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Nhiều người thờ ơ, chủ quan...
Trong khi Ngành Y tế và các ban, 

ngành, đoàn thể tích cực triển khai 
nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt 
trong công tác phòng chống SXH, 
trong đó kêu gọi người dân cần 
“chủ động” thực hiện các biện pháp 
phòng chống SXH, thì không ít người 
dân lại “bị động”, “thờ ơ” coi đó là 
chuyện của ai chứ không phải của 
mình. Qua nhiều chiến dịch diệt lăng 
quăng tại cộng đồng dân cư trên địa 
bàn, đoàn công tác (y tế, chính quyền 
địa phương, đoàn thể) phát hiện lăng 
quăng có nhiều trong các vật dụng 
gia đình như bình bông, lu khạp chứa 
nước, lon bia, vỏ xe,… tại nhiều hộ 
dân. Mặc dù các nhân viên y tế, nhân 
viên sức khỏe cộng đồng hướng dẫn 
cụ thể cách thức phòng ngừa, loại bỏ 
các vật dụng không cần thiết, ngăn 
không cho muỗi có nơi trú ngụ, đẻ 
trứng, song không ít hộ dân có biểu 
hiện không hợp tác. Điển hình là một 
người dân sống tạm trú tại khu vực 

phường 2, TP.Vũng Tàu, khi đoàn 
kiểm tra phát hiện rất nhiều lăng quăng 
có trong các vật phế thải xung quanh 
nhà chị, yêu cầu phải dọn dẹp. Chị 
thản nhiên trả lời: “Đồ đạc trong đất 
nhà tôi, tôi thích để đâu thì để, SXH 
thì tôi chịu, mắc mớ gì...”. Đến khi 
Trưởng Khu phố đến nhắc nhở, chị 
mới miễn cưỡng dọn dẹp”.

Ông Lê Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch 
UBND phường 2, Trưởng ban Chăm 
sóc sức khỏe nhân dân bức xúc cho 
biết: “Vẫn biết nếu bị muỗi đốt sẽ có 
nguy cơ mắc bệnh SXH cao, vẫn biết 
muốn phòng bệnh thì phải diệt muỗi, 
diệt lăng quăng nhưng người dân vẫn 
rất thờ ơ. Chính quyền địa phương và 
ngành chức năng không thể nào giải 
quyết nổi nếu ý thức của người dân 
không thật sự hợp tác”.

Đừng để “mắc”  
rồi mới lo “phòng”!

Chỉ đến khi cả 02 con nhỏ lần lượt 
bị SXH thì chị Vũ Phương Thảo (36 
tuổi, Kim Long, Châu Đức) mới ân 

hận về thái độ và hành vi của mình. 
Chị bộc bạch: “Cách đây khoảng một 
tháng chị trưởng ấp có đến gia đình tôi 
nhắc nhở phải thường xuyên úp các 
vật dụng chứa nước nuôi Heo, song 
chúng tôi không quan tâm lắm, nhớ thì 
úp không nhớ thì thôi. Kết quả 2 đứa 
nhỏ mắc SXH. Ban đầu tôi cũng chủ 
quan, thấy con sốt cho uống thuốc hạ 
sốt, nhưng đến ngày thứ 4 khi bé bị 
choáng, đem ra Trung tâm Y tế huyện 
thì bác sĩ nói cháu bị SXH nặng rồi, 
cũng may là các y, bác sĩ tận tình cứu 
chữa, không thì... Giờ chẳng cần ai 
phải nhắc, vợ chồng tôi cũng đã tự ý 
thức được việc giữ gìn vệ sinh môi 
trường trước hết là để tự bảo vệ sức 
khỏe bản thân và gia đình mình”.

Trường hợp chị Hoàng Thị Mai (48 
tuổi, Hòa Hưng, Xuyên Mộc) cũng 
tương tự. Chị Mai kể, chồng chị vừa 
điều trị khỏi SXH cách đây khoảng 
1 tuần, giờ lại đến chị và con dâu. 
Ban đầu 2 mẹ con cũng chỉ có những 
dấu hiệu sốt thông thường 38-38,5 

“KHÔNG CÓ LĂNG QUĂNG, KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT”

Biết, nhưng còn thờ ơ...
Người dân hầu như ai cũng 
hiểu “không có lăng quăng, 
không có Sốt xuất huyết”, 
nhưng thực tế vẫn còn nhiều 
người dân chưa quan tâm 
đến việc loại bỏ lăng quăng  
để phòng, chống bệnh Sốt 
xuất huyết (SXH) cho chính 
bản thân và gia đình. 

Cán bộ Y tế giám sát và hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng. Ảnh: TRẦN HIÊN
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độ nhưng đến ngày thứ 2 thì nhiệt 
độ tăng vọt lên 40 độ C, đau nhức 
khắp người. Đúng là chỉ lúc này mới 
thấy một hành vi nho nhỏ là giữ gìn 
vệ sinh xung quanh quan trọng như 
thế nào?!.

Trên đây chỉ là 02 trong số 
nhiều trường hợp mắc SXH đã 
được ghi nhận. Theo số liệu thống 
kê của TTYT Dự phòng tỉnh, tính 
từ đầu năm đến ngày 18/6/2017, 
toàn tỉnh có 1051 cas mắc SXH, 
trong đó thành phố Vũng Tàu có 
số ca mắc cao nhất 635 cas, huyện 
Tân Thành 97 cas, thành phố Bà 
Rịa 91 cas, huyện Châu Đức 87 cas, 
huyện Xuyên Mộc 68 cas, huyện 
Long Điền 56 cas, huyện Đất Đỏ 
16 cas và huyện Côn Đảo 01 cas. 

Để phòng bệnh SXH, biện pháp 
căn cơ nhất là diệt muỗi, diệt lăng 
quăng hàng tuần. Loại bỏ nơi sinh 
sản của muỗi, diệt lăng quăng/bọ 
gậy bằng cách: Đậy kín tất cả các 
dụng cụ chứa nước để muỗi không 
vào đẻ trứng; Thả cá hoặc mê zô 
vào các dụng cụ chứa nước lớn 
(bể, giếng, chum, vại...) để diệt 
lăng quăng/bọ gậy; Thau rửa các 
dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ (lu, 
khạp…) hàng tuần; Thu gom, hủy 
các vật dụng phế thải trong nhà và 
xung quanh nhà như chai, lọ, mảnh 
chai, mảnh lu vỡ, ống bơ, vỏ dừa, 
lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá..., dọn 
vệ sinh môi trường, lật úp các dụng 
cụ chứa nước khi không dùng đến; 
Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê 
chân chạn/tủ đựng chén bát, thay 
nước bình hoa/bình bông hàng tuần.

Phòng chống muỗi đốt: Mặc 
quần áo dài tay; Ngủ trong màn/
mùng kể cả ban ngày; Dùng bình 
xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua 
muỗi, vợt điện diệt muỗi...; Dùng 
rèm che, màn tẩm hóa chất diệt 
muỗi; tích cực phối hợp với chính 
quyền và ngành Y tế trong các đợt 
phun hóa chất diệt muỗi để phòng, 
chống dịch.

HOA VIỆT

Là đơn vị đầu mối, Trung tâm Y 
tế dự phòng tỉnh đã rà soát lại 
cơ sở vật chất, vật tư hóa chất, 

kiện toàn các đội cơ động phòng chống 
dịch từ tỉnh đến huyện, xã để sẵn sàng 
ứng phó với các tình huống xảy ra. Bs. 
Hà Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm 
YTDP tỉnh cho biết: “Được sự chỉ đạo 
của UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm đã 
tăng cường  giám sát dịch bệnh; thông 
tin từ tỉnh đến huyện, đến từng xã được 
duy trì tốt. Chúng tôi đã cho thành lập 
các đội cơ động phòng chống dịch, mỗi 
huyện có 2 đội, mỗi xã có 1 đội với 
gần 50 máy phun các loại để sẵn sàng 
ứng phó khi phát hiện có dịch bệnh 
xảy ra, tránh lây lan ra cộng đồng. 
Còn về thuốc men, hoá chất…, chúng 
tôi đã rà soát lại tất cả và có phương 
án bổ sung đáp ứng các nhu cầu tình 
huống dịch”.

BR-VT là địa bàn du lịch, thu hút khá 
đông du khách đến tham quan, trong đó 
có cả du khách Trung Quốc, nước đang 

có dịch. Chưa kể, tỉnh thường xuyên 
tổ chức các sự kiện mang tính quốc tế 
nên khách du lịch đến với BR-VT càng 
đông. Nguy cơ bùng phát dịch cúm A/
H7N9, có thể xảy ra. Vì vậy, công tác 
kiểm dịch y tế quốc tế hiện đang được 
đặc biệt quan tâm, chú trọng, nhằm ngăn 
chặn không cho nguồn lây cúm A/H7N9 
từ Trung Quốc xâm nhập vào tỉnh nhà. 
Bác sĩ Phó Đức Thắng, Trưởng khoa 
Kiểm dịch Y tế biên giới, Trung tâm y 
tế dự phòng tỉnh chia sẻ: “Ngay khi có 
chỉ đạo, chúng tôi đã gấp rút tiến hành 
ngay một số việc có liên quan đến kiểm 
dịch y tế biên giới như chuẩn bị cơ số 
thuốc, hoá chất phòng chống dịch, đồ 
bảo hộ, khẩu trang chuyên dụng và nhiệt 
kế điện tử. Chúng tôi đã có công văn 
gửi đến tất cả các cảng vụ trên địa bàn 
tỉnh đề nghị phối hợp thực hiện công 
tác kiểm dịch y tế quốc tế. Việc này sẽ 
được triển khai ngay sau khi có tàu nước 
ngoài vào đến phao số 0. Chỉ khi thực 
hiện xong công tác kiểm dịch và đạt yêu 

NGÀNH Y TẾ BÀ RỊA VŨNG TÀU: 

Chủ động phòng chống    dịch cúm gia cầm 
Hiện nay, tuy tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chưa ghi nhận ổ dịch 
cúm gia cầm nào, tuy nhiên, tình hình dịch cúm gia cầm tại một số 
nước có chung biên giới với nước ta đang diễn biến phức tạp. Ngay 
tại Việt Nam, nguy cơ xuất hiện các ổ dịch cúm gia cầm cũng rất cao 
do những điều kiện thuận lợi dễ lây lan dịch. 

Cán bộ thú y tiêm phòng cúm gia cầm cho vịt. Ảnh: THẾ PHI
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cầu, chúng tôi mới cho phép tàu vào các 
cảng biển của BR-VT. Cùng với đó là 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
khách xuất nhập cảnh về sự nguy hiểm, 
dấu hiệu của dịch bệnh để chủ động phối 
hợp với các cơ quan chức năng có biện 
pháp xử lý kịp thời”.

Song song đó, được sự chỉ đạo Sở 
Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo 
dục sức khỏe đã phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan thông tin đại chúng, tăng 
cường thời lượng tuyên truyền, cập nhật 
thông tin, xây dựng và cung cấp các loại 
tài liệu truyền thông …đặc biệt là đẩy 
mạnh truyền thông trực tiếp thông qua 
cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, đây 
là lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn 
cho các hộ gia đình thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch hiệu quả tại cộng 
đồng dân cư. Qua đó nhằm cung cấp 
cho người dân những thông tin hữu ích 
về đặc điểm, con đường lây truyền và 
cách phòng tránh dịch cúm ảnh hưởng 
lây sang người để mỗi người dân nâng 
cao nhận thức, tránh tư tưởng lo sợ hoặc 
chủ quan đối với gia cầm hiện nay. Chị 

Lê Thị Hường, ở Mỹ Xuân, Tân Thành 
bộc bạch: “Tôi thường xuyên đi lấy mối 
gà về nhập cho các hộ kinh doanh gia 
đình, chợ…,khi được cán bộ y tế phát 
tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh cúm A 
(H7N9), cúm A (H5N1), nên cũng hiểu 
về mức độ nguy hại của dịch bệnh nên 
bây giờ đi buôn tôi luôn quan tâm thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch 
cũng như chia sẻ cho các thương lái 
cùng đi buôn như tôi”.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa 
bàn tỉnh cũng luôn chuẩn bị tốt cơ sở vật 
chất, cơ số thuốc, trang thiết bị chuyên 
dụng, lên phương án ứng phó tiếp nhận, 
cấp cứu, điều trị bệnh nhân với các hình 
huống, mức độ của dịch, đảm bảo quy 
trình cách ly, tránh lây chéo và chữa trị 
hiệu quả.

Đặc biệt, trong những năm qua, 
ngành y tế BR- VT cũng đã tổ chức 
nhiều đợt diễn tập phòng chống dịch 
cúm A lây lan ở người, với những nội 
dung: Một là, diễn tập cơ chế điều hành 
nhằm nâng cao năng lực tổ chức, điều 
hành, xử trí của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch cúm từ tỉnh đến đến phường/ 
xã. Hai là, diễn tập thu dung cấp cứu 
điều trị người bệnh nhằm nâng cao việc 
chỉ đạo điều hành của cơ sở điều trị, sự 
phối hợp chặt chẽ của các cơ sở y tế 
với nhau cũng như tình huống quá tải 
phải thành lập bệnh viện dã chiến. Ba là, 
diễn tập giám sát, khoanh vùng xử lý ổ 
dịch, xử lý môi trường nhằm nâng cao 
kỹ thuật thực hành xử lý dịch không để 
dịch lan rộng ra cộng đồng. Bốn là diễn 
tập công tác thông tin truyền thông trong 
vùng dịch, đảm bảo thống nhất kịp thời, 
chính xác, định hướng dư luận. 

Với sự nỗ lực của ngành y tế, cùng 
với sự phối hợp của các cấp, các ngành, 
nhận thức của người dân về dịch bệnh 
đã được nâng cao. BR- VT chưa ghi 
nhận trường hợp nào bị cúm A/H5N1, 
cúm A/H7N9…Bs. Nguyễn Văn Thái, 
Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Qua 
kiểm tra, giám sát, các đơn vị trực thuộc 
đã kiện toàn Ban chỉ đạo, đội cơ động 
chống dịch, có kế hoạch, phương án 
phòng chống dịch và nghiêm túc thực 
hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 
Trong thời gian tới, chúng ta cần đẩy 
mạnh các hoạt động giám sát, phát hiện 
sớm và xử lý ngay nếu như phát hiện ổ 
dịch và người nhiễm bệnh, phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan truyền thông 
tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp 
thời đến người dân về tình hình dịch và 
khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa”.

 Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, 
ngành y tế khuyến cáo người dân cần 
chú trọng vệ sinh thân thể, thường xuyên 
rửa tay với xà phòng. Thực hiện tốt vệ 
sinh thông thoáng nơi ở; không vận 
chuyển, buôn bán, giết mổ sử dụng gia 
cầm, sản phẩm của gia cầm không rõ 
nguồn gốc, ốm, chết….nhằm đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi phát 
hiện có gia cầm ốm, chết phải báo ngay 
cho chính quyền địa phương và đơn vị 
thú y trên địa bàn. Khi có các biểu hiện 
cúm như: sốt, ho, đau ngực, khó thở và 
có tiếp xúc với gia cầm cần đến ngay 
cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều 
trị kịp thời. Người trở về nước từ khu 
vực có dịch cúm A(H7N9) cần đến cơ 
sở y tế để khai báo, kiểm tra sức khỏe và 
nên áp dụng các biện pháp phòng bệnh.

TRẦN HIÊN

NGÀNH Y TẾ BÀ RỊA VŨNG TÀU: 

Chủ động phòng chống    dịch cúm gia cầm 

Cán bộ Y tế phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân. Ảnh: THẾ PHI

5



Thời gian qua, công tác đảm 
bảo an toàn thực phẩm (ATTP) 
trong sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh BR-
VT đã được UBND các cấp, các ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội... 
quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai 
thực hiện quyết liệt và tuyên truyền sâu 
rộng bằng nhiều hình thức, đã đem lại 
nhiều chuyển biến tích cực, song công 
tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn...

Vừa qua, theo chân đoàn kiểm tra 
liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 
(ATVSTP) tỉnh, ra quân kiểm tra 
ATVSTP tại các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, chợ… trên địa bàn TP. Bà Rịa  
và huyện Xuyên Mộc, chúng tôi nhận 
thấy những cơ sở buôn bán, sản xuất 
kinh doanh, chế biến thực phẩm có 
quy mô đã có ý thức hơn trong việc 
thực hiện nghiêm túc các quy định về 
VSATTP. 

Tại chợ Phước Nguyên - TP. Bà 
Rịa và chợ Bàu Lâm - Xuyên Mộc, 
đoàn kiểm tra đã test nhanh một số 
mẫu thực phẩm như chả, giò, bún, 
chả cá… nhưng không phát hiện một 
số chất cấm thường gặp như hàn the, 
fomol… Qua đó có thể thấy, các tiểu 
thương đã chú trọng hơn đến vấn đề 
ATTP cũng như cung cấp thực phẩm 
sạch cho người tiêu dùng. 

Chị Nguyễn Thị Lan - chủ sạp bún 
tại chợ Phước Nguyên chia sẻ: “Vì mặt 
hàng kinh doanh của tôi đảm bảo các 
quy định về ATTP nên dù đoàn kiểm 
tra về thực phẩm đến chợ kiểm tra 
nhiều lần và lấy mẫu test thử tôi cũng 
không hề lo lắng và cũng chẳng cảm 
thấy phiền toái. Thậm chí tôi còn mong 
đoàn đến kiểm tra thường xuyên hơn 
để những kẻ làm ăn gian dối, đầu độc 
sức khỏe người tiêu dùng bị vạch trần 
thì những người làm ăn chân chính 
như tôi mới không bị oan ức”.

Song, phấn khởi nhất vẫn là người 
tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Tuyết - 
ngụ tại phường Phước Nguyên bộc 
bạch:“Tôi đi chợ hằng ngày. Gần đây 
thấy các đoàn kiểm tra ATTP của tỉnh, 
thành phố rồi của phường liên tục đi 
kiểm tra thực phẩm, tôi và những người 
nội trợ khác rất yên tâm và hi vọng với 
sự vào cuộc tích cực của chính quyền, 
rồi đây vấn nạn thực phẩm bẩn không 
còn tồn tại nữa”.

Mặc dù qua kiểm tra không phát 
hiện các chất cấm, tuy nhiên, vẫn còn 
rất nhiều những mặt hàng chưa được 
bảo quản đúng quy định như: mặt hàng 
xúc xích, nem, chả… nhiều tiểu thương 
vẫn chưa chú ý đến nhãn mác, bao 
bì sản phẩm. Ngoài ra còn phát hiện 
rất nhiều các sản phẩm quá thời hạn 
sử dụng

Tuy nhiên đáng lo ngại nhất lại là 
những cơ sở sản xuất chế biến rượu. 
Qua kiểm tra tại cơ sở nấu rượu của bà 
Lê Thị Xuân ở Bàu Lâm, Xuyên Mộc, 

mặc dù cơ sở này đã hoạt động được 
hơn 20 năm nhưng không hề có bất 
cứ giấy tờ nào hợp pháp. Hay tại cơ 
sở nấu rượu của ông La Văn Thọ  - ở 
phường Phước Nguyên, Bà Rịa không 
có cửa ra vào khu sản xuất, không có 
rèm chắn côn trùng, dụng cụ nấu và 
kho chứa nguyên liệu chưa bảo đảm 
VSATTP, sử dụng phẩm màu không 
rõ nguồn gốc…Giải trình về vấn đề 
này, ông La Văn Thọ - chủ cơ sở nấu 
rượu cho biết: “Cơ sở nấu rượu của 
nhà tôi từ trước đến giờ ai cũng khen 
ngon, nhiều người đặt hàng, chưa ai 
uống rượu nhà tôi gặp vấn đề gì nên 
tôi nghĩ không sao cả. Nhưng hôm nay 
đoàn kiểm tra nhắc nhở rồi hướng dẫn 
cụ thể, tôi hứa sẽ thực hiện nghiêm túc 
vì lợi ích của chính gia đình mình”.

Cùng với đó, các cơ sở giết mổ 
gia súc tập trung cũng được chú trọng 
kiểm tra. Tại huyện Xuyên Mộc, Đoàn 
đã kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc tập 
trung do ông Nguyễn Trọng Hùng ở 

(Xem tiếp trang 8)

Quyết liệt trên mặt trận 
đảm bảo an toàn thực phẩm

Bs Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y tế cùng đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra thực phẩm  
tại chợ Phước Nguyên, TP. Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI
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Hằng năm cứ vào mùa hè là cả 
nước lại ghi nhận rất nhiều vụ 
ngộ độc thực phẩm. Trong 

đó, có nhiều vụ có số lượng lớn người 
mắc và gây thiệt hại lớn về kinh tế, 
sức khỏe. 

Mới đây, ngày 14/5/2017 thành 
phố Hải Phòng xảy ra vụ ngộ độc 
tập thể ở khu du lịch Cát Bà làm 26 
du khách (thuộc Công ty cổ phần 
ANOVAFEED, quận Lê Chân, Hải 
Phòng) nhập viện nghi do ăn buffet 
với thực đơn chủ yếu là hải sản.

Sau đó một ngày, bệnh viện đa 
khoa Đà Nẵng đã cấp cứu cho 17 
người nghi ngộ độc thực phẩm là đoàn 
cán bộ từ thành phố Vũng Tàu đến Đà 
Nẵng công tác, sau khi dùng bữa tối 
ở quán cơm gà nổi tiếng trên đường 
Hồ Nghinh, quận Sơn Trà.

Vào ngày 05/4/2017, trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ ngộ 
độc thực phẩm khiến nhiều người dân 
phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh 
mì mua tại hiệu bánh A.Thiện (địa chỉ 
ở tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Những năm về trước cũng xảy ra 
nhiều vụ ngộ độc gây hoang mang 
trong cộng đồng như: 

Ngày 21/4/2016, trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước đã xảy ra vụ ngộ độc 
thực phẩm tại bếp ăn tập thể chung 
của 03 công ty LISHENG, công ty 
XINREN, công ty SUNGJU (tại khu 
công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) 
làm hàng trăm công nhân phải nhập 
viện điều trị.

Ngày 23/4/2015, đã xảy ra vụ ngộ 
độc thực phẩm tại Công ty TNHH Túi 
xách Simone (Khu công nghiệp Long 
Hậu, Long An) và Chi nhánh Công ty 
TNHH Túi xách Simone (Khu công 
nghiệp Tân Hương, Châu Giang, tỉnh 
Tiền Giang) làm 737 công nhân mắc 
và phải nhập viện. 

Ngày 26/3/2015, trên địa bàn tỉnh 
Trà Vinh đã xảy ra vụ ngộ độc bếp ăn 
tập thể tại Công ty TNHH CY Vina 
(Khu công nghiệp Long Đức, thành 
phố Trà Vinh) làm 229 người mắc và 
phải nhập viện. 

Ngày 30/6/2014 trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang đã xảy ra vụ ngộ độc thực 
phẩm với 181 người mắc và đi viện 
tại 03 hộ gia đình có tổ chức đám cưới 
thuộc xã Đồng Phúc và Đức Giang, 
huyện Yên Dũng…

Nguyên nhân ngộ độc thực 
phẩm trong mùa hè

Nguyên nhân chính gây ra các vụ 
ngộ độc thực phẩm kể trên là do thực 
phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật; tình trạng 
thiếu nước sạch để chế biến, vệ sinh 
dụng cụ; trang thiết bị bảo quản không 
đầy đủ, không bảo đảm vệ sinh; gia 
tăng sử dụng nước đá ăn uống; nguyên 
liệu chế biến thực phẩm không bảo 
đảm an toàn; chế biến thức ăn không 
gia nhiệt kỹ; thức ăn để ngoài không 
khí nóng quá lâu; nấu xong không ăn 
ngay hoặc không đun lại sau khi bảo 
quản thức ăn quá 2 giờ, nhất là thức 
ăn được chế biến có nguồn gốc động 
vật và các loại thực phẩm có nhiều 
dầu, đạm như thịt, cá, hải sản, sữa…

Ngoài ra, mùa hè, thời tiết nóng 
ẩm làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi 

Cảnh báo
        nguy cơ ngộ độc 
thực phẩm mùa hè

Công nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được cấp cứu (xảy ra ở tỉnh bạn).
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trường, ô nhiễm do rác thải, nước thải 
và sự phát triển mạnh của virus, vi 
khuẩn, côn trùng truyền bệnh, ruồi 
nhặng, chuột… Trong khi đó, một 
bộ phận không nhỏ người tiêu dùng 
có thói quen sử dụng thức ăn đường 
phố, thực phẩm chín ở những cửa 
hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, 
kinh doanh thức ăn đường phố không 
đảm bảo an toàn thực phẩm…

Biện pháp phòng tránh ngộ độc 
thực phẩm trong mùa hè

Đối với mỗi người tiêu dùng:
Để phòng tránh được ngộ độc thực 

phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm 
trong mùa hè người tiêu dùng cần phải 
có ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn 
uống, cách bảo quản thực phẩm như: 
Lựa chọn, mua và sử dụng những thực 
phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn 
mác ở những cửa hàng cố định, đặc 

biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm; 
bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ 
ăn uống, dụng cụ chế biến thực phẩm; 
sử dụng nguồn nước sạch; bảo quản 
thực phẩm đảm bảo vệ sinh; thực hiện 
“ăn chín, uống sôi”;  không nên dùng 
lại đồ ăn thừa, nhất là khi chúng không 
được bảo quản hợp vệ sinh; tuyệt đối 
không sử dụng thực phẩm hết hạn, có 
mùi  vị lạ bất thường, hoặc bị ôi thiu, 
nổi nấm mốc...

Đối với việc bảo quản thực phẩm 
bằng tủ lạnh:

Tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm 
sự biến chất của thực phẩm; hạn chế 
sự sinh sôi và phát triển của vi sinh 
vật do cơ chế giảm nhiệt độ và độ 
ẩm. Nếu đưa quá nhiều thực phẩm 
vào tủ lạnh, không khí lạnh không lưu 
thông được; nhiệt độ ngăn mát, ngăn 
đá không đảm bảo; thực phẩm không 

ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc làm chủ, cơ sở đã không 
xuất trình được hồ sơ ghi chép nguồn gốc xuất xứ của 
heo, giấy xét nghiệm, kiểm tra chất lượng nguồn nước 
định kỳ,  trước sai phạm này đoàn đã làm văn bản xử lý 
theo đúng quy trình.

Ông Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy 
viên thường trực BCĐ liên ngành ATVSTP tỉnh, trưởng 
đoàn kiểm tra số 1 thuộc Ban chỉ đạo ATVSTP tỉnh cho 

biết: “Sau đợt ra quân kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, 
các sản phẩm cung cấp trên thị trường hiện nay được 
cải thiện so với những năm trước, ít phát hiện các hóa 
chất độc hại, tuy nhiên vẫn còn không ít cơ sở vi phạm 
các quy định về ATVSTP. Từ nay đến hết năm, đoàn sẽ 
tăng cường công tác kiểm tra, cũng như tuyên truyền, 
phổ biến các kiến thức về ATVSTP cho các chủ cơ sở, 
tiểu thương kinh doanh buôn bán nhằm nâng cao đạo 
đức kinh doanh, coi trọng sức khỏe người tiêu dùng và 
sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm để vấn đề 
ATTP trên địa bàn tỉnh nhà ngày càng cải thiện”.

TRẦN HIÊN

Quyết liệt...
(Tiếp theo trang 6)

vệ sinh, sơ chế trước khi bảo quản 
trong tủ lạnh không đảm bảo; thực 
phẩm sống để lẫn thức ăn chín… sẽ 
làm gia tăng ô nhiễm thực phẩm, làm 
cho thực phẩm nhanh hỏng.

Đối với các cơ sở chế biến, kinh 
doanh dịch vụ ăn uống:

Người sản xuất, chế biến, kinh 
doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống 
phải tuyệt đối tuân thủ các quy định 
về an toàn thực phẩm; phải có trách 
nhiệm, đạo đức trong sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm để góp phần phòng 
tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm, 
bệnh truyền qua thực phẩm cho cả 
cộng đồng.

Xử lý khi có ngộ độc thực phẩm
- Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị 

ngộ độc thực phẩm phải ngưng ngay 
thực phẩm nghi ngờ; gây nôn hết thức 
ăn vừa mới ăn xong, nhanh chóng 
đưa người bị ngộ độc đến cơ sở y tế 
gần nhất để được cấp cứu kịp thời; 
giữ toàn bộ thức ăn đó lại (kể cả chất 
nôn, phân, nước tiểu…) để xác minh, 
báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất 
để xử trí kịp thời.

- Vệ sinh, tẩy uế khu vực có chất 
nôn, phân, nước tiểu của người bị ngộ 
độc thực phẩm và thực hiện chế độ 
cách ly nghiêm ngặt đề phòng sự lây 
lan của dịch bệnh.

- Thực hiện các biện pháp diệt 
ruồi, nhặng, gián, chuột…, trang bị 
kiến thức, phương pháp phòng tránh 
dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm mùa hè. 

Bài, ảnh: KS ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Không nên đưa quá nhiều thực phẩm vào tủ lạnh dễ gây ô nhiễm thực phẩm.
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Từ xa xưa mọi người đã truyền 
tai nhau ăn thịt cóc không cẩn 
thận sẽ dẫn đến tử vong, các 

kênh truyền thông cũng có rất nhiều 
thông tin cảnh báo nguy cơ ngộ độc 
Cóc, thế nhưng ngộ độc Cóc vẫn 
xảy ra…

Đa số các vụ ngộ độc do độc tố 
Cóc (ngộ độc Cóc) thường gặp ở các 
bữa ăn gia đình và nguy hiểm là ngộ 
độc cóc có nguy cơ tử vong cao. Năm 
2016, tại huyện Xuyên Mộc đã xảy ra 
01 vụ ngộ độc do ăn cháo Cóc tự nấu 
làm 03 mẹ con tử vong.

Để tránh trường hợp thương tâm 
như trên, tốt nhất là không nên ăn thịt 
cóc, nếu vẫn có nhu cầu ăn thịt cóc thì 
phải biết cách sơ chế, chế biến. Dưới 
đây là một số kiến thức, phương pháp 
cần thiết để phòng tránh ngộ độc khi 
sử dụng thịt cóc.

Giá trị dinh dưỡng của thịt cóc: 
Thịt cóc là loại thực phẩm có giá 

trị dinh dưỡng cao nếu được sơ chế và 
chế biến đúng cách. Nhưng nếu người 
chế biến Cóc bất cẩn, hoặc thiếu hiểu 
biết sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, đe 
dọa đến tính mạng người ăn.

Trong thịt cóc có 53,37% protein, 
12,66%  lipid, rất ít glucid, 23,56% 
tro và 4,18% độ ẩm. Protein trong thịt 
cóc là các axit amin như: Asparagin, 
Histidin, axit Glutamic, Glycocol, 
Threonin, axit aminobutyric, Tyrogin, 
Methionin, Leuxin, Isoleuxin, 
Phenylamin, Tryptophan. Ngoài ra, 
hàm lượng kẽm và mangan cũng rất 
cao: Kẽm 2,45mg; Mangan 2,89mg.

Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc 
khi ăn thịt cóc: 

Chất độc ở Cóc chỉ có ở nhựa cóc 
và nội tạng (gan, mật, trứng). Nhựa 

cóc là nhựa tiết ở tuyến sau mang tai, 
tuyến trên mắt và các tuyến trên da 
của cóc. Bản thân thịt cóc không có 
độc tố và có giá trị dinh dưỡng rất 
cao. Phần lớn các vụ ngộ độc Cóc là 
do thiếu hiểu biết nên ăn cả gan và 
trứng cóc; hoặc do chế biến không 
đúng cách khiến cho độc tố lẫn vào 
thịt cóc, không loại bỏ hết nội tạng 
nên ăn phải độc tố gây ngộ độc.

Triệu chứng ngộ độc:  
Triệu chứng ngộ độc cóc biểu hiện 

cấp tính, xuất hiện từ 1 - 2 giờ sau khi 
ăn (có thể sớm hơn nếu uống rượu, 
bia) với các biểu hiện: Bị chướng 
bụng, đau bụng trên rốn kèm theo nôn 
mửa dữ dội, có thể bị tiêu chảy; hồi 
hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh, 
sau đó loạn nhịp tim, truỵ tim mạch, 
huyết áp lúc đầu cao sau đó tụt; rối 
loạn cảm giác (đau như kim chích ở 
đầu ngón tay, chân, tê môi), chóng 
mặt, ảo giác, vã mồ hôi lạnh, tăng tiết 
nước bọt, có thể khó thở, ngừng thở, 
ngừng tim; bí đái, thiểu niệu, vô niệu 
và nặng dẫn đến suy thận cấp. Nếu 
nhựa cóc bắn dính vào trực tiếp niêm 
mạc mắt xuất hiện bỏng rát, phù nề 
niêm mạc...

Xử trí ngộ độc khi ăn thịt cóc: 
Ngộ độc Cóc tiên lượng rất nặng, 

tỷ lệ tử vong rất cao nên cần phát hiện 
sớm, sơ cứu, cấp cứu kịp thời ở các 
cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị như 
trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện 
trở lên mới có hiệu quả. 

Đề phòng ngộ độc Cóc: 
Để phòng ngừa ngộ độc Cóc tốt 

nhất là không nên ăn thịt Cóc, đặc biệt 
tuyệt đối không được ăn cóc tía (cóc 
có mắt mầu đỏ), các bộ phận da, ruột, 
gan trứng cóc.

Bài, ảnh: KS ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Ngộ độc Cóc 
CŨ RỒI NHƯNG VẪN “MỚI”

Sơ chế, chế biến thịt cóc phải đúng cách để tránh ngộ độc.
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Vị thành niên/thanh niên (VTN/
TN) là mối quan tâm hàng 
đầu đối với sự phát triển xã 

hội trong tương lai. Đây là nhóm tuổi 
đang trong thời kỳ phát triển rất nhạy 
cảm, vì vậy để bảo vệ quyền, cũng 
như chăm sóc và đầu tư cho tương lai 
của các em bằng việc cung cấp nền 
giáo dục có chất lượng, kỹ năng sống 
hiệu quả và tiếp cận với giáo dục sức 
khỏe sinh sản, giáo dục toàn diện là hết 
sức cần thiết. Trong xã hội hiện nay, ở 
nhóm tuổi này đang có những nguy cơ 
cao đó là: quan hệ tình dục sớm, quan 
hệ tình dục không an toàn; dễ bị xâm 
hại tình dục dẫn đến dễ mắc các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục kể cả 
HIV/AIDS; mang thai ngoài ý muốn; 
phá thai không an toàn… Một trong 
những nguyên nhân dẫn đến các vấn 
đề trên là do các em thiếu hiểu biết 
về giới tính, tình dục; thiếu kỹ năng 
sống cần thiết để tự bảo vệ mình trước 
những nguy cơ có thể gặp phải bất cứ 
lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Khi đề cập đến việc giáo dục giới 
tính cho VTN/TN thì các bậc phụ 
huynh còn e ngại và cho rằng việc đó 
là “vẽ đường cho hươu chạy”. Nhưng 
thực tế lại không hẳn là như vậy, mà 
chúng ta cần nghĩ đến mặt tích cực là 
trang bị cho các em những kiến thức 
khoa học về giới tính, có vẽ đường 
cũng là để “hươu chạy đúng”. Vì vậy 
đối với VTN/TN, những nội dung về 
tình bạn, tình yêu trong sáng, tình dục 
an toàn cần phải được trao đổi thẳng 
thắn và phổ biến một cách rộng rãi, 
thường xuyên hơn. 

Theo thống kê mới nhất của ngành 
chức năng, hiện nay ở nước ta hầu hết 
các trường hợp mang thai ở tuổi VTN/
TN đều được giải quyết bằng phá thai. 
Và Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai 
đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu 
khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm có 
khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Đáng 
chú ý là số trẻ vị thành niên nạo phá 

thai ở nước ta cao hơn nhiều lần so 
với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá 
thai, trong đó 60 - 70% là học sinh, 
sinh viên. Số liệu của Tổng cục Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình cho thấy, 
mặc dù tỷ lệ phá thai ở Việt Nam trong 
10 năm trở lại đây giảm, nhưng tỷ lệ 
này ở VTN/TN lại có dấu hiệu gia 
tăng, chiếm hơn 20% các trường hợp 
nạo phá thai ở các cơ sở y tế công lập. 
Tuy nhiên, những con số này chỉ là 
“phần nổi của tảng băng chìm”, bởi 
hầu hết các đối tượng thanh niên chưa 
kết hôn, VTN mang thai ngoài ý muốn 
khi muốn thực hiện nạo hút thai đều 
tìm đến các phòng khám tư, những 
địa chỉ “tin cậy” để được giữ bí mật 
cá nhân. Nguyên nhân sâu xa của tình 
trạng này là sự thiếu kiến thức từ phía 
các em và sự thiếu quan tâm từ gia 
đình, cộng thêm những mặt trái của 
thời đại bùng nổ thông tin, giao thoa 
văn hóa. 

Cùng chung tay thực hiện việc 
chăm sóc sức khỏe và nâng cao kiến 
thức cho nhóm tuổi VTN/TN, những 
năm qua, Chi cục Dân số-KHHGĐ 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp 
với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn 
thanh niên CSHCM tỉnh, Trung tâm 
Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh 

đã tổ chức các buổi truyền thông, 
sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện 
chuyên đề, hội thi để tìm hiểu kiến 
thức về tâm sinh lý tuổi dậy thì, tình 
bạn tình yêu và tình dục, các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục, các 
bí quyết để chăm sóc sức khỏe sinh 
sản VTN/TN… cho học sinh lớp 8, 9 
THCS, học sinh THPT và sinh viên 
trong trường Cao đẳng, Đại học của 
tỉnh; từ năm 2011 đến nay, triển khai 
xây dựng mô hình “Tư vấn và kiểm 
tra sức khỏe tiền hôn nhân” tại 07 
huyện/thành phố và thành lập 28 câu 
lạc bộ tại các xã, phường, thị trấn. 

Các hoạt động truyền thông, tư 
vấn về khám và chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, sức khỏe tình dục đã trực 
tiếp tác động vào các đối tượng VTN/
TN giúp các em tiếp nhận được các 
kiến thức, kỹ năng thực hành chăm 
sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân 
và cộng đồng, hạn chế các trường hợp 
có hành vi nguy cơ cao dẫn đến có 
thai ngoài ý muốn, giảm nạo hút thai, 
phòng các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục, từng bước nâng cao thể chất, 
tinh thần và trí tuệ của VTN/TN góp 
phần nâng cao chất lượng dân số, chất 
lượng nguồn nhân lực trong tương lai. 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN/THANH NIÊN: 

Cần “vẽ đường để hươu chạy đúng”

Một buổi nói chuyện về sức khỏe sinh sản cho VTN/TN.
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Có thể nói, hoạt động này đã được 
Chi cục Dân số tỉnh chú trọng và có 
sự vào cuộc của các ngành chức năng 
cùng các tổ chức xã hội liên quan, song 
việc cung cấp kiến thức về chăm sóc 
sức khỏe sinh sản (SKSS) cho lứa tuổi 
VTN/TN trong tỉnh vẫn còn nhiều hạn 
chế, vì một số lãnh đạo, chính quyền 
địa phương cơ sở chưa thực sự quan 
tâm đến chỉ đạo tổ chức triển khai mô 
hình; đội ngũ cán bộ địa phương trong 
quá trình triển khai mô hình có nhiều 
biến động về nhân sự nên việc thực 
hiện còn nhiều lúng túng. Trong nhà 
trường, giáo dục về sức khỏe sinh sản/
sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) cho 
VTN/TN được yêu cầu lồng ghép vào 
các môn học chính khóa là Sinh học, 
Địa lý, Giáo dục công dân. Tuy nhiên, 
việc thực hiện không mang tính chất 
bắt buộc, nó lại tuỳ thuộc vào thời 
lượng dư của mỗi môn học, khả năng 
lồng ghép giáo dục SKSS/SKTD cho 
VTN/TN rất khó khăn. 

Cùng với đó, việc triển khai giáo 
dục lồng ghép SKSS/SKTD VTN/TN 
trong nhà trường còn gặp nhiều rào 
cản khác như năng lực của đội ngũ 
giáo viên trong giáo dục SKSS/TD 
VTN còn hạn chế; một số các bậc phụ 
huynh chưa đồng thuận ủng hộ giảng 

dạy các nội dung SKSS/TD VTN. 
Hoạt động khám sức khỏe tiền hôn 
nhân chưa thực hiện thường xuyên 
và chưa thu hút được nhiều đối tượng 
tham gia. Nội dung trong buổi sinh 
hoạt ngoại khóa còn đơn giản, chưa 
đáp ứng được yêu cầu và chưa thu hút 
nhóm tuổi chưa thành niên. Một số 
đơn vị chưa chủ động lồng ghép sinh 
hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề 
vào hoạt động của công tác Đoàn tại 
xã, phường, thị trấn cũng như trong 
nhà trường. Kinh phí hoạt động của 
chương trình được cấp phát muộn và 
bị cắt giảm hàng năm.

Để trang bị đầy đủ những kiến 
thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, phòng tránh bị xâm hại tình 
dục cho nhóm tuổi VTN/TN thì điều 
quan trọng nhất vẫn là truyền thông, 
giáo dục và tư vấn; đặc biệt là vùng 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng 
biển. Định hướng cho các em biết chọn 
lọc thông tin đúng đắn trên các trang 
mạng Internet để học hỏi; biết nhận 
diện trước những hành vi, tình huống 
nguy cơ bị dễ xâm hại để bảo vệ bản 
thân; phòng ngừa mang thai ngoài ý 
muốn; trách nhiệm của bản thân trước 
hành vi quan hệ tình dục trước hôn 
nhân, hậu quả của nạo phá thai tuổi 
VTN/TN…  

Trong thời gian tới để thực hiện 
tốt hoạt động này rất cần các ban 
ngành, đoàn thể các cấp phải tích cực 
phối hợp đồng bộ để tổ chức các hình 
thức truyền, tư vấn nâng cao kiến thức 
chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người 
chưa thành niên và thanh niên. Bên 
cạnh đó, trong gia đình cha mẹ cần 
trò chuyện với con về những thay đổi 
tâm sinh lý trước khi bước vào tuổi 
dậy thì, cũng như khuyến khích các 
con tìm hiểu những kiến thức về giới 
tính, sức khỏe sinh sản qua tài liệu, 
sách báo,... Sự chăm sóc, quan tâm, 
giải thích tâm sự, chia sẻ thông tin về 
tuổi mới lớn của cha mẹ đối với con 
cái mình không chỉ thể hiện tình cảm 
gắn bó sâu sắc mà còn cung cấp cho 
con những kiến thức cần thiết về cơ 
thể mình, giúp trẻ tránh được những 
hậu quả đáng tiếc, ảnh hưởng đến cuộc 
sống của trẻ sau này.

Vì vậy, để “vẽ đường cho hươu 
chạy đúng” hay “vạch đúng đường 
cho hươu chạy”, ngoài vai trò của 
các cấp, ngành, nhà trường và xã hội, 
cần hơn nữa vai trò của gia đình, nhất 
là các bậc cha mẹ để giúp các em có 
nhận thức đúng đắn về chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, tự tin trước ngưỡng 
cửa cuộc đời. 

Bài, ảnh: ÁNH VÂN

Hội thi tìm hiểu sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân- sân chơi bổ ích cho VTN/TN.
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Tiện ích của loại hình thức ăn 
đường phố là không thể phủ 
nhận, vì tính phổ biến, tiện lợi, 

giá cả phù hợp, nhất là nó rất được 
người tiêu dùng, đặc biệt là người có 
thu nhập thấp, công nhân, học sinh, và 
cả người có thu nhập cao và khách du 
lịch trong và ngoài nước đón nhận, sử 
dụng vui vẻ, thậm chí là háo hức. Một 
hành vi nào đó trong cộng đồng, có cá 
nhân thực hiện, có người lại phản đối 
thì dù gì truyền thông cũng có nhiều 
cơ hội thành công hơn. Nhưng trong 
vấn đề này, thức ăn đường phố có mặt 
ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, 
từ cổng khu công nghiệp cho đến cổng 
trường học… và thành phần người sử 
dụng thì đủ cả… thì hành vi mang tính 
cộng đồng cao này là một thách thức 
rất lớn đối với công tác truyền thông, 
trong khi công tác quản lý, kiểm tra 
giám sát phải thẳng thắn nhìn nhận là 
chưa thể đáp ứng yêu cầu.

Vậy làm gì để thức ăn đường phố 
tiếp tục phát huy tối đa mặt tiện lợi, 
tiết kiệm thời gian, hợp túi tiền người 
tiêu dùng, đậm đà hương vị riêng và 
cả nét đẹp văn hóa ẩm thực, thúc đẩy 
du lịch mà vẫn đảm bảo an toàn thực 
phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu 
dùng, trong khi vấn đề an toàn vệ sinh 
thực phẩm còn nhiều hạn chế, nguy cơ 
ngộ độc thực phẩm là rất cao? Đây là 
câu hỏi lớn mà các cấp, các ngành và 
cộng đồng đang rất quan tâm và thực 
tế đã và đang nỗ lực tìm những giải 
pháp thiết thực, khả thi.

Về giải pháp Thông tin-Giáo dục-
Truyền thông, đối với công tác đảm 
bảo VSATTP nói chung và loại hình 
kinh doanh thức ăn đường phố nói 

riêng luôn đóng vai trò quan trọng 
hàng đầu. Thực tế cho thấy, chỉ khi 
người dân, người tiêu dùng hiểu rõ, 
hiểu đúng thì mới có thể có thái độ 
và hành vi đúng, có lợi cho sức khỏe.

Trong những năm qua, dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Sở Y 
tế, Trung tâm Truyền thông giáo dục 
sức khỏe tỉnh đã phối hợp chặt chẽ 
với Chi cục ATVSTP tỉnh và các cơ 
quan thông tin đại chúng, Đài PTTH 
tỉnh, Báo BR-VT, các ban ngành đoàn 
thể, nhất là với Hội liên hiệp phụ nữ, 
Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Ban 
quản lý khu công nghiệp v.v.. để đẩy 
mạnh tuyên truyền. Đối với mạng lưới 
Truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến 
huyện, thành phố, xã, phường đã tích 
cực phối hợp với các ban ngành, hệ 
thống truyền thanh địa phương và 
truyền thông trực tiếp tại cộng đồng 
để tăng cường các hoạt động truyền 

thông. Trung tâm Truyền thông giáo 
dục sức khỏe tỉnh cũng kịp thời sản 
xuất nhiều CD nội dung về đảm bảo 
VSATTP cấp phát đến các chợ trên 
địa bàn tỉnh để tăng cường phối hợp 
tuyên truyền.

Trong khuôn khổ thực hiện mô 
hình điểm về thức ăn đường phố, 
Trung tâm Truyền thông giáo dục sức 
khỏe tỉnh đã phối hợp với Chi cục 
ATVSTP, phòng Y tế, TTYT huyện, 
thành phố để tổ chức nhiều hội thi tìm 
hiểu kiến thức về ATVSTP đối với các 
đối tượng trực tiếp kinh doanh thức 
ăn đường phố trên địa bàn toàn tỉnh, 
qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, để lại 
nhiều ấn tượng và tạo hiệu ứng lan tỏa 
sâu rộng trong cộng đồng.

Tuy vậy, chúng ta cũng thẳng thắn 
nhìn nhận hoạt động truyền thông mặc 
dù đã có nhiều cố gắng, song hình 

Tăng cường truyền thông đảm bảo  
an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

Hội thi tìm hiểu kiến thức về an toàn thực phẩm thức ăn đường phố tại BR-VT.
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thức còn đơn điệu, hiệu quả chưa được 
như mong đợi. 

Trong bối cảnh hiện nay, để hoạt 
động Thông tin-Giáo dục-Truyền 
thông về đảm bảo VSATTP nói 
chung và thức ăn đường phố nói riêng, 
chúng tôi xác định còn rất nhiều việc 
phải làm. Song, bên cạnh việc tăng 
cường các giải pháp kỹ thuật, tăng 
cường công tác thanh kiểm tra, xử 
lý nghiêm các cơ sở vi phạm của các 
cơ quan chức năng, đồng thời tiếp 
tục đẩy mạnh các hình thức truyền 
thông truyền thống, cần tích cực triển 
khai 4 giải pháp mà chúng tôi cho là 
rất thiết thực mà đã có chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành 
ATVSTP tỉnh nhưng thực tế cần thực 
hiện quyết liệt hơn:

Một là, nâng cao trách nhiệm 
quản lý nhà nước về VSATTP thức 
ăn đường phố của chính quyền cơ sở, 
nhất là người đứng đầu, phải coi đây 
là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 
và phải vào cuộc thật sự. Chúng tôi 
cho rằng, đây là yếu tố có tính chất 
quyết định. Trên cơ sở đó, tăng cường 
truyền thông cho cả đối tượng kinh 
doanh và người tiêu dùng.

Hai là, đổi mới hình thức tuyên 
truyền trên đài PTTH tỉnh  - Một kênh 

thông tin quan trọng, nhiều người tiếp 
cận nhất, tuyên truyền về “nói không 
với thực phẩm bẩn”, thông qua các 
tiểu phẩm, câu chuyện truyền hình, 
câu chuyện phát thanh, tọa đàm hàng 
tháng; giới thiệu cơ sở chấp hành tốt, 
lên án các cơ sở vi phạm, định hướng 
dư luận, cảnh báo cộng đồng.

Ba là, mở chuyên mục đại ý là 
“Tìm đến thực phẩm sạch”, “Tẩy 
chay thực phẩm bẩn”  trên báo BR-
VT, giới thiệu cơ sở chấp hành tốt, các 
chuỗi thực phẩm an toàn; lên án, công 
khai “danh tính” các cơ sở vi phạm, 
định hướng dư luận, bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng.

Bốn là, tăng cường tuyên truyền 
tại các chợ. Hầu như xã, phường, thị 
trấn nào cũng có chợ. Đây là địa điểm 
truyền thông rất lý tưởng, tới nhiều đối 
tượng đích và rất thiết thực. Trạm Y 
tế và các bộ phận liên quan phối hợp 
với Ban quản lý chợ để triển khai. Đây 
là giải pháp dễ thực hiện, ít tốn kém, 
hiệu quả cao.

Trong những giải pháp trên, chúng 
tôi nhận thấy cái khó nhất vẫn là lên 
án công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng những cơ sở vi 
phạm, những thực phẩm bẩn để người 
tiêu dùng biết, tẩy chay... Nói thì dễ 

nhưng thực tế triển khai là không hề 
đơn giản. Ở đời, thường thì “khen” cỡ 
nào cũng được, nhưng mà “chê” thì 
phải đúng, chứng cứ đầy đủ, thuyết 
phục, tránh phải mất nhiều thời gian 
về giải quyết khiếu nại, trong khi lĩnh 
vực này lại vô cùng phức tạp. Ngay 
cả câu chuyện phối hợp cung cấp, cập 
nhật thông tin cho các cơ quan thông 
tin đại chúng kịp thời, chính xác để 
tuyên truyền mang tính “thời sự” cũng 
không hề đơn giản. Vì vậy, cần có 
quyết tâm lớn và sự phối hợp chặt chẽ, 
cụ thể hơn giữa các cơ quan, đơn vị 
liên quan trong việc triển khai công 
việc đầy khó khăn này.

Nhìn nhận đầy đủ những khó 
khăn, thách thức để chúng ta có thêm 
quyết tâm và giải pháp. Với phương 
châm không cầu toàn, làm tốt tới đâu 
có lợi tới đó, theo chức năng nhiệm 
vụ được giao, Trung tâm Truyền thông 
giáo dục sức khỏe tỉnh sẽ tiếp tục nỗ 
lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 
đơn vị hữu quan, nhất là các cơ quan 
thông tin đại chúng để tăng cường 
truyền thông hiệu quả, góp phần đảm 
bảo ATVSTP thức ăn đường phố nói 
riêng và vấn đề an toàn thực phẩm nói 
chung, vì sức khỏe cộng đồng.

Bs NGUYỄN VĂN LÊN - T4G

Nhiều điểm thức ăn bán trên đường phố che chắn sơ sài, không bảo đảm ATVSTP.
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Bị suy thận mãn tính cách đây 7 
năm, kể từ đó đến nay, đều đặn 
1 tuần 3 lần, Ông Lê Viết Trung 

- 51 tuổi ở xã Bưng Riềng - huyện 
Xuyên Mộc phải vượt quãng đường 
hơn 70km từ nhà đến BV Bà Rịa để lọc 
thận nhân tạo. Chưa kể chi phí điều trị, 
ăn uống và các chi phí phát sinh, mỗi 
lần đi, ông Trung tốn mất 100 ngàn tiền 
xe. Mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh 
khó khăn lại càng thêm khó khăn. Từ 
khi TTYT Xuyên Mộc triển khai lọc 
thận nhân tạo với sự chuyển giao kỹ 
thuật từ BV Bà Rịa, ông là một trong số 
những bệnh nhân đầu tiên được chuyển 
về chạy thận tại đây, ông vui mừng 
chia sẻ: “Trước đây mỗi tuần tôi đều 
phải lên BV Bà Rịa 3 lần để chạy thận. 

Chi phí ăn uống, đi lại trung bình hết 
1 triệu/1 tuần, 1 tháng hết 4 triệu. Nay 
được chuyển về TTYT Xuyên Mộc 
quãng đường đi lại rút ngắn hơn nhiều, 
chỉ khoảng 200-300 ngàn đồng/1 tuần. 
Ngoài ra tôi còn được hưởng chế độ 
bảo hiểm dành cho người nghèo nên 
chi phí chạy thận không còn là gánh 
nặng như trước nữa”.

Có chung niềm phấn khởi như ông 
Trung, bà Phạm Thị Hiểu - 51 tuổi, ở Thị 
trấn Phước Bửu cho biết, nhà bà cách 
TTYT huyện Xuyên Mộc chỉ 700m, 
nên việc TTYT Xuyên Mộc triển khai 
lọc thận sẽ giúp bà không còn phải đi 
xa gần 50 cây số để lọc thận tại BV Bà 
Rịa nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc 
bà sẽ giảm bớt được gánh nặng về chi 
phí và thời gian chữa bệnh.

Tuy nhiên lợi ích rõ nhất của việc 
chạy thận nhân tạo gần nhà là trường 
hợp của ông Nguyễn Quốc Việt - 60 
tuổi, ở xã Hòa Bình. Ông bị bệnh thận 
cách đây 10 năm. Khi chuyển sang giai 
đoạn cuối, ông phải chạy thận nhân tạo 
ở Bệnh viện Chợ Rẫy, được 5 tháng thì 
bệnh viện Bà Rịa triển khai lọc thận 
nhân tạo, ông chuyển về chạy thận ở 
đây. Nhiều năm liền ông tự mình đi lại 
từ Xuyên Mộc lên Bà Rịa vì gia đình 
neo người. Đến trước Tết Nguyên đán 
năm 2017, trong một lần đi chạy thận, 
chẳng may ông bị tai nạn giao thông 
phải cưa mất 02 chân, việc chạy thận 
định kỳ của ông càng trở nên khó khăn. 
Rất may đúng giai đoạn này thì TTYT 
huyện Xuyên Mộc nhận chuyển giao kỹ 
thuật lọc thận nhân tạo từ BV Bà Rịa, 
ông được chuyển về chạy thận gần nhà. 
Ông tâm sự: “Với tôi việc đi chạy thận 
nhân tạo ở xa ngoài gánh nặng về tiền, 
về người, phương tiện đi lại... còn là nỗi 
ám ảnh về rủi ro gặp phải trên đường... 
giờ được chạy thận gần nhà, tôi chỉ tốn 
30 ngàn tiền xe buýt cả đi lẫn về là có 
thể an tâm rồi”.

Bác sĩ Trần Ngọc Yên - Phó trưởng 
Khoa Nội - TTYT huyện Xuyên Mộc 

TTYT HUYỆN XUYÊN MỘC: 

Nhận chuyển giao thành công kỹ thuật
LỌC THẬN NHÂN TẠO
Nhằm tạo điều kiện cho bệnh nhân suy thận mạn ở huyện Xuyên 
Mộc được lọc thận nhân tạo gần nhà, giảm bớt chi phí ăn ở và 
đi lại, đồng thời giảm bớt sự quá tải ở khoa Lọc thận-Bệnh viện 
Bà Rịa, theo chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Bà Rịa đã triển khai 
chuyển giao kỹ thuật lọc thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế huyện 
Xuyên Mộc kể từ ngày 09/01/2017. Đến nay việc chuyển giao đã 
hoàn thành, đem lại lợi ích rất lớn cho người bệnh.

Lọc thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc.
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cho biết: “...Thực hiện kế hoạch 
chuyển giao kỹ thuật lọc thận nhân 
tạo, bên cạnh việc trang bị máy móc, 
lắp đặt hệ thống nước Aro (khoảng 
gần 1 tỷ)..., TTYT Xuyên Mộc đã 
cử một ekip gồm 01 bác sĩ và 03 
điều dưỡng đi học ở bệnh viện Chợ 
Rẫy trong thời gian 3 tháng, về kiến 
tập ở BV Bà Rịa 1 tháng, tiếp đó 
BV Bà Rịa đã trực tiếp xuống hỗ 
trợ cho chúng tôi 2 tuần, sau đó Sở 
Y tế tiến hành nghiệm thu kết quả 
và bàn giao lại cho ekip bác sĩ của 
TTYT Xuyên Mộc tiếp tục vận hành 
kỹ thuật này. Do có sự chuẩn bị kỹ 
lưỡng nên chúng tôi rất tự tin và sẵn 
sàng đảm nhiệm công việc mới”.

Trong những năm qua, số lượng 
bệnh nhân cư ngụ tại huyện Xuyên 
Mộc bị suy thận mạn tính chạy thận 
tại BV Bà Rịa khá đông. Riêng năm 
2016, có khoảng 36 bệnh nhân phải 
chạy thận thường xuyên tại BV Bà 
Rịa. Hiện tại TTYT Xuyên Mộc 
đang triển khai 05 máy lọc thận 
nhân tạo với số lượng bệnh nhân 
chạy thận là 8 bệnh nhân, chia làm 
02 ca. Đây là những bệnh nhân có 
sức khỏe ổn định, được sự chỉ định 
của BV Bà Rịa cho về chạy thận gần 
nhà, số còn lại vẫn tiếp tục chạy thận 
tại BV Bà Rịa.

Bác sĩ Lâm Tuấn Tú- Phó khoa 
Hồi sức tích cực và chống độc BV 
Bà Rịa cho biết: “...Việc TTYT 
huyện Xuyên Mộc triển khai lọc 
thận nhân tạo là rất phù hợp. Thứ 
nhất, Trung tâm có đầy đủ điều 
kiện và khả năng để triển khai; thứ 
hai là giảm tải cho BV Bà Rịa và 
thứ ba là đem lại nhiều lợi ích cho 
người bệnh”.

Thành công trong việc tiếp nhận 
chuyển giao kỹ thuật lọc thận nhân 
tạo không chỉ tạo động lực thúc đẩy 
việc tiếp cận và ứng dụng các kỹ 
thuật mới tại TTYT huyện Xuyên 
Mộc nói riêng mà còn là cú hích 
đối với các TTYT tuyến huyện nói 
chung, đem lại tín hiệu vui trong 
việc nâng cao năng lực y tế các 
tuyến trong thực hiện nhiệm vụ 
chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân 
tỉnh BR-VT.

KHÁNH CHI

Vứt rác khắp nơi:
Không hiếm gặp hình ảnh những 

chai nước khoáng, hộp bánh kẹo, hộp 
sữa, đồ ăn thừa, giấy ăn, tàn thuốc lá... 
vương vãi trong các khu vực bệnh viện 
do một số bộ phận người dân đi khám 
chữa bệnh thiếu ý thức xả ra, trong khi 
tại bệnh viện, thùng rác luôn được bố 
trí khắp nơi để mọi người vứt bỏ đồ ăn, 
uống, vật dụng đã qua sử dụng đúng quy 
định để đảm bảo vệ sinh môi trường và 
cảnh quan. Nhưng một số người bước 
vào bệnh viện lại quên mất điều ấy. 

Chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc - bệnh 
nhân đang điều trị tại TTYT huyện 
Xuyên Mộc chia sẻ: “Hằng ngày tôi 
thường đi bộ tập thể dục xung quanh 
bệnh viện, thấy nhiều người mang đồ 
ăn sáng xong rồi bỏ luôn tại ghế đá, 
hút thuốc thì vứt luôn vào gốc cây... Biết 
hành động đó rất xấu nhưng thực tình 
không dám nhắc sợ gặp người không 
hiểu chuyện lại phiền hà”.

Ngay trong khuôn viên bệnh viện 
được bố trí nhiều bảng ghi rõ “cấm hút 

thuốc” nhưng việc hút thuốc vẫn diễn 
ra thường xuyên. Khi được hỏi, nhiều 
người cố tình hiểu sai quy định, họ cho 
rằng bảng chỉ cấm hút thuốc ở trong 
phòng làm việc, trong buồng bệnh, còn ở 
ngoài hành lang, khuôn viên vườn, phía 
ngoài phòng bệnh... thì không cấm nên 
vẫn hút và vứt đầy gạt tàn ra các lối đi. 

Anh Đào Công Hà - thân nhân một 
người bệnh tại bệnh viện Mắt phân 
trần:“Không phải mình không biết vứt 
rác bừa bãi là sai, nhưng một mẩu tàn 
thuốc cũng không đáng kể nên đôi khi 
tiện tay ngồi hút rồi vứt luôn.” 

Hiện trạng vứt rác bừa bãi diễn ra 
phổ biến ở các cơ sở Y tế, đơn giản là do 
sự thiếu ý thức của một bộ phận người 
dân nhưng khi được hỏi đến đều đổ lỗi 
do hoàn cảnh “Mình rất hiểu về tác hại 
của việc vứt rác trong bệnh viện nhưng 
cũng có đôi lần nhỡ tay. Đó là khi đang 
ngồi uống dở chai nước hay tranh thủ 
ăn sáng do đi khám sớm thì bác sĩ gọi 
vào, vội quá không kịp vứt rác nên để 
luôn chứ không phải do ý thức kém.”, 

Ý thức giữ gìn vệ sinh tại bệnh viện 
của một bộ phận người dân còn kém
Hiện nay các bệnh viện đang nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh và phục vụ bệnh nhân, xây dựng mô hình bệnh viện “xanh-sạch-
đẹp” thì một bộ phận người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân rất 
thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, vừa gây mất mỹ quan, vừa 
ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề vệ sinh tại Bệnh viện. 

Rác thải vứt khắp nơi - Hình ảnh không hiếm gặp tại các bệnh viện.

(Xem tiếp trang 26)
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Toàn tỉnh ra quân chiến dịch 
diệt lăng quăng đợt 1 năm 2017

Các vật phế thải chứa, đọng nước mưa là nơi lăng quăng phát triển, nhưng nhiều hộ gia đình lại rất chủ quan, không dọn dẹp thường xuyên.

Ảnh: TRẦN HIÊN
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Đại hội Đoàn cơ sở Sở Y tế khóa VII 
(nhiệm kỳ 2017 - 2019)

Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Y Tế nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội. 

Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đ/c Lê Thị Tuyết Nhung-Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y Tế báo cáo tổng kết 
công tác Đoàn và phong trào Thanh Niên  nhiệm kỳ 2014-2017. 

Chào cờ khai mạc Đại hội.Văn nghệ chào mừng.

Ảnh: TRẦN HIÊN
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Cây mạch môn thuộc họ Mạch 
môn đông là một cây thuốc 
nam quý, loại thảo, sống lâu 

năm, cao 10-40cm, rễ chùm, trên rễ có 
những chỗ phát triển thành củ mẫm. 
Lá mọc từ gốc, hẹp, dài 15-40cm, rộng 
1-4cm, gốc lá hơi có bẹ. Cán mang 
hoa dài 10-20cm, hoa màu lơ nhạt, 
cuống dài 3-5mm, mọc tập trung 1-3 
hoa ở kẽ các lá bắc, màu trắng nhạt. 
Quả mọng màu tím đen, đường kính 
của quả chừng 6mm. Quả có 1-2 hạt. 

1. Bộ phận dùng: Củ to bằng đầu 
đũa, mềm, vỏ trắng vàng, thịt ngọt, 
không mốc, không bị teo là tốt. Củ 
cứng, vị đắng thì không nên dùng.

2. Phân bố, thu hái, chế biến: 
- Cây được trồng ở một số nơi, 

nhiều nhất ở Hải Hưng, Hà Sơn Bình, 
Hà Bắc.

- Thu hái vào tháng 7-8, chọn 
những củ già trên 2 năm, cắt bỏ rễ 
con, rửa sạch.

- Chế biến:
+ Tẩm nước nóng cho mềm, rút bỏ 

lõi. Muốn tán bột thì sau khi rút bỏ lõi, 
sao nóng, để nguội, làm như vậy 3-4 
lần thì khô dòn, tán bột được. 

+ Chu mạch môn: Lấy Mạch môn 
cho vào chậu, phun vào ít nước cho 
hơi mềm. Lấy bột mịn Chu sa rắc đều 
vào và trộn đều cho mặt ngoài dính 
đều bột Chu sa thì thôi. Lấy ra phơi 
khô là được. 

+ Rửa sạch cho nhanh (không 
ngâm nước lâu), để ráo nước cho se 
vỏ, dùng nhíp cùn rút bỏ lõi. Củ to thì 
bổ đôi, phơi khô hoặc sao qua.

- Bảo Quản: Đậy kín, để nơi khô 
ráo. 

3. Tính vị, tác dụng
+ Mạch môn có Vị ngọt, hơi đắng, 

tính hàn. 
+ Có tác dụng tăng huyết lượng 

động mạch vành, bảo vệ bệnh thiếu 
máu cơ tim, cải thiện lực co bóp cơ 
tim và chống rối loạn nhịp tim. 

+ Thuốc có tác dụng kháng khuẩn, 
ức chế mạnh tụ cầu trắng, trực khuẩn 
đại trường, trực khuẩn thương hàn. 

+ Nhuận phế, dưỡng âm, ích vị 
sinh tân, thanh tâm, trừ phiền, nhuận 
trường 

4. Bài thuốc: 
- Trị lao phổi, viêm phế quản mạn 

tính, họng viêm mạn, có hội chứng phế 
kèm ho kéo dài, ho khan: Mạch môn. 
20g, Bán hạ chế 6g, Đảng sâm 12g, 
Cam thảo 4g, Ngạnh mễ 20g, Đại táo 
4 quả, sắc uống. 

- Trị thổ huyết, chảy máu cam 
không cầm: Mạch môn (bỏ lõi) 480g, 
nghiền nát, ép lấy nước cốt, thêm ít 
mật ong vào, chia làm 2 lần uống. 

- Trị chảy máu cam: Mạch môn 
(bỏ lõi), Sinh địa đều 20g.sắc uống. 

- Trị răng chảy máu: Mạch môn, 
sắc lấy nước uống. 

- Trị họng lở loét, Tỳ và Phế có hư 
nhiệt bốc lên: Mạch môn 40g, Hoàng 
liên 20g. tán nhuyễn, trộn mật làm 
hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Mỗi 
lần uống 20 viên với nước sắc Mạch 
môn. 

- Trị tiêu khát: Mạch môn, Hoàng 
liên. Sắc uống. 

- Trị Tâm Phế có hư nhiệt, hư lao, 
khách nhiệt, cốt chưng, lao nhiệt: Sa 
sâm, Ngũ vị tử, Thanh hao, Miết giáp, 
Ngưu tất, Địa hoàng, Thược dược, 
Thiên môn, Ngô thù du. Tán bột. Trộn 
mật làm viên. 

- Trị hạ ly, khát uống không ngừng: 
Mạch môn (bỏ lõi) 120g, Ô mai nhục 
20 trái. Sắc với 1 thăng nước còn 7 
hộc, uống dần. 

- Trị táo bón do âm hư: Mạch môn 
đông 20g, Sinh địa 20g, Huyền sâm 
12g, sắc uống. 

- Trị nhiệt bệnh làm tổn thương 
phần âm, tâm phiền, khát, tinh hồng 
nhiệt, đơn độc phát ban, thần trí mê 
muội: Mạch môn 12g, Huyền sâm 20g, 
Tê giác 4g, Sinh địa 24g, Tinh tre 12g, 
Đan sâm 16g, Kim ngân hoa 16g, Liên 
kiều 16g, Hoàng liên 4g, sắc uống. 

5. Kiêng kỵ khi dùng mạch môn
+Thận trọng lúc dùng thuốc cho 

bệnh nhân tiêu chảy. 
+ Phế và Vị có nhiệt nung nấu bên 

trong: không dùng 
+ Tỳ vị hư hàn, tiêu chảy hoặc có 

thấp: không  dùng. 
Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

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.

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Cây Mạch Môn
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN
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Theo dự báo, năm nay nguy cơ 
bùng phát dịch sốt xuất huyết  
(SXH) là rất cao. Một số địa 

phương trong cả nước đã ghi nhận số 
ca mắc tăng và đã có một số trường 
hợp tử vong do SXH.

Hiện nay thời tiết đã bước vào mùa 
mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi 
vằn phát triển, qua đó làm tăng nguy 
cơ lây truyền bệnh SXH. Vì vậy, mọi 
người, mọi nhà không nên lơ là, chủ 
quan, mà cần thường xuyên, tích cực 
thực hiện các biện pháp phòng bệnh, 
bảo vệ sức khỏe. 

Bệnh sốt xuất huyết là gì?
SXH là một bệnh truyền nhiễm cấp 

tính, do virus Dengue (Đăng - gơ) gây 
ra. Cho đến nay, nó vẫn là một bệnh 

rất nguy hiểm do bệnh dễ lây lan thành 
dịch, chưa có vắc- xin phòng ngừa và 
chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Những 
trường hợp nặng nếu không được cấp 
cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. 

Ai có thể bị SXH?
Tất cả mọi người đều có thể bị 

SXH. Trước đây, theo thông kê thì 
các tỉnh phía Bắc thường tỷ lệ người 
lớn mắc cao hơn;  các tỉnh phía Nam 
thì phần lớn các trường hợp SXH xảy 
ra ở trẻ em dưới 15 tuổi. Tuy nhiên 
hiện nay, SXH có thể xuất hiện ở tất 
cả mọi lứa tuổi. 

Bệnh SXH lây như thế nào?
Muỗi vằn (Aedes Agypty) là vật 

trung gian truyền bệnh, muỗi vằn hút 
máu người bệnh rồi chích người lành, 

truyền virus Dengue từ tuyến nước 
bọt của muỗi sang cho người lành 
và người lành bị nhiễm bệnh. Virus 
Dengue có 4 tuyp (D1, D2, D3, D4), 
vì vậy các trường hợp bị mắc SXH rồi 
vẫn có thể bị mắc lại vì bị nhiễm tuyp 
virus khác với đợt trước.

Các biểu hiện của bệnh SXH:
- Sốt cao đột ngột, kéo dài 2-7 

ngày, ở trẻ còn bú mẹ thường kéo dài 
hơn, uống thuốc hạ sốt thì giảm nhưng 
sau đó lại sốt lại. 

- Xuất huyết: Xuất hiện các chấm 
xuất huyết dưới da giống như nốt 
muỗi chích (khi làm căng da xung 
quanh thì chấm xuất huyết không biến 
mất), chảy máu mũi, chảy máu chân 
răng, nặng hơn có thể nôn (ói) ra máu, 
đi cầu ra máu. 

- Sốc SXH: là tình trạng nặng, bệnh 
nhân bứt rứt, tay chân lạnh, vã mồ hôi, 
mạch nhanh nhẹ, tiểu ít, đau bụng...

Chăm sóc bệnh nhân SXH:
Chăm sóc bệnh nhân SXH tại nhà 

(bệnh nhẹ): Những trường hợp bệnh 
nhẹ, thầy thuốc hướng dẫn chăm sóc 
và theo dõi tại nhà. Hạ sốt bằng cách 
lau mát bằng nước ấm khi sốt cao. Cho 
bệnh nhân uống Paracetamol với liều 
lượng 10-15 mg/kg cân nặng cơ thể/
một lần, mỗi ngày uống 3-4 lần; Cho 
người bệnh uống nhiều nước (nước 
đun sôi để nguội, nước trái cây, dung 
dịch Oresol); ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu 
như súp, cháo, sữa…Đưa người bệnh 
đến khám lại tại các cơ sở y tế theo 
lịch hẹn.

Không chủ quan
với bệnh sốt xuất huyết
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 Tuy nhiên, vấn đề theo dõi sát tình 
trạng người bệnh là rất quan trọng. 
Phải đưa ngay người bệnh đến bệnh 
viện khi có những dấu hiệu trở nặng 
như:  Bứt rứt, vật vã hoặc li bì;  Bàn 
tay, bàn chân lạnh; Tiểu ít;  Đau bụng 
hoặc đi cầu ra máu; Da đổi màu tím 
bầm, môi tím lại...

Chú ý: Tuyệt đối tránh những 
việc làm không đúng sau đây: Cạo 
gió, chích lể (vì có thể gây vỡ mạch 
máu); Dùng thuốc Aspirin để hạ sốt vì 
sẽ gây thêm xuất huyết; Truyền dịch ở 
phòng khám tư; Quấn kín, mặc quần 
áo nhiều làm trẻ sốt hơn và khó thở; 
Nhịn ăn uống dẫn đến suy kiệt khiến 
tình trạng bệnh nặng thêm...

Để phòng ngừa SXH, cần thực 
hiện những biện pháp sau:

Diệt lăng quăng là biện pháp 
phòng bệnh đơn giản, dễ thực hiện, 
ít tốn kém và hiệu quả nhất. 

 Các biện pháp cụ thể:  Đậy kín và 
súc rửa thường xuyên lu, khạp, dụng 
cụ chứa nước một tuần/lần; Thả cá 
vào lu, khạp, hồ chứa nước, non bộ để 
cá ăn lăng quăng; Dẹp bỏ các vật phế 
thải có thể đọng nước mưa (gáo dừa, 

can nhựa vỡ, vỏ xe, lu vại vỡ, các loại 
hộp nhựa, các chỗ có thể đọng nước 
quanh nhà...); Thay nước bình bông 
hàng tuần; Đổ dầu cặn hoặc bỏ muối 
vào các chén nước chống kiến ở chân 
tủ đựng thức ăn, chạn đựng chén bát; 
Lấp kín những hốc cây có chứa nước 
đọng bằng xi măng hoặc cát...

Diệt muỗi và phòng muỗi chích:
 Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa 

ngăn nắp, sạch thoáng; Không treo 
quần áo dơ bừa bãi, thiếu gọn gàng 
làm chỗ cho muỗi trú đậu; Thường 
xuyên tổ chức vệ sinh phát quang bụi 
rậm, khơi thông cống rãnh, tạo môi 
trường sống trong lành. 

Diệt muỗi bằng bình xịt bóa chất, 
nhang trừ muỗi hoặc vợt điện; Mặc 
quần dài, áo dài tay; ngủ mùng (kể 
cả ban ngày); Thoa kem chống muỗi 
chích; tẩm mùng bằng hóa chất để diệt 
muỗi và ngừa muỗi chích...

Tóm lại, hàng tuần mỗi gia đình 
nên dành ra 15 phút để dọn dẹp nhà 
cửa, vườn tược, vệ sinh môi trường, 
diệt muỗi, diệt lăng quăng. Đây là 
“vắc xin” và là “thuốc” phòng và trị 
SXH tốt nhất, hiệu quả nhất!

Hiện nay, một số người cho rằng, 
cứ phun thuốc diệt muỗi là sẽ phòng 
được bệnh SXH và đề nghị ngành y 
tế tăng cường phun thuốc cho các khu 
dân cư. Tuy nhiên, đây là quan niệm 
chưa đúng. Phun thuốc là diệt muỗi 
trưởng thành, chỉ là “chữa ngọn”, giải 
quyết tình huống và chỉ được tiến hành 
khi ngành Y tế xét thấy cần thiết phải 
thực hiện tại một cụm dân cư nào đó, 
cần xử lý ổ dịch, tránh dịch lây lan, 
còn cơ bản “chữa phần gốc” vẫn là 
phải diệt lăng lăng thường xuyên. 
Nếu không tổ chức diệt lăng quăng 
tốt thì sau đợt phun thuốc lại có số 
muỗi trưởng thành mới xuất hiện phát 
triển từ lăng quăng, vì chu kỳ phát 
triển từ trứng thành muỗi trưởng thành 
chỉ có 7-10 ngày. Vì vậy vấn đề cốt 
lõi và quan trọng nhất, căn cơ nhất, dễ 
thực hiện nhất, ít tốn kém nhất trong 
phòng chống SXH là mọi người, mọi 
nhà chủ động, thường xuyên thực hiện 
các biện pháp diệt lăng quăng tại gia 
đình và cộng đồng. Không có lăng 
quăng sẽ không có muỗi vằn và như 
vậy sẽ không có bệnh sốt xuất huyết!

T.T.V

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh, 
tính đến thời điểm ngày 14/5/2017, toàn tỉnh có 893 
cas mắc SXH, trong đó thành phố Vũng Tàu có số 

ca mắc cao nhất 537 cas, thành phố Bà Rịa 85 cas, huyện 
Tân Thành 83 cas, huyện Châu Đức 73 cas, huyện Xuyên 
Mộc 55 cas, huyện Long Điền 48 cas, huyện Đất Đỏ 11 
cas và huyện Côn Đảo 01 cas. So với cùng kỳ năm 2016, 
số ca mắc SXH ít hơn 8 cas và chưa chi nhận trường hợp 
nào tử vong do SXH.

Để kịp thời ngăn chặn nguy cơ bùng phát SXH trên địa 
bàn tỉnh đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự 
giác của mỗi người dân cũng như trách nhiệm của các cấp 
chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh, sáng ngày 20/5/1017, chiến dịch diệt lăng 
quăng phòng, chống SXH lần thứ 01 năm 2017 đã được triển 
khai tại tất cả các đia phương trên phạm vi toàn tỉnh.

Sau lễ mít tinh tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, 
trường học, cán bộ y tế và các cộng tác viên đã đến từng hộ 
gia đình để hướng đẫn, tuyên truyền, vận động các hộ dân vệ 
sinh nhà cửa, cọ rửa lu, khạp và các vật dụng đọng nước, loại 
bỏ các vật phế thải chứa nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, 
khai thông cống rãnh... và ký cam kết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, 

Ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng đợt 1 năm 2017

không cho muỗi có nơi trú ngụ, đẻ trứng, tích cực diệt lăng 
quăng không để phát triển thành muỗi vằn - vật trung gian 
lây truyền bệnh SXH.

 Trong chiến dịch lần 1 này, Sở Y tế thành lập 4 đoàn 
giám sát, hỗ trợ các địa phương nhằm tăng cường hiệu quả 
của chiến dịch. YÊN CHÂU

Cán bộ Y tế giám sát chiến dịch và hướng dẫn người dân xử lý các vật dụng 
phế thải chứa nước ngăn muỗi đẻ trứng phát triển thành lăng quăng.
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Nhằm đẩy mạnh các hoạt động 
kiểm tra trong Tháng hành 
động vì an toàn thực phẩm 

năm 2017, qua đó đảm bảo an toàn thực 
phẩm (ATTP), bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng, Đoàn kiểm tra liên ngành 
VSATTP tỉnh BR-VT đã tổ chức đợt 
kiểm tra chất lượng ATTP tại một số 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán 
trên địa bàn tỉnh.

Trong 02 ngày (11 và 12/05/2017), 
đoàn tiến hành kiểm tra giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, xác 
nhận kiến thức an toàn thực phẩm của 
chủ cơ sở và người lao động trực tiếp 
sản xuất; nhãn mác thực phẩm; quy 
trình sản xuất chế biến, bảo quản đối 
với thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, 
phụ gia thực phẩm tại 02 địa bàn: TP. 
Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc.

Cụ thể, ngày 11/5, tại TP. Bà Rịa, 
Đoàn kiểm tra liên ngành do ông 
Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế làm 
trưởng đoàn đã kiểm tra cơ sở nấu rượu 
của ông La Văn Thọ, ở tổ 2, ấp Đông, 
xã Hòa Long; cơ sở kinh doanh bún 
tươi của Ông Hoàng Xuân Lý tại số 
295, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 6, 
phường Phước Nguyên. Đồng thời test 
nhanh một số thực phẩm tại chợ Bình 
Nguyên xã Bình Nguyên. Tại hai cơ sở 
được kiểm tra, đoàn ghi nhận vẫn còn 
một số sai phạm trong quy trình đảm 
bảo ATVSTP. Cơ sở nấu rượu của ông 
La Văn Thọ không có cửa ra vào khu 
sản xuất, không có rèm chắn côn trùng, 
dụng cụ nấu và kho chứa nguyên liệu 
chưa bảo đảm VSATTP, sử dụng phẩm 
màu không rõ nguồn gốc… Cơ sở kinh 
doanh bún tươi của bà Hoàng Thị Lễ 
chưa thực hiện kiểm nghiệm định kỳ 
sản phẩm. 

Ngày 12/5, tại địa bàn huyện Xuyên 
Mộc, Đoàn đã kiểm tra cơ sở giết mổ 
gia súc tập trung do ông Nguyễn Trọng 
Hùng ở ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc 
làm chủ; cơ sở nấu rượu của bà Lê 
Thị Xuân, xã Bàu Lâm, đồng thời test 

nhanh một số mẫu thực phẩm tại chợ 
Xuyên Mộc và chợ Bàu Lâm. Tại cơ sở 
giết mổ gia súc của ông Nguyễn Trọng 
Hùng, không xuất trình được hồ sơ ghi 
chép nguồn gốc xuất xứ của heo, giấy 
xét nghiệm, kiểm tra chất lượng nguồn 
nước định kỳ; cơ sở nấu rượu của bà 
Lê Thị Xuân không có giấy phép kinh 
doanh. Các hộ kinh doanh thực phẩm 
tại chợ Bàu Lâm và chợ Xuyên Mộc 
nhìn chung đều đáp ứng được những 
quy định về an toàn thực phẩm, các 
mẫu thực phẩm khi được kiểm tra về 
hàn the, formol đều cho kết quả âm tính.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đoàn 
tiến hành làm việc với chính quyền 
địa phương để thông báo về tình hình 
thực hiện ATVSTP trên địa bàn, qua đó 
tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa 
chính quyền và cơ quan liên ngành để 
kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn chặn 
các trường hợp vi phạm an toàn thực 
phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng.

Được biết, ngoài hoạt động kiểm 
tra do Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh 
thực hiện thì Ban Chỉ đạo liên ngành 
VSATTP của TP. Bà Rịa cũng đã tổ 

chức 13 đoàn kiểm tra 40 cơ sở sản 
xuất, chế biến rượu, 16 cơ sở kinh 
doanh thực phẩm, 86 cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống. Trong đó, đã phát hiện 
6 cơ sở nấu rượu, 12 cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn uống vi phạm, 4 cơ sở vi 
phạm bị xử lý hành chính với số tiền 
4,25 triệu đồng, nhắc nhở 14 cơ sở vi 
phạm, tiêu hủy 4 sản phẩm nước rửa 
chén không có nhãn mác, không rõ 
nguồn gốc. Ngoài ra, Đội Quản lý thị 
trường số 3 TP. Bà Rịa đã tiến hành 
kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ 
ăn uống, qua đó yêu cầu tiêu hủy 260 
lít rượu trắng không rõ nguồn gốc. Còn 
tại địa bàn huyện Xuyên Mộc, Ban chỉ 
đạo liên ngành VSATTP của huyện, tiến 
hành kiểm tra 408 cơ sở kinh doanh 
nhỏ lẻ các sản phẩm nông nghiệp, cơ 
sở giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh rượu, dịch vụ ăn 
uống… Kết quả, phát hiện 135 cơ sở vi 
phạm ATTP, trong đó đã nhắc nhở 133 
cơ sở, xử phạt hành chính 2 cơ sở với 
số tiền 14,75 triệu đồng; ngoài ra phát 
hiện 6/71 mẫu chả lụa có chứa hàn the 
tại xã Bàu Lâm và thị trấn Phước Bửu.

Tin, ảnh: TRẦN HIÊN

Đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm 
tại các địa phương

Đoàn kiểm tra liên ngành thông báo kết quả kiểm tra ATVSTP trên địa bàn TP. Bà Rịa.
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Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 01/05/2017, Bệnh viện 
Lê Lợi tiếp nhận 06 trường hợp cấp cứu ngộ độc, là 
con của 02 gia đình có quan hệ huyết thống, trong 

đó có 04 trường hợp nặng (đều là trẻ con, nhỏ nhất 03 tuổi). 
Thông tin điều tra cho biết, 06 trường hợp kể trên cùng 

ăn chung 01 bữa cơm tối ngày 01/05/2017 tại gia đình. 
Trong bữa ăn có món canh chua nấu bằng trứng cá Mỏ vịt. 
Sau ăn một lúc thì có những biểu hiện ngộ độc: mệt mỏi, 
đau đầu, nôn, ói, tiêu chảy… 

Do được cấp cứu kịp thời, tích cực, đến sáng ngày 
03/5/2017 sức  khỏe của 06 người đã ổn định và được 
xuất viện.

Cá Mỏ Vịt (tên khoa học Lepisosteus osseus - thuộc loài 
Lepidosteiformes), trong dân gian có nhiều tên gọi khác 
nhau: cá sấu hỏa tiễn, cá sấu mõm dài, cá Phúc lộc thọ, 
cá nhái đốm... Thịt loài cá này rất ngon, không độc, riêng 
trứng cá tuyệt đối không được ăn. Trứng có chất độc cao 

Sáng 12/5, Bệnh viện Mắt tỉnh 
BR-VT đã tổ chức buổi họp 
mặt kỷ niệm ngày quốc tế 

Điều dưỡng nhằm tôn vinh những 
điều dưỡng viên tận tuỵ, những người 
không thể thiếu trong việc chăm sóc 
sức khoẻ cho bệnh nhân.

Trong buổi lễ, ban Lãnh đạo cùng 
toàn thể điều dưỡng viên bệnh viện 
đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử ngành 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

BỆNH VIỆN MẮT TỈNH BR-VT:

Kỷ niệm Ngày Điều dưỡng thế giới nữa khẳng định vai trò không thể thiếu 
của điều dưỡng viên, bởi ngoại trừ 
thời gian được các bác sĩ khám và kê 
đơn điều trị, hầu hết thời gian còn lại, 
điều dưỡng chính là người tiếp xúc 
với người bệnh, chăm sóc, phục vụ 
mọi nhu cầu của người bệnh, từ các 
kỹ thuật chuyên môn như trực tiếp 
hoặc phụ tiêm thuốc, cho uống thuốc, 
thay băng, giúp bệnh nhân ăn uống, 
bài tiết, vận động… cho đến việc là 
người chăm sóc sức khoẻ tinh thần 
cho người bệnh, giúp bệnh nhân làm 
quen với môi trường bệnh viện để an 
tâm điều trị. Phát biểu nhấn mạnh: 
“Cảm ơn các bạn điều dưỡng đã dấn 
thân phục vụ nhân dân. Nhờ có bàn 
tay chăm sóc của các bạn đã mang lại 
hơi ấm cho người bệnh và cho ngành y 
của chúng ta”. Bên cạnh đó, ông cũng 
bày tỏ hy vọng trong thời gian tới các 
điều dưỡng viên của bệnh viện sẽ tiếp 
tục làm tốt hơn nữa vai trò, sứ mệnh 
của mình, vì chất lượng của một bệnh 
viện phụ thuộc rất nhiều vào thái độ, 
sự chuyên tâm và tận tuỵ của chính 
những người điều dưỡng. 

Tin, ảnh: KIM ÁNH
Bệnh viện Mắt

Bs Nguyễn Viết Giáp – Giám đốc Bệnh viện Mắt tặng hoa chúc mừng các điều dưỡng nhân Ngày 
điều dưỡng thế giới.

Cảnh báo ngộ độc khi ăn trứng cá mỏ vịt

tuy không gây tê liệt hệ thần kinh và hệ hô hấp nhưng gây 
ói mửa, tiêu chảy làm mất nước nhanh trong cơ thể có thể 
dẫn đến tử vong nếu không cứu chữa kịp thời.

Tin, ảnh: Bs. VŨ THỊ BÍCH NGỌC

Điều dưỡng thế giới và Việt Nam. Câu 
chuyện về người khai sinh ra ngành 
Điều dưỡng là bà Florence Nightingale 
(1820-1910) cùng biểu tượng của cây 
đèn dầu đã làm lay động trái tim mỗi 
người và gửi thông điệp sâu sắc tới 
mọi điều dưỡng viên về vai trò quan 
trọng của công tác điều dưỡng.

Tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Viết 
Giáp - Giám đốc bệnh viện một lần 

Cá Mỏ Vịt.
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Với tiêu chí “Hướng đến mục 
tiêu chất lượng; hướng đến 
sự hài lòng của người bệnh”, 

ngày 13/4/2017, Bệnh Viện Tâm Thần 
tỉnh BR-VT đã tổ chức hội thi  “Sáng 
tác khẩu hiệu của từng khoa, phòng”.

Tại cuộc thi lần lượt các khoa phòng 
trình bày bảng thiết kế Slogan (khẩu 
hiệu) đồng thời thuyết minh ý nghĩa 
khẩu hiệu mà khoa phòng đã xây dựng.

Với khẩu hiệu “Sức khỏe của người 
bệnh là sứ mệnh của chúng tôi”, Khoa 
Điều trị Nữ giành được giải Nhất. Giải 
Nhì thuộc về Khoa Dược-XN-CĐHA 
với khẩu hiệu: “Niềm nở - Nhanh chóng 
- An toàn - Hiệu quả”  và bộ phận Xét 
nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh với khẩu 
hiệu: “Tiếp xúc ân cần - Thao tác đúng 
chuẩn - Kết quả chính xác”, giải Ba 
thuộc về khoa Phục Hồi Chức Năng với 
khẩu hiệu “Kết hợp điều trị - Nâng cao 
hiệu quả, hòa nhập cộng đồng”.

Sau hội thi, các Slogan được thống 
nhất áp dụng trong toàn bộ các hoạt động 

Sáng 24/5/2017, Chi cục An toàn 
vệ sinh thực phẩm (Chi cục 
ATVSTP) phối hợp với Công 

ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng 
tổ chức Hội thảo Phòng chống ngộ độc 
thực phẩm và bệnh truyền qua thực 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo Phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền  
qua thực phẩm

phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh nước uống đóng chai, nước 
đá trên địa bàn tỉnh.

BS.Tiêu Văn Linh - Chi cục trưởng 
Chi cục ATVSTP - Chủ trì hội thảo; 
Tham dự có cán bộ, nhân viên Công ty 

TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và 
đại diện các cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh nước uống đóng chai, nước 
đá trên toàn tỉnh.

Tại Hội thảo, Chi cục ATVSTP tỉnh 
đã hướng dẫn phương pháp đảm bảo 
ATVSTP, các quy định pháp luật hiện 
hành trong lĩnh vực nước uống đóng 
chai, nước đá. Ngoài ra, Hội thảo còn 
tập trung bàn về những vấn đề ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra 
thành phẩm; việc đảm bảo an toàn thực 
phẩm trong quá trình sản xuất; các quy 
định hiện hành về chất lượng nước; các 
phương pháp xử lý, kiểm soát vi sinh 
nước uống đóng chai, nước đá; phương 
pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển 
mẫu phân tích các chỉ tiêu vi sinh…

KS ĐINH THỊ NGÂN
Chi cục ATVSTP tỉnh BR-VT

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BR-VT:

Thi sáng tác khẩu hiệu của từng khoa, phòng

của Bệnh viện, được sử dụng để quảng 
bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín của 
bệnh viện.

Ông Ngô Thành Phong - Giám đốc 
bệnh viện cho biết: “Hội thi này có ý 
nghĩa vô cùng quan trọng, giúp cán bộ 
công nhân viên trong mỗi khoa phòng 

của Bệnh viện nâng cao nhận thức, ý 
thức được mục tiêu cần phấn đấu, từ đó 
có những hành động cụ thể nhằm nâng 
cao chất lượng khám - chăm sóc và điều 
trị bệnh nhân, đem đến sự hài lòng cao 
nhất cho người bệnh”.

Tin, ảnh: NGỌC TÚY

Bà Phùng Thị Hà Trang - Trưởng phòng ĐK&CN sản phẩm, Chi cục ATVSTP trình bày tại Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thi.
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Sáng 31/5 tại trường Đại học BR-
VT, Ban chỉ đạo Phòng chống 
tác hại thuốc lá tỉnh tổ chức lễ 

mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới 
không khói thuốc lá 31/5 và tuần lễ 
quốc gia không khói thuốc lá năm 2017 
với chủ đề “Thuốc lá - mối đe dọa sự 
phát triển bền vững của các quốc gia”.

Tham dự lễ mit tinh có ông Nguyễn 
Văn Thái - Phó giám đốc Sở Y tế - Phó 
trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 
Chương trình PCTHTL tỉnh, đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn 
thể; đại diện lãnh đạo UBND huyện/
thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn 
vị y tế trực thuộc Sở Y tế, đại diện lãnh 
đạo phòng y tế, tổ trưởng tổ truyền thông 
các đơn vị, lực lượng đoàn viên thanh 
niên thuộc Thành đoàn TP. Vũng Tàu, 
cùng đông đảo sinh viên của trường Đại 
học BR-VT. 

Phát biểu phát động của ông Nguyễn 
Văn Thái cho biết: Việt Nam nằm trong 
15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao 
nhất thế giới, khoảng 15,3 triệu người 
hút thuốc và 33 triệu người tiếp xúc thụ 
động với khói thuốc. Trong khi đó, khói 
thuốc lá chứa hơn 7000 chất hóa học và 
có tới 69 chất gây ung thư. Theo Tổ chức 
lao động quốc tế, hàng năm trên thế giới 
có khoảng 200.000 ca tử vong do phải 
tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại 
nơi làm việc… Trước thực trạng đó, thay 
mặt Ban chỉ đạo PCTHTL tỉnh, ông đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền 
địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công 
tác tuyên truyền về tác hại của việc hút 
thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của 
thuốc lá... nhằm nâng cao nhận thức của 
người dân về tác hại của thuốc lá, làm 
thay đổi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ 
lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh 

tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra. 
Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, anh 

Lê Văn Minh - Bí thư tỉnh đoàn tỉnh 
BR-VT cam kết: Tỉnh đoàn sẽ triển khai 
vận động đoàn viên, thanh niên, sinh 
viên, học sinh... trên địa bàn tỉnh thực 
hiện nghiêm việc hạn chế hút thuốc lá ở 
nơi công cộng, tiến tới 100% đoàn viên 
thanh niên không hút thuốc lá, xây dựng 
môi trường sống trong sạch, lành mạnh 
để đoàn viên - thanh niên có cơ hội phát 
triển khỏe mạnh, đủ sức, đủ tài, đủ trí 
tuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu 
đẹp, văn minh.

Bạn Ngô Quang Hoan thay mặt cho 
sinh viên của trường đại học BR-VT 
cũng phát biểu bày tỏ quyết tâm “Sinh 
viên nói không với thuốc lá” và kêu gọi 
mọi người cùng chung tay xây dựng mô 
hình “trường học không khói thuốc lá”.

Kết thúc buổi mít tinh, các đại biểu 
cùng thả những chùm bóng bay mang 
thông điệp truyền thông, thể hiện quyết 
tâm đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả 
chương trình PCTHTL trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian tới. Sau đó, các đoàn 
viên, thanh niên, sinh viên trường đại 
học BR-VT đã diễu hành trên một số 
trục đường chính của TP Vũng Tàu, đem 
thông điệp PCTHTL lan tỏa sâu rộng 
đến cộng đồng. 

TRẦN HIÊN
Ảnh: THĂNG THÀNH

Mít tinh hưởng ứng 
ngày thế giới không khói thuốc lá

Ông Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y tế - Phó trưởng Ban thường 
trực BCĐ PCTHTL tỉnh phát biểu tại buổi lễ mít tinh.

Quang cảnh lễ mittinh.

Diễu hành sau lễ mít tinh.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Lúc 2 giờ 35 phút, ngày 31/05, Bệnh viện Bà Rịa tiếp 
nhận 5 bệnh nhân trong cùng một gia đình gồm: Tạ 
Hồng P (64 tuổi), Nguyễn Thị Thanh L (61 tuổi, vợ 

ông P), Nguyễn Thanh C (53 tuổi), Tạ Hồng Q (22 tuổi, 
con ông P) và Trương Nguyễn Văn N (15 tuổi, cháu bà 

Sáng 09/06, tại hội trường khách 
sạn Công Đoàn - TP.Vũng Tàu, 
Ban chỉ đạo vận động hiến máu 

tình nguyện (BCĐ vận động HMTN) 
tỉnh BR - VT đã tổ chức Hội nghị sơ 
kết công tác HMTN 6 tháng đầu năm 
2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 
6 tháng cuối năm và tôn vinh người 
hiến máu nhân ngày “Quốc tế người 
hiến máu 14/6”.

Tham dự hội nghị có ông Đặng Minh 
Thông - PCT UBND tỉnh; bà Vương 
Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Chữ Thập 
đỏ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực 
BCĐ vận động HMTN tỉnh; BS CK2.
Võ Văn Hùng - PGĐ Sở Y tế, phó BCĐ 
vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, 
TS, BS Lê Hoàng Anh - PGĐ bệnh viện 
Chợ Rẫy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 
có liên quan, các thành viên BCĐ vận 
động HMTN huyện/thành phố và các cá 
nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong 
công tác HMTN. 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, nhờ 
đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận 

6 tháng đầu năm 2017, 
toàn tỉnh tiếp nhận 7.600 
đơn vị máu

động, tính đến đầu tháng 6/2017, toàn 
tỉnh đã tiếp nhận 7.600/14.500 đơn 
vị máu, đạt 52,4%, với tổng số người 
tham gia hiến máu là 4.772 người, 
chiếm 62,7%. 

Trong phương hướng hoạt động 6 
tháng cuối năm 2017, BCĐ vận động 
HMTN tỉnh quyết tâm hoàn thành chỉ 
tiêu đề ra là tiếp nhận 14.500 đơn vị 
máu, trong đó 95% số người tình nguyện 
hiến máu ở mức 350ml, 65% tỷ lệ hiến 
máu nhắc lại.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng 
Minh Thông - PCT UBND tỉnh ghi 
nhận và biểu dương những kết quả đạt 
được của BCĐ vận động HMTN tỉnh 
trong thời gian qua. Để duy trì kết quả 

đạt được cũng như nâng cao hiệu quả 
của công tác vận động HMTN, ông đề 
nghị các thành viên trong BCĐ HMTN 
cần tăng cường công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho các cấp, các 
ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, 
tầm quan trọng, tác dụng và lợi ích của 
việc HMTN, bên cạnh đó phải làm tốt 
hơn nữa công tác tổ chức trong các đợt 
lấy máu và kịp thời tri ân, biểu dương 
những cá nhân, tập thể nhiệt tình sẵn 
sàng san sẻ từng giọt máu hồng vì sức 
khỏe cộng đồng.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh đã 
tặng bằng khen cho 8 tập thể, 38 gia 
đình và 52 cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong phong trào HMTN. 

TRẦN HIÊN

Ông Đặng Minh Thông 
– PCT UBND tỉnh, trao 
bằng khen của UBND 
tỉnh cho cá nhân xuất 
sắc trong phong trào 

HMTN.

5 bệnh nhân nhập viện do ăn ấu trùng ve sầu
con ông P) cùng ngụ xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc vào 
cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, tay chân co giật, nôn ói… 

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Khoa Hồi sức tích cực 
và chống độc Bệnh viện Bà Rịa cho biết, trong 5 trường hợp 
cấp cứu thì bệnh nhân P là nguy kịch nhất. Các bác sĩ đã 
nhanh chóng hồi sức tích cực, kịp thời cứu sống 5 nạn nhân. 

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 15 giờ ngày 30/5, một 
người hàng xóm đào được ổ ấu trùng ve sầu đã cho gia đình 
ông P hơn một chén để ăn. Sau ăn, cả nhà ông P đã xuất hiện 
những triệu chứng ngộ độc như trên.

Theo các chuyên gia, do sống trong đất nên ấu trùng ve 
sầu bị rất nhiều nấm ký sinh, người ăn phải có thể bị ngộ độc 
nặng. Những độc tố nấm không bị phá hủy bởi nhiệt độ, không 
bị mất đi khi sơ chế, vệ sinh, tẩy rửa, do đó dù đã chiên, xào 
kỹ, độc tố nấm từ các ấu trùng vẫn có khả năng gây ngộ độc.

Đặc biệt, nấm gyrommitrin thường sống ký sinh trên thân 
ve sầu thì rất độc. Nếu không may ăn phải những con ve bị 
nhiễm loại nấm này thì nguy cơ bị ngộ độc rất cao.

TRẦN HIÊN

Điều dưỡng BV Bà Rịa chăm sóc cho nạn nhân P đang suy hô hấp nặng.
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/Số lô Lý do Biện pháp xử lý
Thuốc giả Prednisolone 
5mg

Công ty Rotex Medica GMBH 
Tritau Germany.

M162889  Thuốc không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu định tính. Thu hồi

Thuốc viên nén 
Opetrypsin 4200USP 

Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV sản xuất.

VD-21682-14 080716 Thuốc không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng.

Thu hồi

Thuốc viên nang Cobxid 
- 200 Nic 

Công ty TNHH Dược phẩm 
USA-NIC sản xuất.

VD-22650-15 611049 Thuốc không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng.

Thu hồi

Thuốc viên nang 
Eudoxime 200 

Công ty cổ phần Dược phẩm 
Amvi sản xuất.

VD-21627-14 020216 Thuốc không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng.

Thu hồi

Thuốc SEARED 4200IU Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 2 sản xuất.

VD-21906-14 00316 Thuốc không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng.

Thu hồi

NGỌC TRẦN(TH)

THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:

Ý thức giữ gìn... (Tiếp theo trang 15)

bạn Trần Thị Giang - Làm công nhân tại 
Vũng Tàu bộc bạch. 

Chứng kiến những hành động thiếu ý 
thức như vậy, anh Trần Huỳnh Anh - thân 
nhân của người bệnh đang điều trị tại bệnh 
viện Lê Lợi bức xúc: “Cả tuần nay tôi ở bệnh 
viện chăm sóc người nhà, tôi thấy sáng ra 
các chị lao công dọn sạch sẽ lắm nhưng cứ 
tới xế trưa là chai nước rồi giấy vứt lung 
tung khắp nơi. Những hành vi xả thải thế 
này theo tôi phải cấm triệt để, bệnh viện cần 
đưa ra một quy định xử phạt thật nặng, thật 
nghiêm thì may ra ý thức mới tốt lên được”.

Tác động tiêu cực từ việc xả rác 
bừa bãi

Vì thiếu ý thức mà 1 bộ phận người dân 
đã tạo ra những bãi rác lộ thiên ngay tại 
nơi đòi hỏi sự sạch sẽ, thông thoáng nhất. 
Người có ý thức khi chứng kiến hành động 
phản cảm cũng không mấy khi nhắc nhở vì 
cho rằng không liên quan đến mình và cũng 
không thích sự phiền hà. Hành vi xả thải 
vô tư thể hiện lối tư duy ích kỷ đang là mối 
nguy hại đối với bệnh viện nói riêng và xã 
hội nói chung. 

Nhận định về mối nguy hại của việc 
xả rác nơi cơ sở y tế, Bác sỹ Nguyễn Văn 
Trường - TP. KHNV - TTYT Tp Vũng Tàu 
cho rằng:“Môi trường bệnh viện phải là 
một môi trường trong lành, sạch sẽ. Việc 
vứt rác bừa bãi sẽ tạo môi trường cho vi 
khuẩn, vi-rút sinh sôi làm phát sinh thêm 
nhiều bệnh tật. Vì vậy, ban lãnh đạo TTYT 
thường xuyên nhắc nhở các y bác sỹ phải 

làm gương trong việc bỏ rác đúng nơi quy 
định, cũng như lao công phải thường xuyên 
lau dọn giữ gìn môi trường chung. Tuy nhiên, 
việc giữ gìn vệ sinh môi trường bệnh viện 
không chỉ cần sự cố gắng từ phía cơ sở y tế, 
mà cần sự hợp tác tích cực của người bệnh 
và người nhà người bệnh.”

Cùng chung suy nghĩ như bác sĩ Trường, 
Điều dưỡng Trưởng khoa Nhi- Châu Thị 
Ngọc Hương của đơn vị Bệnh viện Lê Lợi 
chia sẻ: “Mặc dù phía bệnh viện thường 
xuyên tuyên truyền về ý thức chung trong 
bệnh viện cho đội ngũ y bác sỹ và đội ngũ 
lao công, bảo vệ cũng như khuyến cáo, tuyên 
truyền, thông báo cho tất cả mọi người tham 
gia khám chữa bệnh tại bệnh viện, vận động, 
tuyên truyền để nâng cao ý thức, giúp người 
bệnh biết phân loại rác thải và bỏ rác đúng 
nơi quy định nhưng vấn nạn xả rác vẫn chưa 
được giải quyết triệt để. Trong thời gian tới 
bệnh viện cũng như Khoa Nhi chúng tôi tiếp 
tục thường xuyên hướng dẫn cho người bệnh 
về phân loại rác thải và bỏ rác thải đúng 
nơi quy định.” 

Thiết nghĩ nếu mỗi người dân đều tập 
cho mình một thói quen nhỏ, giữ gìn vệ sinh 
chung nơi bệnh viện nói riêng và nơi công 
cộng nói chung, bỏ rác đúng nơi quy định, 
thì tình hình sẽ được cải thiện lên rất nhiều. 
Hãy xem “bệnh viện là nhà - bệnh nhân là 
chủ”. Để mỹ quan tại bệnh viện được đẹp, 
góp phần tạo cho bệnh viện ngày càng “xanh 
- sạch - đẹp” hơn bằng chính những hành 
động nhỏ nhưng thiết thực của mỗi người.

TRẦN HIÊN

TIN VĂN BẢN
• Ngày 05/6/2017, Sở 

Y tế đã ra văn bản số 1736/
SYT-VP triển khai Quyết 
định số 7540/QĐ-BYT 
ngày 28/12/2016 của Bộ Y 
tế về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành 
tại Nghị định số 44/2016/
NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 
Chính phủ về hoạt động 
kiểm định kỹ thuật an toàn 
lao động, huấn luyện an toàn, 
vệ sinh lao động và quan trắc 
môi trường lao động thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

• Ngày 05/6/2017, Sở 
Y tế đã ra văn bản số 1766/
SYT-NVD triển khai công 
văn số 6922/QLD-ĐK  ngày 
16/5/2017 của Cục Quản lý 
Dược về việc cập nhật thông 
tin dược lý đối với thuốc 
chứa testosteron;

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)
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Cùng với năng lực chuyên môn, 
phong cách, thái độ phục vụ 
là một thành tố quan trọng cấu 

thành thương hiệu của một cơ sở, đơn 
vị, cơ quan, xí nghiệp... Đối với bệnh 
viện, phong cách, thái độ phục vụ càng 
có vai trò quan trọng hơn. Bởi vì đối 
tượng phục vụ của bệnh viện là Người 
bệnh - Người đang bị tổn thương về 
thể chất, tinh thần, có tâm lý phức tạp, 
rất dễ bị tổn thương, dễ bức xúc, kích 
động. Thái độ phục vụ người bệnh tốt 
sẽ đem lại sự gần gũi, tin cậy, hợp tác, 
tuân thủ điều trị và chia sẻ, thông cảm 
từ phía người bệnh, góp phần nâng cao 
hiệu quả khám và điều trị. 

Bệnh viện Lê Lợi là bệnh viện đa 
khoa tuyến tỉnh hạng II với quy mô 
420 giường bệnh, hơn 500 nhân viên, 
trong đó có 80 bác sĩ. Trung bình mỗi 
ngày Bệnh viện khám từ 2.300 đến 
2.600 bệnh nhân ngoại trú và trên 300 
bệnh nhân nội trú. Với tình trạng luôn 
thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất cũ, xuống 
cấp, kết cấu thiếu sự liên hoàn, nhưng 
trong những năm qua, bệnh viện Lê 
Lợi đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, 
hoàn thành nhiệm vụ được giao, công 
tác khám chữa bệnh có nhiều tiến bộ 
rõ rệt với việc áp dụng nhiều kỹ thuật 
cao, tiên tiến vào việc khám và điều 
trị, qua đó đã cứu chữa được nhiều 
bệnh nhân, giảm chuyển tuyến lên các 
bệnh viện tuyến trên, làm giảm chi 
phí điều trị, giảm thời gian đi lại của 
người bệnh và người nhà người bệnh. 
Để đạt được kết quả đó ngoài những 
nỗ lực về chuyên môn thì công tác tư 
tưởng, nâng cao y đức, đổi mới kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử đã được Bệnh 
viện thường xuyên chấn chỉnh, quyết 
tâm thực hiện. 

Ngay từ đầu năm, Bệnh viện đã 
tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực 
hiện đổi mới phong cách, thái độ phục 

vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh 
năm 2016 và xây dựng kế hoạch hành 
động cho năm 2017 với tinh thần quyết 
tâm đổi mới hướng tới niềm tin của 
người bệnh, người dân.

Trong kế hoạch hành động quyết 
tâm đổi mới hướng tới niềm tin của 
người bệnh, người dân năm 2017, 
ngoài việc thực hiện đầy đủ các đầu 
việc theo quyết định  số 2151/QĐ-
BYT, ngày 04/6/2015 về việc phê 
duyệt kế hoạch triển khai thực hiện 
“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh”, Bệnh viện còn chú 
trọng tập huấn về đổi mới phong cách 
thái độ phục vụ người bệnh, người 
dân, nâng cao kỹ năng giao tiếp, cho 
tất cả các đối tượng viên chức trong 
bệnh viện. Trong đó đặc biệt chú ý 
đến việc quán triệt ý nghĩa, mục đích 
và lợi ích của việc thực hiện thay đổi 

nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ 
người bệnh - đó là chuyển hóa cái xấu 
thành cái tốt, biến cái tốt thành cái tốt 
hơn. Từ bỏ phong cách, thái độ phục 
vụ chưa tốt như: lời nói cộc cằn, cáu 
gắt, thái độ hách dịch, sách nhiễu… 
Và duy trì, hoàn thiện phong cách 
thái độ văn minh, thân thiện, không 
có tiêu cực nhằm làm hài lòng người 
bệnh, tạo được niềm tin cho người 
bệnh, xây dựng được hình ảnh đẹp 
của nhân viên y tế trong lòng người 
bệnh, người dân; việc đổi mới được 
tiến hành thường xuyên, không có tính 
chất phong trào mà đi sâu vào từng 
lĩnh vực, từng góc cạnh ở mọi thời 
điểm để luôn luôn tự điều chỉnh, tự 
hoàn thiện, góp phần xây dựng, nâng 
cao uy tín của bệnh viện, thu hút người 
bệnh đến với bệnh viện nhất là trong lộ 
trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế hiện 
nay; đặc biệt quan tâm đến nhóm đối 

BỆNH VIỆN LÊ LỢI:

Quyết tâm đổi mới, hướng tới niềm tin 
của người bệnh, người dân

Lãnh đạo các khoa, phòng ký cam kết với giám đốc bệnh viện về thực hiện Đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
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tượng “không chuyên môn y tế” như 
bảo vệ, giữ xe, thu ngân, lái xe, nhân 
viên hành chánh… Đây là nhóm đối 
tượng ít tiếp xúc với người bệnh nhưng 
lại là đối tượng dễ gây bức xúc cho 
người bệnh, người dân. Nguyên nhân 
là do họ chưa thật sự hiểu được mục 
đích, ý nghĩa của việc đổi mới phong 
cách thái độ phục vụ người bệnh và 
vai trò, ảnh hưởng của họ đến việc 
thực hiện đổi mới.

Từng bước loại bỏ dần thái độ 
“giao tiếp ở thế mạnh” theo kiểu lạnh 
lùng, ban ơn, kẻ cả đối với bệnh nhân. 
Mỗi nhân viên bệnh viện phải chú ý từ 
thái độ cử chỉ, lời nói đến trang phục, 
tất cả phải thể hiện sự tôn trọng người 
bệnh. Bên cạnh đó bệnh viện tiến hành 
kiện toàn hoạt động của Bộ phận chăm 
sóc khách hàng và Đội tiếp sức người 
bệnh để hai bộ phận này thực sự là nơi 
hỗ trợ tích cực cho người bệnh, là nơi 
tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh 
tiếp xúc với các dịch vụ y tế, là cầu nối 
giữa người bệnh với bệnh viện, là chỗ 
dựa cho người bệnh khi gặp khó khăn. 
Xây dựng và hoàn chỉnh lại bộ tiêu chí 
đánh giá nhân viên y tế với tiêu chí cụ 
thể, chính xác phù hợp với tình hình 
thực tế để nhân viên dễ thực hiện, nhà 
quản lý dễ kiểm tra đánh giá.

Tuyên truyền sâu rộng những chế 
độ chính sách xã hội, chính sách bảo 
hiểm y tế, quyền lợi và nghĩa vụ để 
người dân hợp tác với nhân viên y tế 
khi tham gia khám chữa bệnh. Người 
bệnh và người nhà người bệnh biết 
trân trọng tinh thần và lao động của 
người thầy thuốc trong khám chữa 
bệnh, không có hành vi dồn ép người 
thầy thuốc khi họ đã cố gắng hết sức 
nhưng có những rủi ro khách quan 
xảy ra. 

Ân cần chăm sóc người bệnh.

Đảm bảo nguồn nhân lực đủ về số 
lượng và chất lượng, từng bước nâng 
cao về chất lượng. Đa dạng hóa nguồn 
nhân lực thông qua hợp đồng với các 
bác sĩ hưu trí còn đủ sức khỏe, thu 
hút bác sỹ mới bằng các chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ, đồng thời có chế độ 
khuyến khích, thu hút đối với nguồn 
nhân lực cao. 

Cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện 
làm việc cho nhân viên y tế, tạo thuận 
lợi BN khám và điều trị, đời sống của 
nhân viên y tế đảm bảo, an ninh trong 
môi trường bệnh viện an toàn, đồng 
thời tăng cường các giải pháp tăng thu 
nhập chính đáng để họ yên tâm làm 
công tác chuyên môn và qua đó thể 
hiện y đức của mình.

Tăng cường công tác kiểm tra giám 
sát, kiên quyết xử lý kỹ luật các nhân 
viên có thái độ hành vi không đúng 
mực với người bệnh, với đồng nghiệp, 
kịp thời động viên khen thưởng, nêu 
gương điển hình tiên tiến đối với 
các trường hơp tích cực thực hiện 
đổi mới thái độ phong cách phục vụ 
người bệnh.

Với phương châm “Lấy người 
bệnh là trung tâm”, toàn thể công 
chức, viên chức Bệnh viện quyết tâm 
đổi mới hướng tới niềm tin của người 
bệnh, người dân. 

Bs TRẦN VĂN BẢY
GĐ Bệnh viện Lê Lợi

Nhân viên BV Lê Lợi tận tình hướng dẫn người bệnh.
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Bác sĩ Ngọc Anh sinh năm 1987, ở 
xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là con út 

trong một gia đình thuần nông, tuy gia 
cảnh thanh đạm nhưng chị rất may mắn 
được ăn học tới nơi tới chốn. Không phụ 
lòng ba mẹ, chị luôn tự nhủ phải cố gắng 
học thật tốt, vừa để đền đáp công ơn của 
đấng sinh thành, vừa đảm bảo cho mình 
một cuộc sống độc lập về sau. Tốt nghiệp 
THPT, chị thi đậu vào Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật TP. HCM, học được gần 
một năm thì chị xin nghỉ vì nhận ra ngành 
nghề này không hề phù hợp với mình. Sau 
khi suy nghĩ một cách cẩn trọng, lần này 
chị quyết tâm thi vào trường Đại học Y 
dược TP. HCM. Với sức học của chị, điều 
đó không mấy khó khăn, chị trở thành 
sinh viên của trường Đại học Y dược TP. 
HCM niên khóa 2006 -2012. Khi cầm 
trên tay tấm bằng bác sĩ, chị dự định học 
thêm Nội trú Nội nhưng chưa thành. Năm 
2014, chị xin vào Bệnh viện Bà Rịa và 
được làm việc ở đúng khoa Nội mà chị 
thích. Tháng 4/2015, bệnh viện thành lập 
thêm khoa Nội Tim mạch và Lão khoa, 
chị được điều động sang khoa mới và gắn 
bó cho đến nay.

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng với 
quá trình học tập nghiêm túc và nhất là 
bản tính cầu thị, chị đã sớm khẳng định 
mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn tại bệnh viện. Hàng ngày, ngoài việc 
thăm khám và kê toa thuốc cho bệnh nhân, 
siêu âm tim mạch, chị còn được tin tưởng 
giao nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn cho 
một số bác sĩ mới. 

Nói về công việc của mình, chị khiêm 
tốn: “Tôi là người may mắn được làm việc 
tại một khoa của một bệnh viện lớn trong 
tỉnh, có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện 
đại, trong khoa tập trung nhiều bác sĩ dày 

Gương mặt hiền, nụ cười tươi và giọng nói nhẹ nhàng… là những 
ấn tượng đầu tiên khi tôi tiếp xúc với nữ bác sĩ Phạm Thị Ngọc 
Anh, công tác tại khoa Nội Tim mạch và Lão khoa, Bệnh viện Bà 
Rịa. Khi hỏi về chị, đồng nghiệp đều nhận xét: “Bác sĩ Ngọc Anh 
tuy tuổi đời còn rất trẻ song tay nghề rất vững vàng, tính tình 
gần gũi, hiền lành, tác phong giản dị được đồng nghiệp quý mến, 
bệnh nhân rất hài lòng mỗi khi được chị chăm sóc, điều trị,...”.

Chuyện về nữ bác sĩ trẻ 
NGỌC ANH

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Anh ân cần thăm hỏi bệnh nhân.
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dặn kinh nghiệm, có tay nghề cao... là 
cơ hội tốt cho tôi học hỏi, nâng cao tay 
nghề để điều trị cho bệnh nhân ngày 
một tốt hơn”.

Không chỉ vững vàng về chuyên 
môn, trong chăm sóc và phục vụ bệnh 
nhân chị cũng rất biết cách làm hài 
lòng người bệnh, nhất là những bệnh 
nhân có tuổi đãng trí, nhanh quên, mất 
khả năng kiểm soát bản thân… Chị 
tâm niệm, họ cũng như cha mẹ mình, 
đến lúc tuổi già ập đến chỉ còn biết 
trông cậy vào con, vào cháu. Chăm 
sóc cho những người lớn tuổi là “đạo 
hiếu” không phải ai cũng có may mắn 
có được.

Nhận xét về Bs Ngọc Anh, bệnh 
nhân Võ Thị Chanh - 63 tuổi, ở Quảng 
Thành, huyện Châu Đức xúc động nói: 
“Tôi vốn khó tính và cơ thể mắc nhiều 
căn bệnh cùng lúc như: thận mãn tính, 
cao huyết áp, nhồi máu cơ tim nên khi 
gặp một bác sĩ trẻ đến thăm khám, ban 
đầu tôi không mấy tin tưởng, có lúc 
còn bất hợp tác, nhưng cô ấy không hề 
nóng giận, một mực thưa, dạ lễ phép. 
Hơn nữa cách cô ấy khám bệnh, lý 
giải về tình trạng, diễn biến bệnh cứ 
như thể cô ấy cảm nhận được mọi thứ 
trên cơ thể tôi vậy, khiến tôi cảm thấy 
rất nể phục. Lúc bấy giờ tôi mới chú ý 
và hỏi han về cô bác sĩ trẻ dễ thương 
này và biết cô ấy tên là Ngọc Anh”.

 Cùng có những nhận xét tương tự 
về BS Ngọc Anh, bà Nguyễn Thị Hai - 
85 tuổi, nhà ở Long Hải, huyện Long 
Điền, mộc mạc: “Cô Bs Ngọc Anh 
đó vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Chăm 
sóc tôi tận tình, chu đáo lắm. Tôi tuổi 
già sức yếu, nằm viện dài ngày, con 
cái cũng không lui tới thường xuyên 
được vì bận công tác, bận chăm sóc 
con cái... May nhờ cô ấy ngày ngày 
tới khám bệnh, tâm tình, động viên mà 
tôi thấy những ngày tháng nằm viện 
bớt cô quạnh nhiều”.

Với những lời khen ngợi nhận về 
từ rất nhiều người bệnh được chính 
tay chị chăm sóc, điều trị, mới đây 
trong hoạt động Tổng kết phong trào 
thi đua chuyên đề “Đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 
năm 2016-2017, bác sĩ Phạm Thị Ngọc 
Anh là một trong 20 cá nhân tiêu biểu 
nhất của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu được Sở Y tế tỉnh tặng giấy khen.

Công việc chuyên môn vất vả là 
vậy, nhưng trong các hoạt động phong 
trào, đoàn thể do đơn vị tổ chức, chị 
đều hăng hái, nhiệt tình tham gia, nhất 
là các hoạt động khám chữa bệnh từ 
thiện cho người già, người neo đơn và 
những đối tượng người dân nghèo, khó 
khăn ở những địa bàn vùng sâu, vùng 
xa khắp trong, ngoài tỉnh…

Nhận xét về người đồng nghiệp, 
nhân viên của mình, Bs. Nguyễn Đức 
Hiền - Trưởng khoa Nội Tim mạch - 
Lão khoa, Bệnh viện Bà Rịa cho biết: 
“Khoa chúng tôi thường xuyên trong 
tình trạng bệnh nhân đông và nhiều 
trường hợp nặng như: nhồi máu cơ 
tim, đột quỵ não… Do đó đòi hỏi 
nhân viên trong khoa phải đáp ứng 
thật tốt yêu cầu chuyên môn, thái độ 
phục vụ cũng phải chuẩn mực, thực 
hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y 
tế quy định. Bác sĩ Ngọc Anh là một 
bác sĩ trẻ của khoa nhưng tay nghề 
thì rất vững, thái độ phục vụ tận tình, 
chu đáo, được đồng nghiệp quý mến, 
bệnh nhân tin yêu. Ngoài ra, bác sĩ 
Ngọc Anh là người chịu khó học hỏi, 
luôn ý thức nâng cao tay nghề để chăm 
sóc điều trị bệnh nhân tốt nhất. Hiện 
tại, khoa đang cử bác sĩ Ngọc Anh 
học chuyên khoa Nội về tim mạch tại 
Bệnh viện Chợ Rẫy và Siêu âm tim ở 
trường Đại học Y dược TP. HCM để 
về hỗ trợ đồng nghiệp trong khoa và 
đã được bác sĩ Ngọc Anh tiếp nhận 
rất hào hứng”. 

Với tuổi đời còn trẻ, bản tính nhân 
ái cùng năng lực và một thái độ luôn 
nghiêm túc trong thực thi nghề nghiệp, 
tin tưởng rằng bác sĩ trẻ Phạm Thị 
Ngọc Anh sẽ tiếp tục cống hiến tâm 
sức và trí tuệ vào sự nghiệp chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân 
tỉnh nhà.

Bài, ảnh: HOA VIỆT
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 Ảnh: THĂNG THÀNH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Lãnh đạo Sở Y tế thăm, chúc mừng Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 – 21/6/2017)

Sơ kết công tác hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2017.

Đảng bộ Sở Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị khoa học mạng lưới chấn thương chỉnh hình khu vực phía Nam lần thứ XX,  
tổ chức tại tỉnh BR-VT.



Mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 
và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá năm 2017”

Sinh viên, đoàn viên, thanh niên truyền tải thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá đến cộng đồng.

Đại biểu thả bóng bay mang thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá.Đại diện sinh viên trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu hưởng ứng “nói 
không với thuốc lá”. 

Bs. Nguyễn Văn Thái -PGĐ Sở Y tế phát động tại lễ mít tinh.Văn nghệ chào mừng.

 Ảnh: THĂNG THÀNH


