời. Kết quả,
chúng ta đã đạt được mục tiêu chung
của chương trình là giảm tỷ lệ mắc
và tử vong, khống chế kịp thời dịch
bệnh, không để dịch lớn xảy ra trên
địa bàn, góp phần bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân và phát
triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Một số bệnh truyền nhiễm giảm số ca
mắc và tử vong, đáng chú ý là bệnh
Sốt xuất huyết số ca mắc giảm 20,1%
so với năm 2016, không ghi nhận ca

tử vong (năm 2016 tử vong 03 ca),
trong bối cảnh trên toàn quốc, nhiều
địa phương dịch sốt xuất huyết bùng
phát dữ dội, nhất là tại Thành phố Hà
Nội. Trong năm không ghi nhận ca
bệnh do virus Zika, bệnh Dại, bệnh
Sởi và Rubella. Bệnh Cúm giảm 64
% so với năm 2016. Tuy nhiên vẫn
còn một số bệnh có số mắc tăng cao
so với năm 2016 như: bệnh Tay chân
miệng ghi nhận gần 3.000 trường hợp
mắc, tăng 55,3%, tuy nhiên không có
tử vong; bệnh Thủy đậu tăng 81%;
bệnh Quai bị tăng 6,7%; bệnh Uốn
ván người lớn tăng 43%. Đặc biệt
năm 2017 ghi nhận 04 ca Liên cầu

Kiểm tra lăng quăng có trong vỏ xe máy cày phế thải tại một hộ dân ở huyện Đất Đỏ
trong chiến dịch Diệt lăng quăng Phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: THĂNG THÀNH

11

lợn trên người…Sở Y tế cũng đã chỉ
đạo TTYT Dự phòng và các đơn vị
trong ngành giám sát chặt chẽ 28 bệnh
truyền nhiễm trong danh mục báo
cáo của Bộ Y tế và các bệnh truyền
nhiễm nguy hiểm mới nổi, có nguy
cơ xâm nhập vào Việt Nam như cúm
A/H5N1, cúm A/H7N9, MERS-CoV,
Ebola…
Đối với chương trình mục tiêu Y
tế - Dân số, đây là chương trình rất
rộng, bao gồm 8 dự án thành phần với
hầu hết các nhiệm vụ dự phòng của
toàn ngành. Nhiều chỉ tiêu do Nghị
quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho
ngành Y tế đều thuộc mảng công tác
quan trọng này. Bằng sự phấn đấu
không mệt mỏi, nỗ lực vượt khó, bám
sát cơ sở, các đơn vị tuyến tỉnh cùng
với các TTYT huyện, thành phố, và
đặc biệt là đội ngũ cán bộ các Trạm
Y tế xã, phường, thị trấn, cùng với
sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các
ngành, của mạng lưới Y tế thôn ấp,
khu phố và các cộng tác viên, hầu
hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu chúng ta
đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Chúng ta tiếp tục bảo vệ các thành
quả: thanh toán bại liệt; loại trừ bệnh
phong; loại trừ uốn ván sơ sinh; tỷ
lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm
chủng đầy đủ đạt 98,2%; tỷ lệ suy
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân
nặng theo tuổi) giảm còn 6,6%/chỉ
tiêu 6,6%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
suy dinh dưỡng thể thấp còi là 18,7%/
chỉ tiêu là 18,7%; Tỷ số tử vong mẹ
trên 100.000 trẻ đẻ ra sống là 18/chỉ
tiêu là 29; Tỷ suất tử vong trẻ em dưới
1 tuổi là 1,8%o/chỉ tiêu là 8%o; Tỷ
suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là
2,1%o/chỉ tiêu là 17%o; Tỷ lệ tăng
dân số tự nhiên là 10,6%o /chỉ tiêu là
10,6%o; Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng
đồng đạt 0,28%/chỉ tiêu là 0,30%).
Chương trình điều trị thay thế nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc
Methadone đạt kết quả tốt. Công tác
phòng chống các bệnh không lây
như: Tăng huyết áp, đái tháo đường,
ung thư, bảo vệ sức khỏe tâm thần
cộng đồng và trẻ em, hen phế quản
và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính…
bước đầu mang lại kết quả tích cực.
Duy trì các hoạt động chương trình
y tế học đường, chiến lược quốc gia
về dinh dưỡng…Công tác an toàn
vệ sinh thực phẩm tuy chưa đạt về

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP lấy mẫu xét nghiệm tại chợ Lam Sơn, huyện Tân Thành.
Ảnh: THĂNG THÀNH
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chỉ tiêu số người mắc ngộ độc thực
phẩm (chỉ tiêu 7/100.000 dân, thực
hiện 14,3/100.000 dân), nhưng xác
định đây là vấn đề luôn được xã hội
và người dân đặc biệt quan tâm, đồng
thời cũng là công tác rất khó khăn,
phức tạp, vì vậy, Sở Y tế với vai trò
là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo
liên ngành về công tác an toàn vệ sinh
thực phẩm của tỉnh đã tham mưu, đề
xuất với tỉnh nhiều chính sách, giải
pháp tích cực, phân rõ vai trò, trách
nhiệm của từng cấp, từng ngành; tăng
cường phối hợp liên ngành; chú trọng
tập huấn chuyên môn, kỹ thuật, thanh
tra; tăng cường giám sát mối nguy;
triển khai Test nhanh thực phẩm tại
các chợ; đẩy mạnh truyền thông và
kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm,
không để xảy ra tử vong do ngộ độc
thực phẩm…
Đối với mạng lưới Y tế cơ sở, đây
là tuyến Y tế gần dân nhất, có vai trò
rất quan trọng trong công tác bảo vệ,
chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân
dân. Trong những năm qua, được sự
quan tâm đầu tư của Ủy ban nhân dân
tỉnh cũng như Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, cơ sở vật chất các
TTYT huyện, thành phố, các Trạm
Y tế xã, phường, thị trấn cơ bản đã
được đầu tư xây mới hoặc sửa chữa,
nâng cấp. Năm 2017 đã nâng gường
bệnh cho Trung tâm Y tế Quân Dân
Y Côn Đảo từ 30 lên 50 gường bệnh
và Sở Y tế đã có Tờ trình Ủy ban
nhân dân tỉnh xin nâng gường bệnh
cho TTYT huyện Xuyên Mộc từ 150
lên 200 gường bệnh. Sở Y tế cũng
đã triển khai cung cấp gói trang thiết
bị cơ bản cho tuyến cơ sở, đáp ứng
nhu cầu theo phân tuyến kỹ thuật và
khả năng của từng đơn vị. Công tác
khám chữa bệnh tại các TTYT huyện,
thành phố cơ bản đáp ứng nhu cầu của
người dân. Kết quả kiểm tra đánh giá
bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng
bệnh viện Việt Nam của Bộ Y tế đều
đạt mức trung bình. Hoạt động y tế
dự phòng cùng với toàn ngành hoàn

Mậu Tuất

Hội thi tìm hiểu kiến thức và pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá ngành Y tế tỉnh BR-VT. Ảnh: THĂNG THÀNH

thành các chỉ tiêu kế hoạch. Cán bộ
các Trạm Y tế cũng đã được xét tuyển
thành viên chức, qua đó phấn khởi,
yên tâm công tác; đồng thời kiện toàn
tổ chức các Trạm Y tế theo thông tư
33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015
của Bộ Y tế; đa dạng hóa các hình
thức đào tạo nhằm chuẩn hóa và nâng
cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Y
tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực hiện
chức năng, nhiệm vụ về chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng
chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, thông
qua đề án 1816 và chỉ đạo chung của
toàn ngành, các TTYT đã luân phiên
cử các bác sĩ xuống các Trạm Y tế
chưa có bác sĩ ít nhất 2 ngày/tuần để
tăng cường nhân lực khám, chữa bệnh
cho nhân dân, giúp người dân bớt
phải đi xa. Triển khai Quyết định số
4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của
Bộ Y tế về việc ban hành Bộ Tiêu chí
quốc gia về Y tế xã giai đoạn từ nay
đến năm 2020, kết thúc năm 2017 đã

có 75/82 xã, phường, thị trấn đạt Bộ
tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 91,5%.
Có thể nói, y tế dự phòng và y
tế cơ sở trong những năm qua đã có
nhiều đóng góp quan trọng trong sự
phát triển chung của ngành Y tế Bà
Rịa-Vũng Tàu. Nhiều tập thể, cá nhân
được tặng thưởng nhiều phần thưởng
cao quý. Tuy vậy, bên cạnh các thành
tích đã đạt được, với quan điểm khách
quan, cầu thị, chúng ta cũng nhận thấy
còn đó nhiều hạn chế, yếu kém cần
khắc phục, đó là: công tác dự báo
dịch còn hạn chế và gặp nhiều khó
khăn trong điều kiện biến đổi khí hậu
nhanh chóng và gia tăng tốc độ đô
thị hóa hiện nay; dịch sốt xuất huyết,
tay chân miệng số mắc vẫn còn rất
cao, trong khi một số bệnh dịch nguy
hiểm, mới nổi diễn biến phức tạp,
khó lường, nguy cơ xâm nhập vào
nước ta là rất lớn. Công tác đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn
nhiều mối nguy, chưa quản lý triệt để,

số người mắc ngộ độc thực phẩm còn
cao, không đạt chỉ tiêu đề ra; sự phối
hợp liên ngành chưa mang lại kết quả
mong muốn. Công tác vệ sinh môi
trường, vệ sinh lao động chưa được
triển khai đúng mức. Chưa có chiến
lược can thiệp phòng, chống các bệnh
không lây nhiễm đang ngày một tăng
nhanh trên địa bàn theo xu thế mô
hình bệnh tật hiện nay. Công suất sử
dụng giường bệnh tại tuyến cơ sở còn
thấp. Phương châm y tế dự phòng là
then chốt, y tế cơ sở là nền tảng chưa
được quán triệt sâu sắc và chưa được
đầu tư ngang tầm nhiệm vụ…
Chúng ta phải làm gì để khắc phục
những tồn tại trên và tiếp tục vươn
lên, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức
khỏe toàn dân?
Năm 2018, theo định hướng phát
triển của Bộ Y tế, quán triệt sâu sắc
quan điểm tập trung đầu tư cho y tế dự
phòng, giữ vai trò then chốt và phát
triển y tế cơ sở, giữ vai trò là nền tảng
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của toàn ngành Y tế. Phấn đấu hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Về y tế dự phòng, phấn đấu đảm
bảo đầu tư đạt 30% tổng chi cho sự
nghiệp y tế theo Nghị quyết của Quốc
hội. Triển khai thực hiện tốt Quyết
định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017
của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016 - 2020. Tăng
cường công tác truyền thông phòng
chống dịch; củng cố và nâng cấp hệ
thống giám sát dịch, bệnh, phát hiện
sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lớn
xảy ra trên địa bàn. Xây dựng chiến
lược phòng chống các bệnh không
lây. Nâng cao chất lượng và hiệu quả
chương trình vệ sinh lao động. Đẩy
mạnh công tác y tế học đường, chăm
sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho
học sinh theo tinh thần chỉ đạo của
Ban thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao
chất lượng chương trình Dân số/sức
khỏe sinh sản. Tiếp tục đẩy mạnh các
hoạt động phòng chống HIV/AIDS;
sớm đưa cơ sở điều trị Methadone
tại Trung tâm phòng chống HIV/
AIDS vào hoạt động. Tập trung hơn
nữa cho công tác đảm bảo
an toàn vệ sinh thực
phẩm bằng các
giải pháp quyết
liệt, đồng bộ.
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Về mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện
Chương trình hành động số 1379/
CTr-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ
Y tế v/v triển khai thực hiện Đề án
Xây dựng và Phát triển mạng lưới y
tế cơ sở giai đoạn (2018-2020) theo
quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày
05/12/2016 của Thủ tướng Chính
phủ; Thông tư 39/2017/TT-BYT của
Bộ Y tế Ban hành quy định gói dịch
vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở.
Về tổ chức bộ máy, sẽ kiện toàn Trung
tâm y tế tuyến huyện, thành phố bao
gồm cả chức năng dự phòng, khám
chữa bệnh và công tác dân số theo
tinh thần của thông tư số 37/2016/
TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y
tế. Sở Y tế có định hướng phát triển
chuyên môn phù hợp với tuyến huyện
nói chung và từng đơn vị nói riêng,
phát huy tối đa tiềm năng về cơ sở
vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh, triển
khai toàn diện các nhiệm vụ dự phòng
và công tác dân số nói chung.
Đối với tuyến xã, phường,
thị trấn, sẽ gắn chức

năng nhiệm vụ của các Trạm Y tế
với nguyên lý Y học gia đình; phát
triển mô hình bác sĩ gia đình tại cơ sở.
Triển khai thực hiện gói dịch vụ Y tế
cơ bản cho tuyến y tế cơ sở, tổ chức
quản lý, điều trị các bệnh không lây
nhiễm, các bệnh mạn tính tại Trạm
y tế; đồng thời thực hiện hiệu quả
Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
và các chương trình, đề án của tỉnh,
đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức
khỏe ban đầu của nhân dân, hướng
đến mục tiêu quản lý và chăm sóc
sức khỏe toàn dân. Phấn đấu duy trì
trên 90% số xã, phường, thị trấn đạt
Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế.
Năm 2018 chúng ta triển khai
nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều
thuận lợi đan xen với không ít khó
khăn, thách thức, song với bề dày
truyền thống, phát huy tinh thần đoàn
kết, dân chủ, không ngừng đổi mới,
sáng tạo, tôi rất mong và tin tưởng
hệ Y tế dự phòng và tuyến Y tế cơ
sở của chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu
vươn lên giành nhiều thành tích mới,
đưa quan điểm “Y tế dự phòng
là then chốt, Y tế cơ sở là
nền tảng” trở thành hiện
thực, hướng đến mục
tiêu chăm sóc sức khỏe
toàn dân./.

Nhân viên Trạm y tế cho trẻ uống bổ sung Vitamin A. Ảnh: THĂNG THÀNH

Xứng với niềm tin yêu,
hy vọng
BỆNH VIỆN BÀ RỊA:

V

ới công suất sử dụng giường
bệnh là 147%, vượt hơn 50%
so với chỉ tiêu Sở Y tế giao
(90%), con số này đã nói lên sức hút
của một bệnh viện mới chỉ đi vào hoạt
động 3 năm (27/02/2015). Để xứng
tầm là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh
hạng II, có cơ sở vật chất tốt nhất, đội
ngũ cán bộ y tế có trình độ cao nhất,
bệnh viện Bà Rịa tập trung tối đa cho
việc phát triển chuyên môn, đặc biệt
là chuyên môn sâu và ứng dụng mạnh
mẽ những kỹ thuật mới vào công tác
điều trị, bên cạnh đó bệnh viện cũng
rất quan tâm đến việc đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ hướng tới sự
hài lòng của người bệnh… Nhờ đó,
chất lượng dịch vụ ngày càng được
nâng lên, trở thành địa chỉ tin cậy và
niềm tự hào cho người dân của tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ứng dụng kỹ thuật, phương pháp
mới trong điều trị góp phần cứu
sống nhiều ca bệnh khó:
Được triển khai từ tháng 3/2016
thông qua đề án thuê chuyên gia
chuyển giao công nghệ và trở thành
đơn vị đầu tiên trong tỉnh BR-VT áp
dụng kỹ thuật tim mạch can thiệp.
Đến nay, kỹ thuật này đã được các
bác sĩ bệnh viện Bà Rịa thực hiện
thuần thục. Trong năm 2017, bệnh
viện đã tiến hành hơn 1000 ca chụp
mạch vành, can thiệp tim mạch 666
trường hợp (có 05 trường hợp là
người nước ngoài) là một điểm nhấn
trong ứng dụng kỹ thuật cao vào điều
trị của bệnh viện Bà Rịa. Rất nhiều
trường hợp bệnh nhân nghèo, khó
khăn không đủ kinh phí để vượt tuyến
điều trị đã được giải quyết ngay tại

Một ca đặt Stent tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH

địa phương, đem lại niềm vui, hạnh
phúc và thậm chí là một cuộc đời mới
cho người bệnh.
Ông Trần Bá Hoà, 63 tuổi, ở
phường Long Hương, thành phố
Bà Rịa là một trường hợp như vậy.
Trước đây ông đã từng đặt stent động
mạch vành bên phải, tại một bệnh
viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau
lần phẫu thuật đó, gia đình ông vốn
khó khăn lại càng khó khăn hơn. Do
vậy khi bị những cơn đau thắt ngực
trái và khó thở, ông biết mình phải
tiếp tục đến bệnh viện để được can
thiệp tim mạch nhưng vì không đủ
tiền nên ông xác định sống chung với
bệnh và chờ chết. Tuy nhiên niềm vui
đến bất ngờ, khi kỹ thuật này được
thực hiện ngay tại bệnh viện Bà Rịa.
Ông được tiến hành chụp, nong và đặt
stent động mạch vành bên trái. Sau
khi can thiệp thành công, tình trạng
sức khỏe của ông Hoà đã ổn định

và hồi phục tốt. Ông chia sẻ trong
niềm xúc động: “Với những người
có điều kiện, việc vượt qua cơn bạo
bệnh cũng đã rất may mắn, nói chi
tui, một người rất khó khăn mà 02
lần vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”.
Tui rất ơn chính quyền địa phương
đã đầu tư một cơ sở khám chữa bệnh
khang trang ngay tại địa phương để
người dân chúng tôi được chăm sóc
sức khỏe và tui cũng ơn các bác sĩ
bệnh viện Bà Rịa đã cứu chữa cho tôi
bằng tinh thần trách nhiệm và lương
tâm của người thầy thuốc”.
Bên cạnh việc duy trì thực hiện
các kỹ thuật cao: phẫu thuật thay
toàn bộ khớp gối (03 ca); phẫu thuật
nẹp vis cột sống (10 ca); Thay chỏm
xương đùi (93 ca); phẫu thuật nội
soi khớp gối (04 ca); phẫu thuật tái
tạo dây chằng (41 ca); phẫu thuật đa
chấn thương vùng hàm mặt (29 ca);
(Xem tiếp trang 18)
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Một số hình ảnh

Ảnh: THĂNG THÀNH

Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết đề án “Chuỗi thực phẩm an
toàn giai đoạn 2013-2016” và tháng hành động vì an toàn
thực phẩm năm 2017.

BS. Phạm Minh An – Bí Thư Đảng ủy Sở Y tế - GĐ Sở Y tế phát biểu
chỉ đạo tại Hội nghị Đảng Bộ Sở Y tế tỉnh BR-VT triển khai nhiệm vụ
năm 2017.

Bs. Võ Văn Hùng – PGĐ Sở Y tế (bên trái) trao giải cho các
cá nhân, tập thể đạt thành tích cao tại Hội thi Điều Dưỡng giỏi
– Thanh Lịch Ngành Y tế tỉnh BR-VT năm 2017.

BS. Nguyễn Văn Thái- PGĐ Sở Y tế (giữa) kiểm tra lăng quăng
trong các vật dụng chứa nước trong chiến dịch ra quân diệt
lăng quăng toàn tỉnh.

BS. Phạm Minh An - GĐ Sở Y tế (giữa) cắt băng đưa vào sử dụng máy lọc
thận nhân tạo do công ty TNHH BOT Phú Mỹ 3 tài trợ cho TTYT huyện
Xuyên Mộc.
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Một ca chụp MRI cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi.
Ảnh: THĂNG THÀNH

Mậu Tuất

hoạt động nổi bật năm 2017

Phẫu thuật cấp cứu vỡ gan trong buổi diễn tập báo động đỏ
liên viện giữa BV Lê Lợi và BV Bà Rịa.

Hội nghị Y học giới tính Việt Nam được tổ chức
tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Diễn tập ứng phó với dịch cúm A/H7N9 tại BV Bà Rịa dưới sự giám
sát của CDC Hoa kỳ.

Diễn đàn Việt Nam quản lý chất lượng và an toàn người bệnh
năm 2017 được tổ chức tại BV Bà Rịa.

Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh khuyến học, khuyến tài cho con em Bs. Nguyễn Văn Hương - GĐ BV Bà Rịa tặng quà cho
nhân viên Ngành Y tế tỉnh BR-VT năm 2017.
Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại buổi khám bệnh, cấp phát
thuốc miễn phí và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng
và các gia đình chính sách do ngành Y tế tổ chức.
Ảnh: THĂNG THÀNH
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Bệnh viện Bà Rịa...
phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da
có cuống mạch (40 ca)…bệnh viện
còn tập trung phát triển các kỹ thuật
mới như: nội soi can thiệp - thắt búi
giãn tĩnh mạch thực quản bằng vòng
cao su; nội soi cầm máu bằng clip
trong chảy máu đường tiêu hóa; nội
soi can thiệp - tiêm cầm máu; siêu
âm tử cung buồng trứng qua đường
âm đạo; chọc hút dịch ổ khớp dưới
hướng dẫn siêu âm, dẫn lưu các ổ
dịch trong ổ bụng dưới hướng dẫn
siêu âm; chụp cắt lớp vi tính động
mạch vành, tim (MSCT)…
Hồi phục sau ca phẫu thuật gãy
xương hàm dưới cổ lồi cầu phức tạp,
bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng, sinh
năm 1998 xúc động cho biết: “Nghe
gia đình kể lại, sau vụ tai nạn kinh
hoàng gương mặt em bị biến dạng
hoàn toàn. Gia đình đưa vào Trung
tâm Y tế Xuyên Mộc để cấp cứu
nhưng do tình trạng quá nặng nên
em phải chuyển tuyến. Lúc bấy giờ
gia đình em rất phân vân giữa việc
chuyển em lên TP. HCM và chuyển
lên bệnh viện Bà Rịa. Cuối cùng ý
kiến đưa vào bệnh viện Bà Rịa được
nhiều người thân ủng hộ hơn nên em
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được đưa vào đây. Đến giờ thì cả nhà
em đều công nhận đây là một ý kiến
sáng suốt vì rút ngắn được thời gian
cấp cứu, chi phí, thời gian đi lại cũng
giảm hẳn nhưng quan trọng nhất là
ca phẫu thuật của em được thực hiện
thành công hơn cả mong đợi. Không
ngờ bệnh viện tỉnh của mình bây giờ,
chất lượng điều trị tốt đến vậy!”.
Không chỉ ưu tiên phát triển các
kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, bệnh viện
Bà Rịa cũng rất chú trọng hoàn thiện
các kỹ thuật chuyên khoa sâu. Trong
năm 2017, đã tiến hành phẫu thuật
nội soi 1.940 ca, tăng 142 ca so với
năm 2016; Phẫu thuật sọ não (U não,
Nhồi máu não, phình động mạch não,
CTSN), phẫu thuật Trượt - Gãy cột
sống thắt lưng, phẫu thuật thoát vị đĩa
đệm 301 ca, tăng 21 ca so với năm
2016, trong đó nhiều nhất là phẫu
thuật sọ não (máu tụ, vỡ lún sọ, vết
thương đầu) chiếm 16,18%...
Chưa hài lòng với những kết quả
đã đạt được, tập thể thầy thuốc bệnh
viện Bà Rịa luôn nỗ lực phấn đấu và
đặt ra hướng phát triển đi lên. Nói
về những mục tiêu của năm 2018,
Bs Nguyễn Văn Hương- Giám đốc

(Tiếp theo trang 15)

bệnh viện cho biết: “Căn cứ vào định
hướng của ngành, điều kiện thực tế
của đơn vị và nhu cầu về khám chữa
bệnh của người dân, trong năm tới
chúng tôi sẽ tập trung phát triển các
chuyên ngành liên quan bệnh không
lây như: Tim mạch, ung thư, sản, nhi,
chẩn đoán hình ảnh... Về tim mạch,
sẽ tiếp tục chuyển giao các kỹ thuật
can thiệp theo đề án thuê chuyên gia
đã ký kết; đối với chuyên khoa ung
thư, chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư
nhiều hơn, vì hiện nay tỉ lệ chuyển
tuyến nhiều nhất của bệnh viện Bà
Rịa vẫn là các bệnh liên quan đến ung
bướu, trong đó nhiều nhất là khối u
ở hệ tiêu hóa (đại tràng), u hệ sinh
dục nữ (buồng trứng, tử cung). Hiên
nay, Khoa Ung bướu của bệnh viện
mới dừng lại ở chăm sóc giảm nhẹ và
phẫu trị một số ít trường hợp, chưa
mở rộng điều trị vì nguồn lực còn
thiếu. Về Sản Nhi, sẽ tiến hành nội soi
buồng tử cung, cắt tử cung, bóc nhân
xơ, triển khai bơm surfactant điều trị
suy hô hấp cho trẻ sơ sinh, thở máy
nhi cơ bản, nuôi dưỡng trẻ nhẹ cân
dài ngày, hồi sức sơ sinh cơ bản…
Ngoài ra sẽ tập trung cho phẫu thuật

Mậu Tuất

nội soi: Nội soi tiết niệu, sinh dục,
phẫu thuật nội soi dạ dày, tá tràng,
ruột non, đại tràng, gan, đường mật.
Chuyên khoa Tai Mũi Họng tập trung
cho phẫu thuật ung thư thanh quản,
nội soi phế quản. Lĩnh vực ngoại thần
kinh sẽ đẩy mạnh nội soi cột sống,
u não. Lĩnh vực chấn thương chỉnh
hình sẽ tiến hành phẫu thuật nội soi
điều trị mất vững khớp vai. Bên cạnh
đó, do lượng bệnh nhân suy thận mạn
có nhu cầu chạy thận ngày càng cao,
số lượng máy của bệnh viện không
đủ đáp ứng, từ tháng 01 năm 2018,
bệnh viện sẽ triển khai kỹ thuật lọc
màng bụng để đáp ứng cho nhu cầu
người bệnh”.

Đổi mới phong cách phục vụ:

Bên cạnh việc nâng cao năng lực
chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và
xem đây là yêu cầu bức thiết thì vấn
đề đổi mới phong cách, thái độ phục
vụ hướng tới sự hài lòng của người
bệnh được xem như vấn đề sống còn
khi bệnh viện Bà Rịa đang trên lộ
trình tự chủ hoàn toàn về tài chính.
Đến khám bệnh tại bệnh viện Bà
Rịa, anh Hoàng Quốc Hưng, phường
Long Tâm, TP. Bà Rịa không khỏi
ngạc nhiên và thích thú khi một nhân
viên nữ, dung mạo xinh đẹp, trang
phục lịch sự, niềm nở đón tiếp và
hướng dẫn cho anh những thủ tục cần
thiết để được khám chữa bệnh. Điều
khiến anh hài lòng hơn cả là mỗi câu
hỏi anh đưa ra, trước câu trả lời của
nhân viên này luôn có những tiếng
“dạ, thưa” rất ngọt ngào và nụ cười
thường trực trên môi. Anh chia sẻ
thành thực: “Mình là đàn ông lại đang
có bệnh trong người nên tâm lý rất
khó chịu, vậy mà qua cách đón tiếp
ban đầu ấy mình cảm thấy rất dễ chịu,
bao nhiêu buồn bực như tan biến.
Theo mình đây là một bước đổi mới
rất đáng khen của bệnh viện Bà Rịa”
Để đưa các nội dung trong QĐ
2151/ BYT về việc thực hiện kế
hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới
sự hài lòng của người bệnh” đến với
tất cả các CC - VC - LĐ, đơn vị đã

Nhân viên bệnh viện Bà Rịa tận tình giúp đỡ người bệnh. Ảnh: NGỌC ANH

tổ chức tập huấn cho tất cả CC - VC
- LĐ về Quy tắc ứng xử của cán bộ y
tế; mời chuyên gia tập huấn kỹ năng
giao tiếp nâng cao, văn hóa ứng xử
trong các tình huống giao tiếp với
người bệnh ở các bộ phận trọng điểm
(Điều dưỡng, Nữ hộ sinh các khoa
Cấp cứu, Sản, khoa Khám bệnh...); tổ
chức lớp kỹ năng giao tiếp cho nhân
viên lao động làm việc trong môi
trường bệnh viện (Đội ngũ nhân viên
phục vụ tại căn-tin, đội vệ sinh công
nghiệp và nhân viên giữ xe tại bệnh
viện, nhân viên hãng xe Taxi…); thực
hiện ký cam kết thực hiện phong trào
thi đua giữa các Trưởng khoa phòng
và Ban giám đốc; triển khai xây dựng
kế hoạch thi đua cụ thể, có quyết định
thành lập Ban chỉ đạo kèm quy chế
hoạt động, có quyết định thành lập
tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện,
có Sơ kết - Tổng kết thi đua và nhân
rộng điển hình.
Để công tác chăm sóc và phục vụ
người bệnh được tốt hơn, đơn vị còn
tổ chức tiếp nhận ý kiến phản ánh của
người dân qua “đường dây nóng”,
hòm thư góp ý và đổi mới mạnh mẽ
việc cải cách thủ tục hành chính. Bác
sĩ Nguyễn Văn Hương cho biết thêm:
“Trung bình một tháng, bệnh viện

tiếp nhận khoảng 10 cuộc điện thoại
của người dân qua đường dây nóng,
phản ánh về thái độ làm việc, chăm
sóc của các cán bộ, y bác sĩ; thủ tục
hành chính; chất lượng khám chữa
bệnh… Ngay khi tiếp nhận thông tin,
bệnh viện sẽ cử cán bộ xuống ghi
nhận, nắm bắt sự việc và kịp thời giải
quyết những vướng mắc. Nhờ vậy đã
tạo thêm niềm tin cho bệnh nhân đến
thăm khám và điều trị tại bệnh viện.
Riêng cán bộ y bác sĩ bị phản ánh,
chúng tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ, tùy theo
từng trường hợp cụ thể, bệnh viện sẽ
có biện pháp xử lý phù hợp như phê
bình, nhắc nhở trước giao ban bệnh
viện hay các hình thức kỷ luật khác
theo quy định”.
Có thể nói, với đường lối phát
triển rõ ràng, chắc chắn nhưng cũng
thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn của bộ
máy lãnh đạo và sự đồng thuận, đoàn
kết trong nội bộ, năm qua bệnh viện
Bà Rịa đã có những đổi thay rõ nét
về chất lượng chuyên môn và thái
độ phục vụ, đáp lại sự kỳ vọng của
các cấp lãnh đạo và người dân địa
phương trong sứ mệnh chăm sóc sức
khỏe nhân dân.
KHÁNH CHI
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC:

Điểm sáng về y tế cơ sở

Xuyên Mộc là một huyện vùng xa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điều kiện mọi mặt còn nhiều khó khăn.
Trung tâm Y tế (TTYT) huyện là đơn vị thực hiện 2 chức năng: Dự phòng và khám chữa bệnh. Bằng
những nỗ lực không ngừng, vượt khó vươn lên, TTYT Xuyên Mộc là bệnh viện hạng II (TTYT các huyện
khác hạng III), không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, được nhân dân tin yêu.
Chất lượng điều trị không
ngừng nâng cao

Với mục tiêu không ngừng nâng
cao chất lượng khám, chữa bệnh,
trong những năm qua nói chung và
năm 2017 nói riêng, TTYT Xuyên
Mộc luôn đặc biệt coi trọng việc phát
triển kỹ thuật mới, ứng dụng kỹ thuật
cao trong điều trị nhằm giúp người
dân được chăm sóc sức khỏe và thụ
hưởng dịch vụ y tế tiên tiến ngay
trên địa bàn, đồng thời giúp giảm
tải tuyến trên.
Đến nay, trung tâm đã nâng tổng
số giường bệnh lên 200 giường (tăng
lên 50 giường so với năm 2016); số
lượng bệnh nhân đến khám bệnh ngày
thêm đông, năm 2017 với tổng số
197.699 lần, đạt trên 130% kế hoạch
năm; thu hút bệnh nhân điều trị nội trú
tới 18.391 bệnh nhân, đạt trên 100%
chỉ tiêu; khám cận lâm sàng nhiều
kỹ thuật vượt chỉ tiêu kế hoạch của

năm: nội soi dạ dày - trực tràng đạt
trên 200%; điện tâm đồ (ECG) đạt
trên 300%...; thực hiện phẫu thuật
4.597 ca, đạt 114,9% chỉ tiêu kế
hoạch năm…
Đặc biệt, đơn vị đã ứng dụng thành
công một số kỹ thuật cao, chuyên môn
sâu như: mổ nội soi viêm ruột thừa;
nội soi chẩn đoán bệnh Tai - Mũi Họng và kỹ thuật chạy thận nhân tạo.
Ngay sau khi đưa vào sử dụng 7 máy
chạy thận nhân tạo đã thu hút 29 bệnh
nhân trên địa bàn đến điều trị thay vì
trước đây phải lên Bệnh viện Bà Rịa.
Hiện tại tất cả các máy hoạt động liên
tục, đều đặn 2 ca một ngày (sáng 7 ca
và chiều 7 ca), cùng với đội ngũ (bác
sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng) đã được

đào tạo bài bản từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Năm 2017 TTYT Xuyên Mộc cũng
đã triển khai kỹ thuật mổ nội soi viêm
ruột thừa. Kể từ khi triển khai thực
hiện đến nay, đã phẫu thuật trên 50 ca
và sau mỗi ca phẫu thuật bệnh nhân
và cả thân nhân người bệnh đều rất
hài lòng, khen ngợi.
Bà Lê Thị Hồng - 50 tuổi, ngụ thị
trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc một trong số 29 bệnh nhân được chạy
thận nhân tạo tại TTYT huyện Xuyên
Mộc chia sẻ: “… Kể từ khi TTYT có
máy chạy thận nhân tạo tôi chuyển
về đây làm. Trước đây, cứ mỗi tuần
ba lần đều đặn tôi lại phải bắt xe đến
Bệnh viện Bà Rịa chạy thận. Mỗi lần
như vậy mất gần 2 trăm nghìn tiền ăn
uống và đi lại, chưa kể tiền điều trị!
May sao Xuyên Mộc có triển khai kỹ
thuật này, giúp cho những người bệnh
như tôi được thuận lợi rất nhiều, vừa

Điều dưỡng theo dõi, chăm sóc bệnh nhân trong quá trình chạy thận nhân tạo tại TTYT huyện Xuyên Mộc. Ảnh: THĂNG THÀNH
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gần nhà không phải đi xa, tránh được
sự mệt mỏi do trước đây phải chờ đợi
lâu và bớt nhiều chi phí…”.
Bác sĩ Lê Viết Phong - Trưởng
khoa Ngoại, TTYT Xuyên Mộc cho
biết: “Trước đây phần lớn các bệnh
nhân đều được mổ hở để cắt ruột thừa,
nhưng với phương pháp mổ nội soi
không chỉ mang lại hiệu quả, an toàn
mà còn có giá trị làm giảm tỷ lệ cắt
ruột thừa không viêm, thời gian phục
hồi nhanh, giảm tỷ lệ biến chứng sau
mổ, đặc biệt có giá trị thẩm mỹ hơn
so với phương pháp cũ”.
Đi đôi với việc nâng cao chất
lượng khám chữa bệnh, TTYT Xuyên
Mộc tích cực triển khai thực hiện kế
hoạch đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới
sự hài lòng của người bệnh gắn với
cuộc vận động Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Đơn vị triển khai đồng
bộ nhiều hoạt động thiết thực như:
tập huấn quy tắc ứng xử, tổ chức ký
cam kết, thành lập đường dây nóng,
hòm thư góp ý, thành lập tổ công tác
xã hội, đội tiếp sức người bệnh; cải
tiến quy trình khám bệnh, giảm bớt
phiền hà, thời gian chờ đợi của người
bệnh; qua khảo sát thường xuyên, tỷ
lệ hài lòng của người bệnh ngày một
nâng cao.
Y tế dự phòng hoạt động
chất lượng - Hiệu quả
TTYT Xuyên Mộc có 02 phòng
khám khu vực và 13 trạm y tế xã,
thị trấn. Đơn vị luôn chú trọng đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động người
dân nâng cao ý thức trong chăm sóc
sức khỏe bản thân và cộng đồng; tích
cực, chủ động giám sát và triển khai
các biện pháp phòng chống các bệnh
truyền nhiễm; khắc phục khó khăn
để hoàn thành các chỉ tiêu chương
trình mục tiêu y tế - dân số và các
chương trình, đề án của tỉnh. Đặc biệt,
để đảm bảo đủ bác sỹ ở các trạm y tế
xã, Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế
hoạch hàng tháng cử bác sĩ xuống cơ
sở hướng dẫn, chỉ đạo, khám và điều

Hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết.
Ảnh: THĂNG THÀNH

trị, cấp phát thuốc cho người bệnh
tối thiểu 2 lần/tuần đối với trạm y tế
chưa có bác sĩ...
Ông Lê Văn Thọ, ngụ Bình Châu,
huyện Xuyên Mộc phấn khởi cho
biết: “Ở trạm y tế có bác sĩ khám là
tiện cho dân lắm. Các bệnh mạn tính
mà hàng tuần, hàng tháng cứ phải
lên bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện
thì cực cho tuổi già lắm. Tôi thấy
các trạm y tế ở Xuyên Mộc làm thế
là tốt đấy…”. Nhờ vậy, hoạt động
khám chữa bệnh tại các trạm y tế
vẫn được duy trì tốt. Năm 2017 thu
hút 84.170 lượt bệnh nhân, đạt trên
230% kế hoạch năm; Nhờ giám sát
dịch chặt chẽ, phát hiện sớm, xử lý
kịp thời nên dịch bệnh giảm hẳn cả
về số mắc lẫn ổ dịch nhỏ, ví như: dịch
bệnh sốt xuất huyết có số ca mắc 187
ca, giảm 20 ca so với cùng kỳ năm
2016 và giảm 50 ổ dịch so với năm
2016, không có dịch quy mô cấp xã.
Bệnh tay chân miệng có 251 ca mắc,
giảm 32 ca so với năm 2016 và thực
hiện xử lý 36 ổ dịch nhỏ, giảm 6 ổ so
với năm 2016. Đặc biệt đối với bệnh
dại, những năm trước Xuyên Mộc là
điểm nóng, nhưng 4 năm qua không
ghi nhận trường hợp nào mắc tại địa
phương là nhờ đẩy mạnh tuyên truyền

và tiêm vắc xin dại miễn phí cho đồng
bào nghèo.
Bác sĩ Hồ Văn Hải - Giám đốc
TTYT huyện Xuyên Mộc cho biết:
“... Có được kết quả như ngày hôm
nay, đó là nhờ sự quan tâm, đầu tư và
chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo ngành Y
tế tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện
Xuyên Mộc; sự hỗ trợ tích cực về
chuyên môn của các đơn vị chức năng
tuyến tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của
phòng Y tế huyện và các ban ngành,
đoàn thể; sự quan tâm đầu tư trang
thiết bị y tế của ngành và của các tổ
chức, cá nhân; đặc biệt là sự nỗ lực
không ngừng của cả tập thể y, bác sĩ,
nhân viên TTYT Xuyên Mộc. Mặc
dù vậy, TTYT huyện Xuyên Mộc vẫn
còn nhiều hạn chế cả về cơ sở vật chất
và nhất là đội ngũ thầy thuốc. Vì vậy,
chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được
sự quan tâm, chỉ đạo nhiều hơn của
các cấp, các ngành, địa phương và
chúng tôi cũng xác định phải phát huy
cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của
mình, đoàn kết, gắn bó, năng động,
sáng tạo quyết tâm phấn đấu xây dựng
đơn vị ngày một phát triển, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc
sức khỏe nhân dân trên địa bàn”.
HOA VIỆT
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TRẠM Y TẾ XÃ LONG MỸ:

Y tế tuyến đầu chăm sóc tốt
sức khỏe người dân

Y

tế cơ sở có vai trò đặc biệt
trong hệ thống y tế và ngày
càng được quan tâm, đầu tư,
bởi đây là tuyến gần dân, sát dân nhất,
triển khai công tác phòng chống dịch,
các chương trình y tế cũng như đưa
dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu
nhanh nhất đến mọi người dân, đặc
biệt là người dân nơi vùng sâu, vùng
xa, vùng khó khăn…Y tế cơ sở phát
triển còn đồng nghĩa với việc giải
quyết được tình trạng quá tải cho các
cơ sở Y tế tuyến trên. Chính vì lẽ
đó, trong nhiều năm qua, ngành Y
tế BR-VT đặc biệt quan tâm, đầu tư
phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đem
lại nhiều kết quả khả quan, trong đó
trạm y tế xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ
là một điểm sáng về công tác chăm
sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Có mặt tại trạm y tế xã vào những
ngày cuối năm 2017, chúng tôi bắt
gặp rất đông bệnh nhân đang đợi để
được khám bệnh và cấp thuốc. Bà
Trần Thị Lài (62 tuổi) - một người
dân trong xã cho biết, do bị sốt nên
bà đến trạm y tế xã để khám, hiện bà
đã khám xong và đợi được cấp thuốc.
“Chỉ khi nào bệnh nặng dữ lắm tui
mới lên trên trung tâm y tế huyện, còn
thông thường tui đến khám tại trạm y
tế xã. Ở đây nhân viên y tế chăm sóc
tận tình, chu đáo, hỏi han gần gũi, ân

22

Nhân viên y tế ân cần hướng dẫn người bệnh uống thuốc theo toa.

cần như người thân vậy. Nhiều khi
con cháu tui bận việc, mấy cô chú
còn đưa về đến tận nhà nên không
chỉ tui mà nhiều bà con nơi đây rất
yên tâm!” bà Lài chia sẻ.
Với phương châm: “bệnh thông
thường phải chẩn đoán, xử lý hiệu
quả, bệnh phức tạp, vượt quá khả
năng chuyên môn của trạm y tế mới
chuyển lên tuyến trên” nhờ vậy dù
không có cán bộ y tế có chuyên môn
bác sĩ, chỉ có 6 nhân viên y tế, 02
nhân viên (bảo vệ, tạp vụ) nhưng
công tác khám chữa bệnh của trạm y
tế luôn được người dân đánh giá cao.
Số lượt bệnh nhân đến khám, chữa

bệnh tại trạm ngày càng đông, năm
sau cao hơn năm trước. năm 2016 là
5.458 lượt, nhưng năm 2017 đã tăng
lên 6.067 lượt, đạt 216% so với chỉ
tiêu được giao (2800 lượt).
Không chỉ làm tốt công tác khám
chữa bệnh mà chương trình Mục tiêu
Y tế - Dân số và các chương trình,
đề án của tỉnh trạm đều đạt và vượt
chỉ tiêu được giao. Chẳng hạn như
chương trình tiêm chủng mở rộng,
tổng số trẻ dưới 1 tuổi tiêm đủ loại
vắc - xin đạt 100%; chương trình ARI
và CDD đạt 100% chỉ tiêu của năm;
chương trình phòng chống suy dnh
dưỡng trẻ em giảm 1% so với năm
2016, chỉ còn 7,73%...
Với đặc thù là xã thuần nông
(80% dân số sinh sống bằng nghề
trồng trọt, chăn nuôi) địa bàn dân cư
trải rộng, dân số trên 1.268 hộ dân
phân bố rải rác trên 12 nghìn héc ta
diện tích đất nên điều kiện chăm sóc
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sức khỏe của người dân gặp nhiều
khó khăn. Xác định được trách nhiệm
lớn lao của trạm y tế xã là trong mọi
điều kiện phải đảm bảo chăm sóc
sức khỏe tốt nhất cho người dân địa
phương, do đó trạm y tế đã nỗ lực
phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn
thể địa phương, tích cực tham mưu
cho cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền nâng cao nhận
thức của người dân về chăm sóc sức
khỏe, bảo vệ môi trường, phòng
chống dịch bệnh…Nhờ vậy thời gian
qua, dù trên địa bàn có nhiều doanh
nghiệp nhỏ chăn nuôi, giết mổ gia
súc, gia cầm nhưng đều được trạm y
tế phối hợp với bộ phận thú ý quản
lý chặt chẽ và hướng dẫn chu đáo để
họ thực hiện tốt việc đảm bảo giết
mổ theo đúng quy định về ATVSTP,
không để dịch bệnh nguy hiểm xảy
ra liên quan đến gia cầm như Cúm A/
H5N1, cúm A/H7N9 hoặc bệnh liên
cầu lợn…Đặc biệt, trong nhiều năm
liền, các địa phương khác trên phạm

vi toàn tỉnh phải vất vả đối phó với
dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân
miệng thì tại xã Long Mỹ bệnh dịch
khá “bình yên”, năm 2017 toàn xã
ghi nhận 02 ca mắc sốt xuất huyết, 7
ca mắc tay chân miệng và hoàn toàn
không có ổ dịch.
Chia sẻ về những kết quả đã đạt
được, Y sĩ Mạch Thị Loan - Trưởng
trạm y tế xã Long Mỹ cho biết: “Mặc
dù với điều kiện nhân sự còn hạn
chế, địa bàn dân cư phân bố rộng và
người dân còn nhiều khó khăn nhưng
chúng tôi luôn phấn đấu hoàn thành
tốt mọi nhiệm vụ được giao và chúng
tôi cũng hiểu rằng, để phát huy những
thành quả ấy, mỗi nhân viên y tế phải
nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất
đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên
môn, để không phụ lòng tin yêu mà
người dân đã dành cho chúng tôi”.
Với những nỗ lực trong quá trình
hoạt động, nhiều năm liền trạm y tế
xã Long Mỹ được Trung tâm Y tế,

Sở Y tế tặng nhiều giấy khen vì thành
tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
(năm 2013, 2014, 2015 và 2017).
Đánh giá về những đóng góp của
trạm y tế đối với sự phát triển của xã
nhà, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ
tịch UBND xã Long Mỹ cho rằng: “
Trong hành trình phát triển toàn diện
của xã Long Mỹ, những đóng góp
của trạm y tế trong lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe nhân dân đóng vai trò
quan trọng, giúp người dân yên tâm
sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.
Đặc biệt công tác phòng chống dịch
được triển khai hiệu quả, đảm bảo vệ
sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực
phẩm cho người dân là những việc
làm thiết thực, thầm lặng của mỗi
nhân viên y tế đang công tác tại trạm.
Vì đánh giá cao nên chính quyền địa
phương sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ để
trạm y tế hoạt động tốt nhất, hiệu quả
nhất trong thời gian tới”.
Bài, ảnh: NGỌC TRẦN

Nhân viên y tế vãng gia, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
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Những vị thuốc
1. Chó đẻ

Tên gọi khác: Hy thiêm, cỏ đĩ, cứt lợn, hy kiểm thảo,
hy tiên, niêm hồ thái, chư cao, hổ cao, hụ áo rìa.
Tên khoa học: Siegesbeckia orientalis L.
Thuộc họ Cúc (Asteraceae)
Dân nước Sở (Trung Quốc) gọi lợn là hy, gọi cỏ đắng
cay có độc là thiêm, vì khí vị cây này như mùi lợn. Tên cõ
đĩ, vì hoa cây này có
chất dính, khi người
đi qua nó dính theo.
Hy
thiêm
thảo
(Herba
Siegesbeckiae) là
toàn cây hy thiêm
phơi hay sấy khô.
Loài cỏ cao 0,3
- 1m, nhiều cành có
Cây chó đẻ.
lông tuyến. Lá mọc
đối cuống ngắn, hình 3 cạnh hay thuôn hình quả trám,
đầu lá nhọn, mép có răng cưa, mặt dưới hơi có lông. Cụm
hoa hình đầu, màu vàng, cuống có lông tuyến dính. Quả
bế đen, hình trứng.
Mọc hoang khắp nơi ở nước ta, Trung Quốc, Nhật
Bản, châu Úc, Philipin và nhiều nước khác.
Nó có một chất đắng là darutin- dẫn xuất của acid
salicylic.
Công dụng và liều dùng:
Theo tài liệu cổ, hy thiêm vị đắng, tính hàn, hơi có độc,
vào 2 kinh: Can và thận. Tác dụng khử phong thấp, lợi
gân cốt. Chữa chân tay tê dại, lưng mỏi, gối đau, phong
thấp. Giã đắp tại chỗ chữa nhọt độc, ong đốt, rắn cắn.
Ngày dùng: 6- 12g, dưới dạng thuốc sắc, thuốc viên hay
thuốc cao mềm.

2. Chó Đẻ Răng Cưa

Sở dĩ có tên như vậy, là vì sau khi đẻ con xong, chó
mẹ thường tìm ăn
loại cây này để giúp
làm tiêu huyết dư,
ứ sau khi sinh. Lá
giống lá phượng có
hình răng cưa.
Tên gọi khác:
Diệp hạ châu (ngọc
dưới lá), diệp hậu
Cây chó đẻ thân xanh
châu, trân châu thảo,
Phyllanthus niruri
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Cây chó đẻ thân đỏ
Phyllanthus urinaria.

âm dương thảo,
lão nha châu, nhật
khai dạ bế (ngày
mở đêm đóng),
cây cau trời, khao
ham (Tày), rút đất,
diệp hoè thái, lão
nha châu, prak
phle (Campuchia).
Cây chó đẻ có
rất nhiều loài. Hai

loại thông dụng làm thuốc là:
- Cây chó đẻ thân xanh (diệp hạ châu đắng): Thân
màu xanh tươi, cành ngắn, ít phân nhánh. Khi nhai có vị
đắng, có dược tính cao.
- Cây chó đẻ thân đỏ (diệp hạ châu ngọt): Thân màu
hanh đỏ, màu đậm nơi gốc cành, phân nhánh nhiều. khi
nhai có vị ngọt, dược tính không mạnh.
Tên khoa học:
Cây chó đẻ thân xanh: Phyllanthus niruri
Cây chó đẻ thân đỏ: Phyllanthus urinaria
Thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)
Cỏ cao 30cm, mọc hoang khắp nơi, bờ ruộng, ven
đường, đất hoang, sườn núi. Thân nhẵn, mọc thẳng đứng,
phân nhiều nhánh. Lá mọc so le, xếp 2 dãy như một lá
kép. Phiến lá hình bầu dục, cuống ngắn. Hoa nhỏ, mọc
kẻ lá, màu đỏ nâu. Hoa đực, hoa cái cùng gốc. Quả nang,
hình cầu, mọc dưới lá, treo lủng lẳng. Hạt 3 cạnh, hình
trứng, màu nâu nhạt.
Mọc hoang khắp nơi trong nước và các nước vùng
nhiệt đới. Toàn cây dùng làm thuốc, dùng tươi hoặc phơi
khô. Thu hái quanh năm, tốt nhất vào mùa hạ.
Trong nó chứa flavonoid, alcaloid phyllanthin, các
hợp chất của hypophyllanthin, niranthin, triacontanal,
phylteralin.
Công dụng và liều dùng:
Chó đẻ có vị đắng, tính mát, vào 2 kinh Thủ thái âm
Phế và Túc quyết âm Can. Tác dụng thanh nhiệt, giải độc,
bình can minh mục (điều hoà chức năng gan, sáng mắt),
lợi thuỷ, thoái hoàng (chống vàng da), giải độc. Dùng
chữa viêm ruột, kiết lỵ, viêm gan, viêm thận phù thũng,
viêm đường tiết niệu, trẻ cam tích, mắt đỏ đau sinh màng
mộng, chứng ung nhọt..Dân gian dùng cây giã nát với
muối chữa đinh râu, mụn nhọt.
Ngày dùng: 40-100g tươi, hay 20-50g khô, sắc uống.
Lưu ý, khi dùng thường xuyên, lâu dài có thể độc vì
chó đẻ có tính phá huyết (giảm hồng huyết cầu, hạ huyết
áp, suy giảm khả năng miễn dịch cơ thể).
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tên chó
3. Chó bể

Tên khoa học:
Phoco vitulina L.
Thuộc họ Chó
bể (Phocidae)
Nó sống dưới
nước, chi sau
không gập dưới
thân mà xuôi về
Chó bể.
phía sau. Lông
thưa, cổ ngắn, không có vành tai. Chỉ sống ở miền lạnh
Bắc cực và Nam cực.
Bộ phận dùng là dương vật và tinh hoàn, gọi là hải
cẩu thận. Tác dụng chữa yếu sinh lý.

4. Chó

Con chó
Tên khoa học: Canis familiaris L.
Thuộc họ Chó (Canidae)
Chó cho các vị thuốc:
- Cẩu nhục (thịt chó): Chứa 13,5- 20,9% protid, 1328,6% lipid, Ca, P, Fe. Thịt chó có vị mặn chua, tính nóng.
Tác dụng bồi bổ, trợ dương, ích khí, trừ hàn. là vị thuốc
cường tráng dùng yên ngũ tạng, nhẹ người, ích khí.
- Cẩu cốt (xương chó): Vị ngọt, tính ấm. Tác dụng
mạnh gân cốt, hoạt huyết, sinh cơ, chống loét.
- Mỡ chó: Vị ngọt, tính mát, trơn nhầy. Tác dụng làm
se da, chống loét, chữa bỏng.
- Óc chó: Vị ngọt, tính bình, Tác dụng bổ dưỡng, an
thần. Chữa thần kinh suy nhược, hay quên, mất ngủ.
- Cẩu thận (dương vật và tinh hoàn chó) - Penis et testis
canis: Vị mặn, tính đại nhiệt. Tác dụng tráng dương, ích
tinh, tăng cường sinh lực. Chữa thiểu năng sinh dục, liệt
dương, di tinh, đau lưng mỏi gối. Những người âm hư, có
nhiệt, không dùng được. Ngày dùng: 4- 12g, dưới dạng
bột, viên, hay ngâm rượu.
- Cẩu bảo (sỏi
trong dạ dày chó) Calculus canis: Vị
ngọt mặn, tính bình.
Tác dụng giải độc,
khai uất, cầm nôn...
Chữa nghẹn, mụn
nhọt, nôn mửa, nấc.
Ngày dùng: 0,3-2g,
dưới dạng tán nhỏ,
sắc uống.
Con chó.

5. Cẩu tích

cẩu là con chó,
tích là lưng, xương
sống. Sở dĩ có tên
vậy, vì vị thuốc chưa
thái giống lưng con
chó.
Tên gọi khác:
Cẩu tích.
Kim mao cẩu tích,
rễ lông cu ly, cẩu tồn mao, cây lông khỉ.
Tên khoa học: Cibotium barometz (L.) J.Sm
Thuộc họ Lông cu ly (Dicksoniaceae)
Cẩu tích (Rhizoma Cibotii) là thân rễ cây lông cu ly
phơi hay sấy khô.
Là một loại quyết thực vật, cao 2,5m. Lá rất dài, phủ
nhiều vẩy vàng bóng, ở mỗi bên gân giữa bậc ba, có 1
đến 2 ổ tử nang. Thân rễ có lông tơ màu vàng bao phủ,
trông tựa con chó con hay con cu ly.
Mọc hoang ở miền rừng núi Việt Nam, Lào, Campuchia,
Philipin, Malaixia, Inđônêxia và miền Nam Trung Quốc.
Thu hái quanh năm, tốt nhất vào cuối thu sang đông.
Thân rễ chứa tinh bột, aspidinol. Lông vàng ở thân rễ
có tanin và sắc tố.
Công dụng và liều dùng:
Nó có vị đắng ngọt, tính ấm, vào 2 kinh can và thận.
Chữa đau khớp, đau lưng, phong thấp, tay chân nhức mỏi,
đau dây thần kinh toạ, tiểu són. Ngày dùng: 10-18g, dạng
thuốc sắc. Lông vàng ở thân rễ dùng đắp ngoài chữa các
vết thương chảy máu. Lưu ý, người có thận hư nhiệt, bí
tiểu tiện, nước tiểu vàng đỏ, không nên dùng.

6. Máu chó

Tên là máu chó,
vì khi chặt cây, chất
nhựa chảy ra có màu
đỏ giống như máu.
Còn
gọi
là
Muscadier à suite.
Tên khoa học:
Knema corticosa Lour.
Thuộc họ Nhục đậu
Máu chó.
khấu (Myristicaceae)
Cây to cao 10m. Cành non có lông tơ màu hung đỏ.
Lá mọc so le, có cuống, nguyên, nhẵn, mặt trên bóng.
Hoa khác gốc, có lông mịn màu nâu nhạt. Quả hình trứng
hoặc cầu, khi chín thì nhẵn, vỏ quả mỏng. Quả non có
màu xanh, lúc già màu vàng. Hạt có vỏ mỏng và nhẵn.
Mọc hoang ở miền rừng núi nước ta, Thái Lan, Miến
Điện, Campuchia. Thu hoạch hạt vào tháng 9-10. Dùng
nguyên hạt, hay ép lấy dầu mà dùng.
Hạt chứa chất vô cơ, chất béo, protid, đường, tinh
bột, celluloza và một số men như invectaza, amylaza,
photphataza.
Công dụng và liều dùng:
Hạt máu chó dùng để chữa ghẻ, đặc biệt là ghẻ ruồi
rất công hiệu.
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7. Óc chó

nhân quả chia thành 4 thuỳ phía dưới, nhăn nheo giống
như óc chó nên có tên vậy.
Tên gọi khác: Hồ đào, hạnh đào, hoàng đào, cát tuế
tử, phan ta lư.
Tên khoa học: Juglans regia L.
Thuộc họ Hồ đào (Juglandaceae)
Cây cho ta những vị
thuốc sau:
- Hồ đào nhân
(Semen Juglandis): Nhân
phơi hay sấy khô của quả
chín.
- Hồ đào diệp (Folium
Juglandis): Lá cây phơi
khô.
- Hồ đào xác,
hay Thanh long y
(Pericarpium Juglandis):
Vỏ quả (phần thịt) phơi
Óc chó.
hay sấy khô.
- Phân tâm mộc
(Diaphragma Juglandis Fructus): Màng ngăn cách trong
nhân của hạt phơi hay sấy khô.
Cây to cao 20m, sống lâu năm. Lá kép lông chim,
không lá kèm, có 7- 9 lá chét, mép nguyên không cuống,
hình trứng.Hoa đơn tính cùng gốc. Hoa đực mọc tụ thành
hình đuôi sóc rủ xuống có 30-40 nhị. Hoa cái mọc đơn
độc, thưa, bầu hạ, vòi nhuỵ ngắn. Quả hạch.
Cây trồng ở các tỉnh biên giới nước ta như Lào Cai,
Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Trung
Quốc, các nước ôn đới châu Âu. Cây còn mọc hoang ở
vùng Đông Nam châu Âu đến tận Nhật Bản.
Thu hoạch lá hái suốt mùa hạ, tốt nhất vào tháng 6-7.
Nếu dùng nhân, đợi quả chín tháng 9-10.
Nhân chứa chất béo, protein, hydrat carbon, tro. Lá
chứa tinh dầu, đường inozitol, tanin pyrogalic, acid galic,

acid egalic, juglon, hydrojuglon, juglandin, chất nhựa và
pectin. Trong thanh long y có acid citric, acid malic, juglin,
hydrojuglon, acid ellagic, emunsine, peroxydaza và tro.
Công dụng và liều dùng:
Nó có vị ngọt, tính ôn, không độc, vào 2 kinh phế và
thận. Tác dụng bổ gan, thận, bền lưng, gối, cố thận, sáp
tinh, liễm phế. Chữa ho, trừ đờm, làm thuốc bổ, nhuận da,
đen tóc, lợi tiểu, chữa trĩ, chữa khí hư, bệnh ngoài da như
chốc lở, vẩy nến, eczema, ngứa. Thường chỉ dùng nhân,
với liều 10- 20g, dạng thuốc sắc, thuốc viên.

8. Vú chó

đầu quả có một
núm nhỏ màu đỏ
trông như đầu vú
chó, nên có tên như
vậy.
Tên gọi khác:
Vú bò
Tên khoa học:
Vú chó.
Ficus heterophullus
L.
Thuộc họ Dâu tằm (Moraceae)
Cây thảo nhỏ cao 1-2m, cành thưa, sống lâu năm. Lá
mọc so le, có khía răng cưa. Mặt lá nhám, gân nổi rõ. Hoa
mọc ở nách lá. Quả hạch con, chứa trong đế cụm hoa, hình
cầu. Toàn cây có nhựa mủ trắng.
Mọc hoang ở vùng đồi núi nước ta. Dùng rễ, toàn cây
và nhựa mủ.
Thành phần hoá học chứa nhựa, acid hữu cơ, acid
amin, các chất triterpin, alkaloid và coumarin.
Công dụng và liều dùng:
Vị ngọt, hơi đắng, tính bình. Tác dụng khử phong thấp,
tráng gân cốt, khứ ứ, tiêu thũng. Là vị thuốc bổ cho người
hư lao, bạch đới, khí hư, tắc tia sữa.
Ngày dùng: 10-20g, dạng thuốc sắc hay ngâm rượu.
Ds. NGUYỄN VĂN LONG

Thơ trào phúng

Hành khúc mười ly

Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đá, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngửa, nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng

Sáu ly, khật khưỡng nói trăng, nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, vừa nói, vừa la
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì!
VĂN TIẾN ĐẠT
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“Lấy người bệnh làm trung tâm Lấy chất lượng bệnh viện làm giá trị cốt lõi
để hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Thầy thuốc bệnh viện Tâm thần nhẫn nại hướng dẫn, phục hồi chức năng (vẽ) cho bệnh nhân. Ảnh: THĂNG THÀNH

C

húng ta đều biết rằng, người
bệnh đến bệnh viện không
chỉ mang theo nỗi đau của
bệnh tật, mà còn cả những lo toan
trăn trở và cuộc sống của họ, mang
theo niềm hy vọng, sự gửi gắm và
mong đợi. Nếu coi “bệnh tật” là trung
tâm thì người thầy thuốc chỉ là người
thợ chữa bệnh, còn nếu chúng ta coi
“người bệnh” là trung tâm thì thầy
thuốc đích thực là mẹ hiền. Một
chuyên gia trong ngành y tế đã nói
rằng: “Nếu bạn xem việc phục vụ
người bệnh là công việc bắt buộc,
thì bạn đang tự làm cằn cỗi tâm hồn
mình; còn nếu bạn phục vụ họ bằng
cả trái tim, bằng sự cảm thông và

chia sẻ thì bạn đã tìm được cảm hứng
để làm mới mình mỗi ngày, để cuộc
sống, để nghề nghiệp và sự cống hiến
của bạn thực sự có ý nghĩa”.
Mặt khác, chúng ta biết rằng, nét
đẹp của bệnh viện không chỉ ở cơ sở
vật chất khang trang, trang thiết bị
hiện đại, đội ngũ thầy thuốc có học
hàm, học vị, có trang phục của nhân
viên bắt mắt, mà nó còn được chứa
đựng trong văn hoá ứng xử hàng ngày
của mỗi cán bộ nhân viên đối với
người bệnh và người nhà của họ, giữa
cán bộ nhân viên y tế với nhau. Điều
trị bệnh tật hiệu quả, phục vụ chăm
sóc tận tình, chu đáo, ứng xử một
cách thân thiện và tôn trọng người

bệnh sẽ làm giảm nỗi đau của họ và
bớt đi những căng thẳng, lo âu của
người nhà.
Nếu như chúng ta đã một lần
chuẩn bị bước lên bàn mổ, một lần
đứng ở hành lang chờ tin người thân
sinh đẻ, một lần ngồi chờ mấy tiếng
đồng hồ chỉ để được gặp bác sĩ một
vài phút khám bệnh thì chúng ta sẽ
thấu hiểu những cảm xúc và sự trông
đợi của người bệnh và ý nghĩa của
việc giao tiếp ứng xử với người bệnh
đến dường nào.
Cụm từ “lấy người bệnh làm
trung tâm ” chứa đựng nhiều nội
hàm mang tính đặc thù trong môi
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trường bệnh viện, nó được thể hiện
trong các góc độ là chất lượng khám
chữa bệnh được nâng cao; là an toàn
trong sử dụng dịch vụ, sự tiếp cận của
người bệnh và dịch vụ dễ dàng và
thuận tiện; là cảnh quan môi trường
và không gian bệnh viện xanh sạch
đẹp; là sự lắng nghe, thấu hiểu và
đáp ứng kịp thời khi người bệnh có
nhu cầu; là văn hoá ứng xử thể hiện
sự tôn trọng quyền và những giá trị
của người bệnh.
Bệnh viện Mắt BR-VT là bệnh
viện chuyên khoa hạng 2, quy mô 50
giường bệnh, với 14 khoa phòng và
65 biên chế. Qua 12 năm hình thành
và phát triển, tháng 1/2017 bệnh viện
đã được UBND tỉnh giao quyền tự
chủ kinh phí hoạt động thường xuyên,
ngày 17/01/2018 vừa qua, bệnh viện
đã được UBND tỉnh quyết định nâng
quy mô lên 100 giường bệnh. Trong
khuôn khổ bài viết này, từ thực tiễn
và sự trải nghiệm của bản thân,
tôi xin chia sẻ một số nội dung
về “lấy người bệnh làm trung
tâm, lấy chất lượng bệnh viện

làm giá trị cốt lõi để phát triển và hài
lòng người bệnh”.
Để nâng cao chất lượng khám
chữa bệnh: Cần có cơ sở vật chất,
trang thiết bị hiện đại và nhân viên
y tế có tay nghề chuyên môn. Thời
gian qua bệnh viện Mắt đã tranh thủ
sự hỗ trợ của tỉnh, của ngành và bằng
chính nội lực từ quỹ phát triển sự
nghiệp của đơn vị để thực hiện điều
này: Toàn bộ khoa khám bệnh đã
được sửa chữa cải tạo và nâng cấp,
100% phòng bệnh nội trú được gắn
máy lạnh, hàng chục thiết bị chuyên
khoa hiện đại được đầu tư như: máy
chụp đáy mắt, máy chụp mạch huỳnh
quang, chụp cắt lớp OCT, máy Laser
YAG, Laser quang đông 532, máy
gây mê giúp thở đã đưa vào sử dụng,
hạn chế đáng kể lượng bệnh nhân
phải chuyển lên tuyến trên. Tranh thủ
đề án thuê chuyên gia, đề án 1816,
hàng chục kỹ thuật mới đã được
chuyển giao như tiêm nội nhãn, chẩn
đoán và phẫu thuật Glaucoma, mổ lé,
sụp mi trẻ em, mổ Laser nhãn khoa
và thẩm mỹ… Sau hơn 1 năm thực
hiện đề án, đã có hơn 4.000 lượt

bệnh nhân được thụ hưởng. Năm
2017, Bệnh viện đã thu hút thêm 4
bác sĩ chuyên khoa mắt, cử 17 lượt
cán bộ học nâng cao chuyên môn dài
hạn, 20 lượt y bác sỹ đào tạo ngắn
hạn và tự đào tạo tại chỗ cho gần một
ngàn lượt nhân viên.
Về công tác an toàn người bệnh:
Chúng ta đều biết rằng, trong ngành y
sai sót, tai biến và sự cố luôn thường
trực, có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi,
trên mọi thiết bị, ở mọi cơ sở khám
chữa bệnh. Khi sự mất an toàn xảy
ra sẽ tạo ra một nỗi đau kép cho cả
thầy thuốc và người bệnh. Nó có
thể là: Nhầm lẫn khi cung cấp dịch
vụ; khi phẫu thuật thủ thuật; khi sử
dụng thuốc; tai biến trong kiểm soát
nhiễm khuẩn; các sự cố y khoa ngoài
mong muốn; tai nạn do người bệnh
bị té ngã; tai nạn do môi trường và
trang thiết bị y tế… Thời gian qua
bệnh viện Mắt đã xây dựng 115 quy
trình kỹ thuật, hơn 30 quy trình xét
nghiệm, 30 phác đồ điều trị và 13 đề
án cải tiến chất lượng. Trong chuyên
ngành mắt, việc nhầm lẫn rất dễ xảy
ra vì mỗi người bệnh có 02 con mắt,
bệnh nhân thường lớn tuổi, số lượng
bệnh nhân phẫu thuật rất đông, có

Bệnh viện Mắt triển khai kỹ thuật mới tiêm nội nhãn điều trị cho người bệnh.
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những ngày phải thực hiện 50 – 80 ca
mổ liên tục. Bệnh viện đã xây dựng
10 mục tiêu an toàn cho người bệnh
khi phẫu thuật, những nội dung này
được tuyên truyền cho nhân viên,
người nhà và bệnh nhân cùng giám
sát; đã quy định mã màu sắc bảng
tên cho bệnh nhân khi mổ mắt như:
Mổ đục thủy tinh thể mắt phải bảng
tên màu đỏ, mắt trái màu xanh, mắt
độc nhất màu vàng, mổ trung phẫu
màu trắng; đã thực hiện chặt chẽ bảng
kiểm an toàn phẫu thuật; quy trình
Time - Out cho tất cả các phẫu thuật
được thực hiện tại phòng mổ. Bên
cạnh các hoạt động an toàn trong
chuyên môn, công tác phòng ngừa
té ngã, phòng ngừa tai nạn thương
tích, phòng chống cháy nổ trong bệnh
viện cũng được chú trọng, các nhà vệ
sinh có tay vịn cho người cao tuổi,
sàn nhà vệ sinh được dùng tấm chống
trượt; các khu vực hành lang có dốc
được bắt lam nhôm chống trượt và
gắn bảng cảnh báo; lan can, ban công
bệnh viện được nâng cao theo quy
định, hệ thống điện đựơc kiểm tra bảo
trì thường xuyên, cành cây khô được
cắt tỉa vào mùa mưa bão…
Để tạo sự tiếp cận dịch vụ dễ dàng
và thuận tiện: Bệnh viện Mắt đã xây
dựng hệ thống biển báo và chỉ dẫn cả
trên không gian và dưới mặt đất, rất
thuận tiện, dễ nhận biết; xây dựng các
đường lam dốc cho người khuyết tật
và người già. Các khu vực tập trung
đều có hệ thống hiển thị số điện tử và
loa phát thanh hướng dẫn bệnh nhân.
Quy trình khám bệnh, nhập viện, cận
lâm sàng được xây dựng một chiều
liên hoàn nhằm giảm thời gian chờ
đợi. Bộ phận chăm sóc khách hàng
nội, ngoại trú hoạt động thường
xuyên. Từ tháng 8/2017, Bệnh viện
đã thuê phần mềm quản lý khám chữa
bệnh và triển khai bệnh án điện tử với
kinh phí đầu tư 3.000đ cho một lượt
bệnh nhân khám bệnh và 01 ngày
nằm điều trị. Hiện nay trên 95% giấy
tờ liên quan đến bệnh nhân đã thực
hiện trên máy như phiếu hẹn, chuyển
viện, giấy ra viện, phúc trình phẫu

Thăm khám mắt bằng thiết bị hiện đại.

thuật, tờ điều trị, tờ chăm sóc… giảm
các thủ tục hành chính và phiền hà
cho người bệnh, giảm gánh nặng cho
nhân viên y tế.
Để tạo ra môi trường xanh sạch
đẹp: để bệnh nhân cảm thấy được thư
giãn và yên tâm khi điều trị, Bệnh
viện đã tích cực triển khai nhiều
hoạt động hiệu quả như cải tạo sân
vườn, vệ sinh ngoại cảnh, xây dựng
các bảng truyền thông mang thông
điệp giáo dục sức khoẻ và chia sẻ với
người bệnh. Đặc biệt đã triển khai
chương trình thực hành 5S một cách
khoa học và bền vững, nó không chỉ
tạo ra môi trường, cảnh quan sạch sẽ,
ngăn nắp, tiện lợi, một thái độ làm
việc tích cực với những thói quen
tốt, mà còn tiết kiệm thời gian và chi
phí trong khám chữa bệnh, giúp hạn
chế những rủi ro, sự cố ngoài mong
muốn. Kết quả tự đánh giá năm 2017
có 98% nhân viên có kiến thức đúng,
93% có thái độ thực hành đúng về
5S (sàng lọc - sắp xếp - sạch sẽ - săn
sóc - sẵn sàng). 100% khoa phòng,
nhà vệ sinh triển khai và thực hiện
bảng kiểm thực hành 5S; Kết quả
chấm phúc tra xanh sạch đẹp và đổi
mới phong cách do Bộ Y tế tiến hành,
Bệnh viện đạt 95,92 điểm, xếp loại
xuất sắc.

Để lắng nghe, thấu hiểu và chia
sẻ: Bệnh viện đã duy trì các kênh tiếp
nhận thông tin như họp hội đồng bệnh
nhân vào chiều thứ 5 hàng tuần, duy
trì hộp thư góp ý, niêm yết số điện
thoại đường dây nóng của Bộ Y tế
và Lãnh đạo tỉnh. Trong năm đã có
hàng trăm ý kiến trên tinh thần xây
dựng được ghi nhận qua các buổi họp
hội đồng người bệnh, 51 ý kiến qua
hộp thư góp ý và đường dây nóng,
trong đó 37 ý kiến khen ngợi, 9 ý
kiến đề xuất, 5 ý kiến đóng góp phê
bình, trong đó chỉ có 1 ý kiến về kỹ
năng giao tiếp của nhân viên y tế.
Kết quả chung của 5 đợt khảo sát
bệnh nhân cho thấy 96% hài lòng và
rất hài lòng với Bệnh viện; Kết quả
4 đợt khảo sát nhân viên y tế có hơn
60 ý kiến đóng góp và đề xuất xây
dựng, gần 99% nhân viên hài lòng
và rất hài lòng khi làm việc tại Bệnh
viện. Từ những đóng góp này Bệnh
viện đã xây dựng 5 đề án cải tiến
để đáp ứng sự mong đợi của người
bệnh. Cũng để chia sẻ và tiếp sức
người bệnh bằng những việc làm cụ
thể, hơn 3 năm qua đã có hơn 10.000
xuất cháo và sữa được phục vụ miễn
phí cho người bệnh ngay sau mỗi ca
phẫu thuật, giá trị về vật chất là không
nhiều nhưng nó chứa đựng sự chia
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sẻ và mang tính nhân đạo, nhân văn
sâu sắc, nó giúp người thầy thuốc
và bệnh nhân xích lại gần nhau hơn,
chan chứa, nghĩa tình.
Cuối cùng là không gian văn hoá
ứng xử trong môi trường bệnh viện:
Những bản cam kết, những bài học
về quy tắc ứng xử, những buổi thuyết
trình của các chuyên gia về giao tiếp
sẽ là không đủ, nếu mỗi nhân viên y
tế không nhận thức được vai trò, vị trí
của giao tiếp ứng xử trong việc tồn tại
và phát triển của chính mình. Trong
cơ chế hội nhập và vận hành của dịch
vụ y tế ngày nay, người bệnh phải
được tham gia vào việc quyết định
lựa chọn dịch vụ, phải được tôn trọng
những giá trị và quyền lợi một cách
công bằng. Thành công của một cơ sở
y tế là sự kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ
và hiệu quả của việc ứng dụng y học
tiên tiến, khoa học quản trị bệnh viện
và văn hoá ứng xử, trong đó, mọi hoạt
động, mọi kế hoạch, mọi chiến lược,

mọi mục tiêu đều đặt người bệnh ở
trung tâm. Thời gian qua Bệnh viện
Mắt đã xây dựng được bộ quy tắc ứng
xử mang tính đặc thù cho nhân viên
bệnh viện, đã xây dựng các tiêu chí
giao tiếp và ứng dụng một cách hiệu
quả với các khẩu hiệu hành động như
nhân viên y tế thực hiện 5 xin: Xin
mời, xin chào, xin lỗi, xin vui lòng,
xin cảm phiền và 5 luôn: Luôn khẩn
trương, luôn chính xác, luôn mỉm
cười, luôn giúp đỡ, luôn thấu hiểu để
nhắc nhở nhân viên của mình trong
giao tiếp ứng xử.
Trên cương vị của một người
quản lý, sẽ là thiếu sót nếu như chúng
ta chỉ nói đến chăm sóc khách hàng
bên ngoài mà thiếu đi sự quan tâm và
phát huy nội lực của khách hàng bên
trong, đó chính là những người nhân
viên y tế của chúng ta, họ cũng cần
sự chăm sóc, động viên, quan tâm,
tôn trọng để phát triển và cống hiến.
Nhưng dường như nó cũng được hiểu

một cách biện chứng rằng, người
bệnh là sứ giả cho bộ mặt của bệnh
viện. Hãy để họ quảng bá về bạn và
bệnh viện của bạn. Những gì đã làm
được tại bệnh viện Mắt BR-VT mới
chỉ là những bước đi đầu tiên, mảnh
ghép rất nhỏ để thực hiện một một
chủ trương lớn và nhân văn của toàn
ngành y tế là “Lấy người bệnh làm
trung tâm, lấy chất lượng bệnh viện
làm giá trị cốt lõi để hướng tới sự hài
lòng của người bệnh. Vì lương tâm,
trách nhiệm của người thầy thuốc, vì
sự an toàn và tính mạng người bệnh,
vì sự phát triển đi lên của toàn ngành,
chúng tôi hy vọng, mỗi cơ sở y tế,
mỗi đồng nghiệp khoác trên mình
màu áo trắng sẽ có những suy nghĩ,
những cách đi riêng, để đóng góp sức
mình cho sự nghiệp chăm sóc và bảo
vệ sức khoẻ nhân dân, mang lại sức
khỏe, hạnh phúc cho người bệnh, cho
cộng đồng.
Bài, ảnh:
TTƯT - BSCK2 NGUYỄN VIẾT GIÁP

Phương pháp điều trị không dùng thuốc tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh BR - VT. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Chúc mừng năm mới
CHÚC Tết đầu năm ấm tình người
MỪNG Xuân hoa nở sắc tươi vui
NĂM cũ qua đi chào xuân tới
MỚI một mùa xuân, mới cuộc đời
AN nhiên vui đón xuân phơi phới
KHANG trang ấm cúng với tân gia
THỊNH tình thân tộc vui tề tựu
VƯỢNG phát tân niên khắp mọi nhà
VẠN phúc chan hòa như nắng ấm
SỰ lành công toại đến quanh năm
NHƯ câu mong ước, như lời nguyện
Ý đẹp duyên may thắm đượm tình.
HỒ THỊ THU HẰNG

