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Ngày 27/2/2018, tại hội trường 
bệnh viện Bà Rịa, Sở Y tế 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày 
Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 
- 27/02/2018). Đến dự buổi Lễ có 
ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh; ông Đặng Minh Thông- 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh 
đạo UBND các huyện/thành phố; các 
đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành 
Y tế qua các thời kỳ, các Thầy thuốc 
ưu tú và đông đảo các y, bác sĩ hiện 
đang công tác tại các cơ sở Y tế trên 
địa bàn tỉnh.

Tại buổi Lễ, thay mặt cho gần 
4000 cán bộ, công chức, viên chức 
hiện đang công tác trong ngành Y tế 
tỉnh, bác sĩ Phạm Minh An - Giám 
đốc Sở Y tế đã phát biểu ôn lại truyền 
thống vẻ vang của ngành Y tế, những 
thành tựu to lớn mà ngành Y tế đạt 
được trong suốt chặng đường phấn 
đấu và trưởng thành. Thời gian qua, 
cùng với quá trình đổi mới và phát 
triển của tỉnh nhà, ngành Y tế tỉnh 
BR-VT đã vượt qua nhiều khó khăn, 

thách thức. Cán bộ, công chức, viên 
chức toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, 
triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm 
sóc sức khỏe nhân dân và đã đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. Năm 
2017, ngành Y tế tỉnh nhà đã hoàn 
thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ 
đề ra; khống chế không để dịch bệnh 

lớn xảy ra trên địa bàn; số bác sĩ/vạn 
dân đạt 7,3; số giường bệnh/vạn dân 
đạt 18 giường; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 
được tiêm chủng đầy đủ đạt 98,2%; 
triển khai thành công các kỹ thuật cao 
do các bệnh viện tuyến trên chuyển 
giao như tim mạch can thiệp, nội soi, 
chấn thương chỉnh hình, lọc máu liên 
tục… Tỷ lệ hài lòng của người dân 
đối với chất lượng điều trị, phục vụ 
trong các đơn vị Y tế công lập cũng 
tăng lên đáng kể…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ông 
Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã biểu dương những 
đóng góp to lớn, sự ân cần, tận tâm, 
trách nhiệm và hết lòng vì người 
bệnh của những người thầy thuốc. 
Ông khẳng định: “…Những thành 
tựu mà ngành Y tế đạt được đã góp 
phần quan trọng vào sự phát triển 
chung của tỉnh nhà”. Đồng thời bày 
tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những 
khó khăn, áp lực và cả những rủi ro 
mà mỗi cán bộ, nhân viên y tế đã và 

Y TẾ BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Vinh danh nhiều tập thể, cá nhân 

Ông Đặng Minh Thông-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa và chúc mừng các thầy 
thuốc nguyên lãnh đạo ngành Y tế tỉnh BR-VT qua các thời kỳ.

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú  
cho Bs CKII. Trương Đình Chính - Trưởng phòng NVY- Sở Y tế.

(Xem tiếp trang 6)
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Trong năm 2017 Đảng ủy Sở Y 
tế đã cử 130 lượt cán bộ tham 
dự Hội nghị triển khai Nghị 

quyết Trung ương 4, Nghị quyết 
Trung ương 5, Nghị quyết Trung 
ương 6 (khóa XII) do Đảng ủy Khối 
Cơ quan tỉnh tổ chức. Đảng ủy Sở Y 
tế trực tiếp tổ chức 6 hội nghị triển 
khai Nghị quyết Trung ương 4, Nghị 
quyết Trung ương 5, Nghị quyết 
Trung ương 6 (khóa XII) cho hơn 
1.000 lượt cán bộ, đảng viên. Sau 
khi được học tập, 100% đảng viên 
viết bài thu hoạch, 100% đảng viên 
viết bài cam kết thực hiện tu dưỡng, 
rèn luyện phấn đấu. Cử 90 lượt cán 
bộ tham dự lớp triển khai do Đảng 
ủy Khối Cơ quan tỉnh tổ chức học 
tập kiến thức pháp luật, nghe thông 
tin thời sự. Một số chi, đảng bộ mời 
cán bộ cấp trên tập huấn, nói chuyện 
về y đức, về kỹ năng giao tiếp với 
bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân. 
Tổ chức 4 hội nghị triển khai cho 
hơn 1.000 lượt cán bộ, đảng viên 
chuyên đề năm 2017 “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về phòng, chống 
suy thoái tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển 
hóa”. Đảng ủy đã ban hành tiêu chí 
đạo đức chung cho Đảng bộ để các 
đảng viên rèn luyện, phấn đấu.

Về chuyên môn Đảng ủy Sở y tế... 
đã tham mưu UBND tỉnh trình Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng 

ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ TỈNH :

“Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, xây dựng ngành Y tế phát triển toàn diện”

Tàu ban hành Nghị quyết về tăng 
cường kiểm soát vệ sinh an toàn 
thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh 
an toàn thực phẩm, xây dựng và 
triển khai thực hiện các dự án: Dự 
án tăng cường năng lực hệ thống 
kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh 
an toàn thực phẩm; Dự án phòng, 
chống ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh truyền qua thực phẩm; Dự án 
nâng cao năng lực quản lý chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm; Dự án 
thông tin giáo dục truyền thông đảm 
bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Tổ chức triển khai công tác y 
tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, 

không để xảy ra dịch bệnh trên diện 
rộng; chủ động triển khai công tác 
phòng chống dịch, duy trì công tác 
giám sát dịch tễ thường xuyên, xử 
lý dịch sớm giúp hạn chế số mắc 
và số tử vong. Tiếp tục bảo vệ các 
thành quả loại trừ bệnh phong, loại 
trừ uốn ván sơ sinh. Duy trì tỷ lệ tiêm 
chủng đầy đủ cho trẻ em. Quản lý 
thai đạt hiệu quả, duy trì tỷ suất tử 
vong mẹ liên quan đến thai sản và 
tỷ suất tử vong trẻ em ở mức thấp. 
Triển khai thực hiện các chương 
trình, đề án của tỉnh, chương trình 
mục tiêu Y tế - Dân số hầu hết đều 
đạt chỉ tiêu giao. Tiếp tục thực hiện 
các giải pháp nâng cao chất lượng 

Năm 2017, với quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành xây 
dựng, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đảng ủy 
Khối cơ quan tỉnh và của Đảng ủy Sở Y tế. 

Đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế triển khai học tập 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII cho Đảng bộ Sở Y tế. Ảnh: THẾ PHI
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khám, điều trị tại các cơ sở y tế; định 
hướng về chuyên môn cho các cơ 
sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh tập 
trung phát triển về các chuyên ngành 
liên quan bệnh không lây (tim mạch, 
ung thư...), Ngoại, Sản, Nhi, Chẩn 
đoán hình ảnh... Thành lập các đội 
phản ứng nhanh tại bệnh viện Bà 
Rịa, Bệnh viện Lê Lợi để phục vụ 
công tác cấp cứu tại bệnh viện và có 
thể hỗ trợ các Trung tâm y tế tuyến 
huyện; Đẩy mạnh thực hiện Quy tắc 
ứng xử của cán bộ y tế; cải thiện môi 
trường làm việc của nhân viên y tế, 
tiến hành các biện pháp giảm quá 
tải. Công tác quản lý dược, đảm bảo 
đủ thuốc chữa bệnh theo danh mục 
thuốc thống nhất toàn ngành. Công 
suất sử dụng giường bệnh tăng hơn 
so với năm 2016. Hầu hết các chỉ 
tiêu y tế đều đạt (riêng số giường 
bệnh/vạn dân và chỉ tiêu ngộ độc 
thực phẩm không đạt). 

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo thực 
hiện các đề án đã được UBND tỉnh 
phê duyệt “Đề án chính sách đào tạo 
theo địa chỉ cho bác sĩ, dược sĩ đại 
học đến năm 2020 và thực hiện đến 
năm 2026”; “Đề án thí điểm thuê 
chuyên gia y tế trong nước để nâng 

cao năng lực quản lý và chuyên môn 
trong khám chữa bệnh cho ngành y 
tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 
2015-2017”; “Đề án chính sách 
trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho 
Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
giai đoạn 2015-2020”, Đề án xây 
dựng Bệnh viện Bà Rịa “Văn minh, 
thân thiện, hiện đại”. Tiếp tục thực 
hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT 
của Bộ Y tế v/v “Thực hiện đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ của 
nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh”, chỉ đạo tổ chức hội 
thi Điều dưỡng giỏi, qua đó, trình 
độ, thái độ ứng xử của nhân viên y 
tế được nâng lên một bước. Kết quả 
lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, năm 
2017, 100% tổ chức công đoàn, đoàn 
thanh niên đều đạt vững mạnh, vững 
mạnh xuất sắc. 

Về lãnh đạo công tác xây dựng 
Đảng, trong năm đã thành lập Chi bộ 
bệnh viện Y học cổ truyền, chỉ đạo 
tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 
2017- 2020 cho 22 chi bộ trực thuộc. 
Kết quả đánh giá tổ chức đảng và 
đảng viên năm 2017, Đảng ủy Sở Y 
tế, 2/2 Đảng bộ bộ phận và 22/22 chi 
bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, đạt tỷ lệ 100%; 01 đảng bộ bộ 
phận và 11 chi bộ đạt trong sạch 
vững mạnh, 01 đảng bộ bộ phận và 
02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ; 88,3% đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, trong đó 8,9% hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, 2% đảng viên 
hoàn thành nhiệm vụ và 0,2% đảng 
viên không hoàn thành nhiệm vụ, đạt 
chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Về công tác 
phát triển đảng, xác định đây là một 
nhiệm vụ rất quan trọng trong công 
tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã chỉ 
đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ, 
chính quyền, công đoàn, đoàn thanh 
niên theo dõi, bồi dưỡng quần chúng 
ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Trong 
năm 2017 đã phát triển được 32 đảng 
viên, nâng tổng số đảng viên lên 435, 
tỷ lệ đảng viên/CBCNV là 22,1%. 

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng 
bộ Sở Y tế tiếp tục đổi mới công tác 
quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng; đẩy mạnh thực hiện “Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức và 
phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4; tham 
mưu xây dựng chương trình hành 
động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 
khóa XII, cũng như các Nghị quyết, 
Chỉ thị khác của Đảng. 

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn phấn đấu đáp ứng được 
mục tiêu: Tiếp tục phát triển và hoàn 
thiện mạng lưới y tế; chủ động giám 
sát dịch tễ để phát hiện, phòng chống 
sớm, không để các dịch bệnh lớn xảy 
ra, đặc biệt là các bệnh dịch mới phát 
sinh... Triển khai thực hiện hiệu quả 
chương trình mục tiêu Y tế-Dân số 
và các chương trình đề án của tỉnh. 
Giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, 
cải thiện chất lượng dân số. Nâng 
cao chất lượng khám bệnh, chữa 
bệnh và sự hài lòng của người bệnh. 
Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu phục 
vụ công tác điều trị, đổi mới công 
tác đấu thầu thuốc cho toàn ngành. 

Đảng ủy Sở Y tế sơ kết 1 năm thực hiện đề án về “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối cơ 
quan tỉnh giai đoạn 2016 -2020. Ảnh: THĂNG THÀNH
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đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu ngành 
y tế tỉnh phải tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh ở tất cả các tuyến; chú trọng công tác đào tạo, 
nâng cao năng lực cho đội ngũ y, bác sĩ; ưu tiên phát triển 
các kỹ thuật cao, các chuyên khoa sâu; làm tốt hơn nữa 
công tác phòng ngừa dịch bệnh; phát huy vai trò của hệ 
thống y tế cơ sở; đầu tư hơn cho lĩnh vực y tế dự phòng, 
y tế học đường, đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm; tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, 
ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao 
danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho Bác sĩ chuyên khoa II 
Trương Đình Chính - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y 
tế. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Đặng 
Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao danh hiệu 
“Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ 

chuyên khoa I Ngô Thành Phong - Giám đốc Bệnh viện 
Tâm Thần tỉnh. Ông Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế 
trao Cờ thi đua của Bộ Y tế cho 4 tập thể: Bệnh viện Bà 
Rịa, Bệnh viện Mắt, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh 
sản và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Nâng cao hiệu quả công tác thông 
tin, giáo dục, truyền thông thay đổi 
hành vi về chăm sóc sức khỏe. Phấn 
đấu hoàn thành trên 95% các chỉ tiêu 
y tế đề ra. Xây dựng cơ quan, đoàn 
thể vững mạnh. 

Đẩy mạnh công tác xây xây dựng 
đảng, phấn đấu có từ 95% trở lên 
đảng viên được đánh giá xếp loại 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
dưới 1% đảng viên không hoàn thành 
nhiệm vụ, 100% tổ chức đảng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu kiểm 
tra trên 70% tổ chức đảng. 100% 
đảng viên, 100% chi bộ được giám 
sát, 100% số vụ vi phạm được xử lý 
đúng thời gian, quy trình quy định. 
Tăng cường chú trọng công tác phát 
triển Đảng, chỉ tiêu năm 2018 phát 
triển ít nhất 50 đảng viên.

Với niềm tin sắc son vào sự lãnh 
đạo của Đảng, với tinh thần phát huy 

đoàn kết, dân chủ đổi mới, không 
ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu, Đảng bộ ngành 
Y tế quyết tâm lãnh đạo ngành Y 
tế tỉnh đổi mới toàn diện, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

NGUYỄN LỰC ĐIỀN
UBKT Đảng ủy Sở Y tế

Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu...
(Tiếp theo trang 3)

Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở Y tế, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Ảnh: THĂNG THÀNH

BS. Phạm Minh An- Giám đốc Sở Y tế trao cờ thi đua của Bộ Y tế 
cho 4 đơn vị xuất sắc là Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Mắt, Trung 
tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Chi cục Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình. 
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Năm 2017 nhận danh hiệu 
Chiến sĩ thi đua toàn quốc 
do Thủ tướng Chính phủ 

phong tặng là một vinh dự vô cùng 
to lớn không mấy ai có được trong sự 
nghiệp chữa bệnh cứu người. Nhưng 
đó là một thành tích không gây bất 
ngờ cho nhiều đồng nghiệp, bởi đã từ 
lâu, tên tuổi bác sĩ Ngô Thành Phong 
- Giám đốc bệnh viện Tâm Thần tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã gắn liền với 
những danh hiệu, phần thưởng cao 
quý, ấn tượng. Năm 2010, ông nhận 
danh hiệu Thầy thuốc ưu tú do Chủ 
tịch nước trao tặng; năm 2011 tiếp 
tục nhận bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; năm 2013, cá nhân ông 
và bệnh viện Tâm Thần tỉnh đều nhận 
Huân chương lao động hạng Ba do 
Chủ tịch nước trao tặng; năm 2016 
nhận giải thưởng Đặng Văn Ngữ do 

Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng; 2 lần 
nhận Bằng khen Đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 
(2005-2009) và (2010-2014) do Tỉnh 
ủy trao tặng; Bằng khen xuất sắc 
trong thực hiện học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
(2011-2013) do Ban Tuyên giáo 
Trung ương tặng…

Ở cương vị một nhà quản lý, bác 
sĩ Ngô Thành Phong luôn nâng cao ý 
thức trách nhiệm, cống hiến tâm sức, 
trí tuệ của mình cho sự nghiệp bảo vệ 
và chăm sóc sức khỏe tâm thần của 
người dân. Với phương châm “lấy 
người bệnh làm trung tâm”, trong 
mọi quyết sách, đường lối lãnh đạo, 
ông luôn yêu cầu cán bộ, công chức, 
viên chức lao động trong toàn đơn vị 
phải toàn tâm, toàn ý phục vụ người 
bệnh, không để tình trạng “một con 

sâu làm rầu nồi canh”, ảnh hưởng 
đến tập thể, đến hình ảnh cao quý của 
người thầy thuốc. Bên cạnh đó, ông 
ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh. Xây 
dựng quy trình điều trị kết hợp giữa 
hóa dược và các hình thức phục hồi 
chức năng tâm lý xã hội; tư vấn nâng 
cao nhận thức và phục hồi chức năng 
giúp bệnh nhân tái hòa nhập cộng 
đồng ngay tại gia đình và tuyến cơ 
sở, giảm thiểu chi phí nằm viện, đi 
lại, chăm sóc phục vụ cho gia đình 
người bệnh; Đối với chương trình 
Bảo vệ sức khỏe Tâm thần cộng đồng 
và trẻ em tỉnh BR-VT, dưới sự lãnh 
đạo trực tiếp của bác sĩ Ngô Thành 
Phong đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, chương trình đã “phủ 
sóng” tại 100% xã, phường trên địa 
bàn toàn tỉnh, đưa Bà Rịa - Vũng 

THẦY THUỐC ƯU TÚ, BS CKI NGÔ THÀNH PHONG - GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TÂM THẦN:

"NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM"

Ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho Bác sĩ CKI Ngô Thành Phong. 
Ảnh: THĂNG THÀNH
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Năm lần, bảy lượt… mãi tôi 
mới gặp được anh - Ths.
Bs Phan Văn Thành - Phó 

Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa để có 
thông tin về kết quả chương trình 
tim mạch can thiệp triển khai tại 
bệnh viện gần 2 năm qua mà anh 
là chủ nhiệm chương trình. Chẳng 
phải anh khó khăn gì, mà thật sự 
công việc anh cực kỳ bận rộn, vả 
lại, anh cũng không muốn “báo cáo 
thành tích”! Nhưng với tôi - Một 
cán bộ truyền thông có nhiệm vụ 
biểu dương gương người tốt việc 
tốt, nhân rộng các điển hình tiên 
tiến, giới thiệu các thành tựu y học, 
những kết quả nổi bật về nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh của 
ngành Y tế tỉnh trong năm qua thì 
không thể không nói đến thành 
tựu hàng đầu, đó là chương trình 
tim mạch can thiệp! Chỉ mới đây 
thôi, từ tháng 4/2016 trở về trước, 
tất cả các bệnh nhân cấp cứu nhồi 
máu cơ tim (NMCT) có chỉ định 
đặt stent mạch vành để cứu sống 

người bệnh đều phải chuyển lên 
TP. Hồ Chí Minh. Có người được 
cứu sống kịp thời, nhưng cũng có 
trường hợp không kịp lên tới bệnh 
viện tuyến trên…

Được sự quan tâm đầu tư của 
tỉnh, của ngành, tuy không còn trẻ 
nhưng anh vẫn sẵn sàng “khăn gói” 
lên TP. Hồ Chí Minh học kỹ thuật 
tim mạch can thiệp (đặt Stent mạch 
vành) về phục vụ người bệnh tại 
địa phương. Tôi muốn nói điều này 
vì năm nay anh đã 55 tuổi. Ở tuổi 
này thực tế rất ít người còn xông 
pha, dấn thân với những kỹ thuật 
mới, khó như vậy, mà ngược lại, 
thường “an phận” chờ “về hưu”. 
(Xin nói thêm, phòng mạch ngoài 
giờ của bác sĩ Thành ở Vũng Tàu 
cũng là một trong những cơ sở 
“đông khách” hàng đầu, nhưng 
anh vẫn hy sinh quyền lợi riêng 
để đi học). Với anh, chỉ có thể lý 
giải đó là lòng say mê, yêu nghề, 
khoa học, hết lòng vì người bệnh 
mà thôi!

Ths. Bs Phan Văn Thành:
Say mê, hết lòng    với nghề

Bs Thành (bên phải) tiếp nhận kỹ thuật đặt Stent mạch vành  
từ bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: THĂNG THÀNH

Tàu trở thành một trong những tỉnh 
đứng đầu của cả nước về quản lý, 
điều trị cho bệnh nhân tâm thần tại 
cộng đồng.

Là Bí thư Chi bộ bệnh viện, ông 
phát động, triển khai nhiều phong 
trào thi đua sôi nổi gắn liền với “Học 
tập tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” và nâng cao y đức 
cho đội ngũ CC VC LĐ thông qua 
việc đổi mới phong cách thái độ phục 
vụ hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh. Trong đó tính “làm gương” 
luôn được ông đề cao và nghiêm túc 
thực hiện để cấp dưới noi theo.

Một điều đặc biệt nữa ở ông đó là 
tinh thần ham học hỏi, say mê nghiên 
cứu khoa học. Mặc dù rất bận rộn 
trong cương vị lãnh đạo, song năm 
nào ông cũng có một đề tài nghiên 
cứu khoa học với chất lượng cao. 
Nhờ đó thúc đẩy phong trào nghiên 
cứu khoa học tại đơn vị, góp phần 
ứng dụng mạnh mẽ vào công tác 
khám chữa bệnh, đem lại hiệu quả 
cao trong điều trị.

Nhờ uy tín, tầm quản lý và cái 
tâm người thầy thuốc của cá nhân 
bác sĩ Ngô Thành Phong cùng tập 
thể thầy thuốc yêu nghề, Bệnh viện 
Tâm Thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã 
khẳng định được chất lượng và uy 
tín trong ngành tâm thần khu vực 
phía Nam và cả nước. Tuy nhiên, 
không hài lòng với những gì đạt 
được, ông đã đề ra nhiều hướng đi 
mới cho Bệnh viện Tâm Thần trong 
giai đoạn tiếp theo, trong đó ưu tiên 
hàng đầu cho việc chăm sóc sức khỏe 
tâm thần tại cộng đồng; chú trọng 
phát triển các kỹ thuật cao đặc biệt 
là các phương pháp điều trị hiện đại; 
trao đổi, liên kết, phối hợp chuyên 
môn với hệ thống các bệnh viện trong 
toàn tỉnh và các bệnh viện trong khu 
vực để ứng dụng, học hỏi những kinh 
nghiệm, chuyên môn tiên tiến; chú 
trọng vào công tác xã hội hóa và 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 
tiến tới tự chủ tài chính theo lộ trình 
đến năm 2020.

KHÁNH CHI
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Với sự hỗ trợ chuyển giao kỹ 
thuật của Trung tâm tim mạch bệnh 
viện Chợ Rẫy giai đoạn đầu và “độc 
lập tác chiến” từ tháng 01/2017 đến 
nay, chưa đầy 2 năm triển khai kỹ 
thuật tim mạch can thiệp với người 
“đứng mũi, chịu sào” - Ths.Bs Phan 
Văn Thành, bệnh viện Bà Rịa đã 
thực hiện tổng số 1700 ca (có nhiều 
người bệnh là người nước ngoài), 
trong đó: xử trí thành công 99% của 
hơn 300 trường hợp nhồi máu cơ 
tim (NMCT) có ST chênh lên (thời 
gian vàng cứu sống người bệnh <12 
tiếng kể từ lúc đau ngực); chẩn đoán 
và can thiệp thành công >95% các 
trường hợp hội chứng mạch vành 
cấp không có ST chênh lên (500 ca); 
chỉ có <5% phải chuyển tuyến trên. 
Đồng thời, chụp để chẩn đoán gần 
900 trường hợp bệnh lý mạch vành 
mạn (thiếu máu cơ tim) và can thiệp 
thành công 90% các trường hợp có 
tổn thương hẹp mạch vành (đúng 
chỉ định can thiệp). Theo thống kê, 
tỷ lệ biến chứng chung là <0,5%, 
biến chứng trong quá trình can thiệp 

khoảng 1,2%, thấp hơn rất nhiều 
so với tỷ lệ chung của Thế giới và 
Việt Nam.

Một trưa cuối tuần tôi có việc đến 
bệnh viện, gặp anh ở căng - tin, tôi 
hỏi: "Sao anh chưa nghỉ trưa?". Anh 
cười: “Qua anh phải cấp cứu, can 
thiệp tới 7 ca NMCT cấp, từ sáng tới 
giờ tiếp nhận bệnh liên tục, giờ anh 
ăn qua rồi phải làm tiếp…”. 

Tôi cũng đã nghe rất nhiều người 
bệnh “thập tử nhất sinh” được cứu 
sống nhờ chẩn đoán và can thiệp đặt 
Stent mạch vành kịp thời tại bệnh 
viện do bác sĩ Thành thực hiện, theo 
họ, nếu Bệnh viện Bà Rịa chưa làm 
được kỹ thuật tim mạch can thiệp thì 
không biết tính mạng của họ giờ ra 
sao.., và họ không tiếc lời khen ngợi, 
cám ơn bác sĩ, cám ơn bệnh viện… 
Nhưng thực lòng, chỉ khi trực tiếp 
phải chờ đợi để gặp anh, trực tiếp 
thấy công việc hối hả, căng thẳng, 
liên tục, luôn chân luôn tay của anh, 
cùng với những kết quả thật sự ấn 
tượng về chương trình tim mạch can 
thiệp của ngành Y tế tỉnh trong 2 năm 

Ths. Bs Phan Văn Thành:
Say mê, hết lòng    với nghề

qua, tôi mới thấy hết những hy sinh, 
cống hiến, sự say mê, yêu nghề, với 
tấm lòng “tất cả vì người bệnh” của 
Ths.Bs Phan Văn Thành. Anh thật sự 
là một trong những thầy thuốc hàng 
đầu về nội khoa nói chung và hồi 
sức cấp cứu tim mạch, tim mạch can 
thiệp nói riêng của ngành Y tế tỉnh 
nhà. Tốt nghiệp Bác sĩ Trường Đại 
học Y Dược tp Hồ Chí Minh năm 
1988, tốt nghiệp Bác sĩ nội trú năm 
1992, chuẩn hóa cao học năm 1997, 
anh đã gắn bó với Bệnh viện Lê Lợi 
(gần nhà) nhiều năm với cương vị 
Phó Giám đốc. Song, khi tổ chức yêu 
cầu, điều động anh sang giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa - 
anh vui vẻ chấp hành! Là người uyên 
sâu chuyên môn, khiêm tốn, giản dị, 
kiệm lời trong giao tiếp, nhưng khi 
tập huấn, chia sẻ về chuyên môn hay 
trong các hội thảo khoa học… anh 
hoạt bát lạ thường, trình bày các vấn 
đề khoa học, khúc triết, thuyết phục, 
kể cả giao tiếp, chia sẻ chuyên môn 
với các chuyên gia nước ngoài… 
Một nét đẹp thật kính trọng!

Chia sẻ về những định hướng 
phát triển tim mạch can thiệp tại 
bệnh viện trong những năm tới, anh 
cho biết: “những kết quả đạt được 
mới chỉ là bước đầu. Tới đây, ngoài 
can thiệp mạch vành trong NMCT, 
sẽ triển khai can thiệp mạch não (đột 
quỵ); đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn; 
máy phá rung tự động (ICD)… Một 
trong những giải pháp quan trọng 
là tiếp tục nhận được sự quan tâm 
đầu tư, chỉ đạo của tỉnh, của ngành; 
sự ủng hộ của mọi người dân; đẩy 
mạnh công tác đào tạo nguồn nhân 
lực; mua sắm trang thiết bị… Đối với 
máy DSA để chụp và can thiệp mạch 
vành, hiện bệnh viện chỉ có 01 máy. 
Nếu chẳng may máy trục trặc thì 
không biết sẽ ra sao! Hơn nữa, loại 
máy này trung bình sử dụng khoảng 
5 năm là sẽ có sự cố, trong khi máy 
DSA tại Bệnh viện cũng đã qua 2 
năm sử dụng rồi. Như vậy, đầu tư 
gấp rút 01 máy DSA nữa là vấn đề 
sống còn đối với chương trình…” 

 Bs NGUYỄN VĂN LÊN
Một ca đặt stent động mạch vành tại bệnh viện Bà Rịa do Bs Thành và cộng sự 
thực hiện. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Tân Thành là một địa bàn 
rộng, đô thị phát triển mạnh 
về công nghiệp, dịch vụ cảng 

biển, thu hút nguồn lao động rất lớn 
đến làm việc và sinh sống. Chính 
yếu tố đó đã thôi thúc  người cán bộ 
y tế dự phòng như bác sĩ Nguyễn 
Doãn Bính luôn trăn trở phải làm 
sao để hạn chế, kiểm soát tối đa tình 
hình các dịch bệnh, nâng cao hiểu 
biết về phòng, chống bệnh tật cho 
người dân, chủ động lên kế hoạch và 
tham mưu UBND huyện phát động 
và cùng tham gia thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh trên 
địa bàn.  

Còn nhớ trước đây khi dịch cúm 
A(H1N1), dịch bệnh do vi rút Zika  
xuất hiện trên địa bàn, Tân Thành 
là huyện đầu tiên ghi nhận những 
trường hợp mắc. Khi đó bác sĩ Bính 
cùng anh em trực tiếp xuống địa bàn 
để điều tra, phun thuốc và xử lý ổ 
dịch. Bằng kinh nghiệm của mình, 
trước tiên bác sĩ Bính trấn an người 
dân để họ bớt lo lắng, sau đó thường 
xuyên bám sát theo dõi ổ dịch và 
tuyên truyền đến người dân cách 
phòng bệnh, đồng thời thuyết phục, 
vận động họ tự giác khai báo khi trở 
về từ vùng có dịch hay khi phát hiện 
những triệu chứng của bệnh thì cần 
đến ngay cơ sở y tế để được điều trị 
kịp thời.

“Mỗi khi dịch bệnh xảy ra chúng 
tôi dường như không có khái niệm 
về thời gian cũng như khối lượng 
công việc, phải tham gia vệ sinh 

môi trường, trực, bắt các loại côn 
trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi, 
lăng quăng…điều tra dịch tễ, phân 
tích tình hình để có biện pháp phòng 
chống kịp thời”, bác sĩ Bính chia sẻ.

Nếu như trước đây, khi nhận 
thức của người dân còn nhiều hạn 
chế, cứ mỗi lần cán bộ y tế đến nhà 
vận động và tuyên truyền kiến thức 
phòng chống dịch bệnh, nhiều người 
dân tỏ thái độ bực dọc, không muốn 
cho vào nay người dân đã nhiệt tình 
hợp tác và chủ động tìm hiểu cách 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho 
gia đình mình.

Với tinh thần trách nhiệm cao của 
người thầy thuốc, không ngại khó 
khăn, nguy hiểm, bác sĩ Bính cùng 
với đội ngũ y tế cơ sở nỗ lực khống 
chế và kiểm soát dịch bệnh trên địa 
bàn; xây dựng và hoàn thành 100% 

số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 
vào năm 2016 (thực hiện theo chuẩn 
mới giai đoạn đến 2020) và đưa Tân 
Thành trở thành huyện đầu tiên hoàn 
thành bộ tiêu chí này. 

34 năm là quãng đường dài mà 
bác sĩ CKI Nguyễn Doãn Bính gắn 
bó với nghề. Trong bao nhiêu năm 
ấy, bác sĩ đã trải qua nhiều cương vị 
công tác, bao áp lực, vất vả của nghề 
y nhưng bác sĩ Nguyễn Doãn Bính 
luôn giữ được sự nhiệt huyết, tận 
tâm với công việc, giản dị trong sinh 
hoạt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được 
giao và nhận rất nhiều bằng khen, 
giấy khen của các cấp, các ngành. 
Song có lẽ phần thưởng quý giá nhất 
mà ông có được đó là sự quý mến 
của đồng nghiệp và sự tin yêu của 
bà con trên địa bàn.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Bác sĩ Nguyễn Doãn Bính - 
Hơn 30 năm gắn bó với nghề

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống, hạn chế tối đa nguy cơ dịch 
bệnh có thể xảy ra, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn”, đó là tôn chỉ, mục đích mà 
bác sĩ Nguyễn Doãn Bính – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tân Thành hướng đến suốt 
những năm tháng miệt mài gắn bó với công tác y tế dự phòng.

Bs Nguyễn Doãn Bính (thứ hai, bên trái) tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện  
biện pháp phòng chống SXH tại một hộ dân trên địa bàn huyện Tân Thành.
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Tốt nghiệp Y đa khoa Trường 
đại học Y Phạm Ngọc Thạch 
TP.HCM năm 2015, bác sĩ 

Phan Thị Tuyết Xuân về công tác 
tại TTYT huyện Đất Đỏ và trở thành 
một trong những bác sĩ trẻ nhất ở 
đây. Ít tuổi nghề nhưng bằng năng 
lực, nhiệt huyết, Tuyết Xuân đã được 
lãnh đạo cũng như bệnh nhân tín 
nhiệm. Ngoài những giờ chăm sóc 
bệnh nhân, bác sĩ trẻ nâng cao hiểu 
biết bằng cách chịu khó học hỏi kinh 
nghiệm của những người đi trước, 
đọc sách chuyên ngành, tra tài liệu 
trên mạng, thường xuyên cập nhật tin 
tức về y học ở Việt Nam và thế giới, 

tham gia các buổi tập huấn, hội thảo.
Với bản tính cần cù, chịu khó, 

đầy trách nhiệm với công việc, với 
bệnh nhân, những năm qua Tuyết 
Xuân đã từng bước nâng cao trình 
độ chuyên môn, xây dựng hình ảnh 
thân thiện trong mắt người bệnh,… 
sự đóng góp đó đã góp phần không 
nhỏ trong việc hoàn thành các chỉ 
tiêu về khám, chữa bệnh hàng năm 
của đơn vị.

Bác sĩ Tuyết Xuân chia sẻ: “… 
Tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, qua 
đó em mới hiểu nỗi lòng của người 
bệnh. Đặc biệt, trong thời gian em 

thực hành các chuyên khoa tại Bệnh 
viện Bà Rịa, ở đó em gặp nhiều bệnh 
nhân đang sinh sống tại Đất Đỏ 
nhưng  phải nằm điều trị tại Bệnh 
viện Bà Rịa. Họ nói rất muốn ở địa 
phương điều trị nhưng vì máy móc 
thiết bị, con người ở TTYT chưa đáp 
ứng kịp nên họ phải đi xa, rất tốn 
kém và vất vả. Từ đó em quyết tâm 
học tập, trau dồi chuyên môn nhiều 
hơn nữa để trở về công tác tại Trung 
tâm Y tế huyện nhà, góp phần chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân 
địa phương”. 

Không chỉ hăng hái ở công tác 
chuyên môn, bác sĩ trẻ Tuyết Xuân 
còn nhiệt tình, năng động trong công 
tác phong trào đoàn thể. Được sự tín 
nhiệm của tổ chức đoàn thể, bác sĩ 
Tuyết Xuân tiếp nhận chức vụ Bí 
thư Chi đoàn cơ sở, Chủ tịch Công 
đoàn cơ sở, Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
thầy thuốc trẻ huyện Đất Đỏ… Trong 
mỗi nhiệm vụ ấy, bác sĩ Tuyết Xuân 
đã có những đóng góp nhất định, đã 
lãnh đạo các hoạt động đoàn thể có 
nhiều bước tiến và nhiều hoạt động 
nổi trội có ý nghĩa. 

Với tuổi đời và tuổi nghề đều còn 
rất trẻ nhưng những nghĩa cử cao đẹp 
đó của bác sĩ Phan Thị Tuyết Xuân 
là tấm gương trong cuộc vận động 
thanh niên, đoàn viên và nhân viên y 
tế nói chung làm theo lời Bác.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Nữ bác sĩ trẻ
nhiệt huyết  
     với nghề
Nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần cầu tiến là nhận xét 
của bác sĩ Trần Thanh Hoài Phương - Phó Giám đốc, 
Trưởng khoa Nội - Nhi, Trung tâm y tế (TTYT) huyện Đất 
Đỏ dành cho nữ bác sĩ trẻ Phan Thị Tuyết Xuân công tác 
tại Khoa Nội - Nhi.

Bs Phan Thị Tuyết Xuân ân cần thăm hỏi, chia sẻ  
với bệnh nhân.

Bác sĩ Phan Thị Tuyết Xuân và đoàn thể  thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh 
hùng Nguyễn Thị Bé, ở Phước Hải, Đất Đỏ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
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Thành phố Vũng Tàu là trung 
tâm kinh tế, là điểm đến hấp 
dẫn của nhiều du khách trong 

và ngoài nước… kéo theo nhiều mối 
nguy cho hoạt động y tế dự phòng, 
phòng chống dịch bệnh trên địa 
bàn. Chính vì vậy, bác sĩ Phạm Thị 
Thu Hiền xác định làm công tác dự 
phòng phải tham mưu tốt cho lãnh 
đạo ngành, lãnh đạo UBND thành 
phố, đồng thời chủ động xây dựng 
phương án ngăn chặn nguy cơ bùng 
phát dịch lây lan ra cộng đồng. 

Chẳng hạn như mới đây ở phường 
2, khi nhận được thông tin về một ổ 
dịch chị lập tức đến để tìm rõ căn 
nguyên, điều tra dịch tễ học, “vừa 
làm, vừa xin ý kiến” để có được giải 
pháp hữu hiệu nhất nhằm khống chế 
dịch bệnh kịp thời. 

Chị tâm sự:  “Công tác y tế dự 
phòng vốn dĩ vất vả với phụ nữ thì 
nỗi vất vả ấy còn nhân lên nhiều lần, 
nhất là các chị em có con nhỏ; các 
hoạt động toàn triển khai ở cộng 
đồng, gắn liền với bà con nên liên 
tục phải đi địa bàn; đặc biệt mỗi khi 
có dịch bệnh xảy ra thì dù ở đâu, bất 
kể ngày đêm hay lễ tết, cứ có dịch là 
phải lên đường”. 

Nhớ lại ổ dịch sốt xuất huyết ở 
phường 10, năm 2013 (gồm 16 hộ 
gia đình có hơn 20 người mắc SXH). 
Bác sĩ Hiền chia sẻ: “… Nhận được 
thông báo, chúng tôi lập tức xuống 
địa bàn điều tra. Cả khu vực hầu như 
nhà nào cũng có người bị sốt xuất 
huyết, có những nhà cả gia đình nhập 
viện. Đội phòng chống dịch phải chia 
nhau đi “săn” muỗi, cuối cùng phát 
hiện ra một tòa nhà đang thi công có 
rất nhiều muỗi truyền bệnh sốt xuất 

huyết. Dai dẳng cả tháng trời cùng 
phối hợp với các ban ngành và cộng 
đồng mới dập được dịch. Lúc đó mới 
có thể thở phào.”.

Có những năm dịch bùng phát 
mạnh mà những người làm dự phòng 
giàu kinh nghiệm cũng không thể 
lường trước được. Dù đã cố gắng hết 
sức mình nhưng khi chứng kiến dịch 
bệnh đe dọa tính mạng nhiều người 
dân chị rất đau lòng, từ đó chị càng 
nỗ lực hơn, quyết tâm hơn trong công 
tác phòng chống dịch bệnh. 

Ở cương vị quản lý và điều hành 
hoạt động dự phòng, phòng chống 
dịch bệnh trên địa bàn thành phố 
Vũng Tàu, chị luôn gương mẫu, đi 
đầu trong các hoạt động. Chẳng hạn 
như, khi điều tra lăng quăng, muỗi 
vằn truyền bệnh, chị vừa làm vừa 
hướng dẫn nhân viên cách làm; chị 
coi nhân viên như người thân trong 

nhà và luôn khuyên nhân viên phải 
trau dồi kiến thức chuyên môn cũng 
như đạo đức nghề nghiệp…”.

Vất vả là vậy nhưng chị và các 
đồng nghiệp vẫn tìm thấy niềm vui 
trong công việc, cũng bởi công việc 
ấy mang lại hiệu quả thiết thực cho 
nhiều người, bớt dịch bệnh hơn, môi 
trường và điều kiện sống của người 
dân ngày càng sạch sẽ, an toàn hơn. 

Với sự nỗ lực của mình, Bác sĩ 
Phạm Thị Thu Hiền đã đạt nhiều 
thành tích, trong đó được Bộ Y tế 
tặng Bằng khen (2003, 2004, 2006) 
về công tác phòng chống SXH, được 
UBND tỉnh tặng Bằng khen (2007, 
2008, 2016), được Sở Y tế tặng Giấy 
khen Điển hình hình tiên tiến giai 
đoạn (2005-2010, 2010-2015) và 
nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua cấp cơ sở...

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Nữ bác sĩ tâm huyết với công tác
Y TẾ DỰ PHÒNG

Hơn 20 năm gắn bó với công tác y tế dự phòng, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, bác sĩ Phạm 
Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
và là một trong những bác sĩ “dự phòng” giàu kinh nghiệm. 

Bs Phạm Thị Thu Hiền điều tra lăng quăng tại một hộ dân trên địa bàn TP. Vũng Tàu 
và (đứng thứ ba, bên trái) giám sát hoạt động phun hóa chất diệt muỗi tại phường 8, 
TP. Vũng Tàu.
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Sinh năm 1972, quê Đồng Tháp, 
tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 
1999; tốt nghiệp Bác sĩ chuyên 

khoa cấp I nhãn khoa năm 2011 tại 
trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí 
Minh, hiện công tác tại bệnh viện 
Mắt tỉnh BR-VT, Bác sĩ Hà Thanh 
Nhân - Trưởng khoa Điều trị bán 
phần trước là một trong những cán 
bộ chủ chốt của đơn vị, vững vàng 
chuyên môn, nhiệt tình trong công 
tác, tận tâm với công việc, gương 
mẫu trong lối sống, hăng say trong 
hoạt động phong trào…

Cũng phải “căn me” mãi tôi 
mới gặp được anh. Cũng không 
phải khó khăn gì, chỉ vì bệnh đông 
quá, lịch mổ kín mít, không có thời 
gian rảnh… Không riêng tôi, nhiều 
người từng giao tiếp hay khi được 
bác sĩ Nhân khám bệnh đều có chung 
cảm giác rất tin tưởng, bởi nét cương 
trực, nghiêm túc, cẩn trọng, tỉ mỉ, 
nói năng khiêm nhường, dễ hiểu 
đúng tác phong chuẩn mực của 
người thầy thuốc. 

Trong chuyên khoa mắt, mặc dù 
cơ quan can thiệp của người thầy 
thuốc là đôi mắt, về kích thước chỉ 
như viên bi, rất khiêm tốn so với 
trọng lượng to lớn của cơ thể con 
người, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, 
kỹ thuật cao, tỉ mỉ, chính xác… bởi 
một sai sót dù nhỏ cũng dẫn đến hậu 
quả không lường, vì con người ta 
“giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”! 
Chính vì vậy, môi trường làm việc 
cũng rèn luyện nên đức tính khoa 
học, cẩn trọng của người thầy thuốc.

Là người chịu trách nhiệm 
chuyên môn khoa Điều trị bán phần 
trước, áp dụng nhiều kỹ thuật lâm 
sàng và cận lâm sàng mới tại đơn 
vị, khám và điều trị các bệnh kết, 
giác mạc (viêm loét giác mạc, áp xe 
giác mạc,…), phẫu thuật tạo hình mi 
(sụp mi, u mi, cắt da dư,…), đồng 

thời tham gia phẫu thuật theo lịch 
“dày đặc” của bệnh viện và tham 
gia hội chẩn khi cần. Bên cạnh đó, 
anh còn nhiệm vụ tham gia công tác 
phòng chống mù lòa, chăm sóc mắt 
cộng đồng, phối hợp tích cực trong 
công tác chỉ đạo tuyến và trực tiếp 
phụ trách công tác phòng chống mù 
lòa, chăm sóc mắt cộng đồng đối với 
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc, 
kết quả hàng năm đều đạt và vượt chỉ 
tiêu đề ra. Là một cán bộ năng nổ, 
anh không chỉ tích cực viết phác đồ 
điều trị, xây dựng nhiều chỉ số chất 
lượng tại bệnh viện theo sự phân 
công của Ban lãnh đạo mà còn tham 
gia công tác thẩm định phân tuyến 
kỹ thuật chuyên khoa mắt tại các 
Trung tâm y tế và các Phòng khám 
đa khoa trong tỉnh với tinh thần trách 
nhiệm cao.

Là một trưởng khoa, anh luôn 
gương mẫu trong mọi hoạt động, 
áp dụng nhiều phương pháp quản 

lý khoa học, tạo môi trường làm 
việc công bằng, lành mạnh, đoàn 
kết gắn bó và phát triển, được nhân 
viên trong khoa quý mến. Anh luôn 
đi đầu và động viên anh em trong 
khoa hăng hái thi đua, đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ, nâng cao y 
đức, tăng sự hài lòng của người 
bệnh, tất cả vì đôi mắt sáng cho mọi 
người. Trong những năm qua, bệnh 
viện Mắt đã phát triển rất mạnh mẽ, 
khẳng định vị thế và uy tín của mình, 
được các cấp, các ngành và nhân 
dân tỉnh nhà khen ngợi. Trong bản 
thành tích chung ấy, có phần đóng 
góp tích cực của Bác sĩ chuyên khoa 
I Hà Thanh Nhân. 

Với những nỗ lực không ngừng, 
nhiều năm liền Bác sĩ Hà Thanh 
Nhân là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 
năm 2017 anh vinh dự nhận thưởng 
danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Bài, ảnh: HOÀNG NAM

Vì đôi mắt sáng...

Bs Hà Thanh Nhân (bên trái) đang thực hiện một ca phẫu thuật mắt - HĐNY.

KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM

13



Chuẩn bị kết thúc một ca trực 
trong tâm trạng trĩu nặng, 
Tuân quay trở lại giường 

bệnh để nhìn mặt bệnh nhân Ngô 
Thị Liên lần cuối. Mặc dù đã hết sức 
cố gắng nhưng việc hồi sức không 
mang lại kết quả mong muốn, vì bệnh 
nhân nhập viện trong tình trạng quá 
nặng với bệnh lý phức tạp, đã 2 lần 
ngưng tim và đang trong trạng thái 
hôn mê sâu, đồng tử giãn, gia đình đã 
ký hồ sơ xin về lo hậu sự. Trong thời 
khắc đứng bất động bên giường bệnh, 
đột nhiên Tuân nhìn thấy ngón tay 
bệnh nhân động đậy và co lại được. 
Ngay lập tức Tuân quay ra thuyết 
phục gia đình người bệnh không đưa 
bệnh nhân về mà để lại bệnh viện để 
tiếp tục cứu chữa. “Còn nước còn 
tát!” - Tuân khẳng định và quay trở 
lại vị trí trực đề xuất với trưởng khoa: 
“tiến hành ngay biện pháp lọc máu 
liên tục cho người bệnh”.

Một cuộc hội chẩn đã diễn ra 
nhanh chóng với sự tham dự của bác 
sĩ bệnh viện Nhân dân 115 thành phố 
Hồ Chí Minh, đề xuất của Tuân đã 
được hội đồng nhất trí thông qua. Sau 
22 giờ lọc máu liên tục, bệnh nhân 
đã tỉnh, huyết áp ổn định, tiêu, tiểu 
tốt và 02 ngày sau bệnh nhân tỉnh 
táo hoàn toàn.

“Chính bác sĩ Tuân và các y bác 
sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 
bệnh viện Lê Lợi đã đem lại cuộc 
sống thứ 2 cho vợ của tôi” - chồng 
của bệnh nhân Ngô Thị Liên đã nhắc 
đi nhắc lại điều này trong niềm xúc 
động tột cùng. 

Đó là một trong những ca bệnh 
khó mà Tuân đã tham gia và điều trị 
thành công. Là một bác sĩ với tuổi 
đời rất trẻ (sinh năm 1984) nhưng 
với kiến thức chuyên môn vững, kỹ 

năng giao tiếp tốt và đặc biệt là tinh 
thần ham học hỏi, không ngại đối 
mặt với những khó khăn, thách thức, 
Tuân được lãnh đạo và đồng nghiệp 
rất quý mến, tin tưởng, giao cho đảm 
nhiệm những vị trí “nóng” của bệnh 
viện như Khoa Hồi sức tích cực - 
chống độc, Khoa cấp cứu, phòng 
khám Nội…, đòi hỏi phải có năng 
lực thật sự và nhất là phải tâm huyết 
với nghề. Cho đến nay, Tuân luôn cố 
gắng và nỗ lực hết sức để không phụ 
lại sự kỳ vọng đó.

Đối mặt với những ca bệnh vượt 
quá khả năng cứu chữa, bắt buộc phải 
chuyển tuyến luôn để lại nỗi day dứt, 
trăn trở trong Tuân. Lúc nào Tuân 
cũng nhắc nhở mình: phải học hỏi, 
phải cố gắng, phải nâng cấp mình 
lên từng ngày. Sự bằng lòng và tự 
mãn của người thầy thuốc chính là 
biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm 
và thiếu y đức; Tuân luôn cẩn thận 
lưu giữ số điện thoại của những 
người bệnh chuyển tuyến để thăm 

hỏi tình trạng của họ cũng như tìm 
hiểu chẩn đoán của tuyến trên để rút 
kinh nghiệm cho bản thân. Tuân tâm 
niệm, một chút cố gắng, một chút 
sẻ chia của người thầy thuốc là liều 
thuốc tinh thần vô giá đối với người 
bệnh, do đó trong quá trình khám 
bệnh, Tuân luôn ân cần giải thích kỹ 
càng, cặn kẽ cho người bệnh vì biết 
họ phải chờ rất lâu mới gặp được bác 
sĩ, rồi sau đó làm thêm giờ để giải 
quyết hết lượt bệnh nhân chờ đợi.

“Với em, hạnh phúc gia đình là 
điều quan trọng nhất và may mắn 
nhất mà em có được trong cuộc đời, 
do vậy mỗi khi nhìn thấy gương 
mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc của 
người nhà bệnh nhân khi người thân 
vượt qua cơn bạo bệnh là điều luôn 
khiến em xúc động. Những khoảnh 
khắc ngắn ngủi đó là động lực để em 
vượt qua hết mọi khó khăn, vất vả 
mà những người làm nghề y phải đối 
mặt vượt qua”, Tuân chia sẻ.

KHÁNH CHI

THẠC SĨ, BÁC SĨ TRẦN MẠNH TUÂN - PHÓ TRƯỞNG KHOA NỘI BỆNH VIỆN LÊ LỢI

NỖ LỰC HẾT MÌNH 
trong từng việc làm

Thạc sĩ,  bác sĩ Trần Mạnh Tuân thăm khám cho bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực 
và chống độc. Ảnh: THẾ PHI
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Với vai trò trưởng phòng Kế 
hoạch nghiệp vụ, bác sĩ CKI 
(Ngoại tổng quát) Phạm Văn 

Lai luôn nỗ lực bao quát tất cả công 
việc của đơn vị. Trên cơ sở đó tham 
mưu tốt cho lãnh đạo đơn vị kế hoạch 
hoạt động, cách thức tổ chức thực 
hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. 
Song song đó là công tác phối hợp 
với các phòng chức năng như theo 
dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá chất 
lượng hoạt động... Trong nhiều năm 
qua, nhờ có sự tham mưu tốt của bác 
sĩ Lai và sự cố gắng của tập thể mà 
những năm gần đây chất lượng khám 
chữa bệnh của đơn vị được nâng cao, 
số lượng người dân đến khám, điều 
trị tăng lên đáng kể, số bệnh nhân 
phải chuyển tuyến giảm mạnh,… 

Bên cạnh đó, mặc dù rất bận với 
công việc của phòng kế hoạch, song 
vì thiếu nhân lực, bác sĩ vẫn tham 
gia hỗ trợ khám bệnh, xử lý kịp thời 
nhiều trường hợp cấp cứu phức tạp 
tại bệnh viện. Ngoài ra bác sĩ Lai còn 
phụ trách công tác tập huấn chuyên 
môn của đơn vị. Mỗi khi rảnh, anh 
dành thời gian, tâm huyết vào việc 
nghiên cứu tài liệu, chắt lọc kiến 
thức, kịp thời bổ sung cho bài giảng 
chuyên môn với mong muốn mang 
đến cho học viên của mình những 
kiến thức bổ ích nhất, thiết thực nhất. 

Với đồng nghiệp, anh luôn quan 
tâm, giúp đỡ, hỗ trợ một cách chân 
thành, sâu sắc. Chẳng hạn như, để tạo 
điều kiện cho nhân viên có thời gian 
tập dợt, tham gia vào các phong trào 
văn hóa, văn nghệ… anh sẵn sàng 

khám bệnh hoặc trực thay để nhân 
viên yên tâm tham gia phong trào.

Chính vì vậy, đồng nghiệp ũng 
rất quý trọng bác sĩ Lai, họ chia sẻ: 
“Anh ấy sống giản dị, chân thành và 
rất nhiệt tâm trong mọi công việc. 
Khi mới tiếp xúc, người khác có cảm 
giác khó gần vì gương mặt có phần 
lạnh lùng. Tuy nhiên, bên trong vẻ 
lạnh lùng ấy là một trái tim ấm áp, 
luôn quan tâm đến nhân viên, đồng 
nghiệp và hết lòng vì công việc”.

Bản tính khiêm nhường nên khi 
nói về thành tích khen thưởng, anh 

lại càng khiêm tốn:  “Anh có gì 
đáng khen đâu. Nhiều anh, em đồng 
nghiệp họ cũng làm tốt và vất vả hơn 
anh gấp bội”. 

Nhận xét về bác sĩ Phạm Văn Lai, 
bác sĩ Dương Văn Muôn - Giám đốc 
TTYT Long Điền cho biết: “Bác sĩ 
Lai là một cán bộ vững tay nghề, 
giỏi chuyên môn, đạo đức trong 
sáng lành mạnh và đặc biệt luôn tâm 
huyết với nghề, thương yêu, giúp đỡ 
đồng nghiệp...”.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Bác sĩ Phạm Văn Lai
NGƯỜI CỦA CÔNG VIỆC

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp Y tế, bác sĩ Phạm Văn Lai đã qua nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau 
nhưng trong mỗi nhiệm vụ được giao, anh luôn phát huy tốt nghiệp vụ chuyên môn của mình, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Hiện nay, bác sĩ đang đảm nhận chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, 
TTYT huyện Long Điền.

Bs Phạm Văn Lai thăm khám bệnh nhi tại TTYT huyện Long Điền.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH    HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Chi đoàn  Trung tâm Truyền thông  Giáo dục 
sức khỏe tỉnh và Chi đoàn Trung tâm Giám 
định Y khoa  thực hiện chương trình xuân ấm 
áp,  tặng quà cho 20 hộ đồng bào dân tộc 
nghèo xã Sông Xoài, huyện Tân Thành. 

Đảng bộ nhất trí cao thông qua phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2018.

Đ/c  Phạm Minh An - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế 
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 
2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Đặng Minh Thông – PCT UBND tỉnh trao tặng danh 
hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân có nhiều 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng 
cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 đơn vị ngành Y tế đạt 
thành tích xuất sắc.

Công Đoàn ngành Y tế tỉnh BR-VT khen thưởng các tập thể, cá nhân 
xuất sắc năm 2017.

Ảnh: THĂNG THÀNH16



MỘT SỐ HÌNH ẢNH    HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Trung Tâm Y tế huyện Xuyên Mộc khen thưởng các tập thể,  
cá nhân xuất sắc năm 2017.

Bs. Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế trao giấy khen cho các 
tập thể, cá nhân xuất sắc của Trung tâm Y tế Dự Phòng 
tỉnh năm 2017.

Trung Tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe biểu dương 
các tổ truyền thông - GDSK xuất sắc năm 2017.

Bs. Võ Văn Hùng - PGĐ Sở Y tế trao giấy khen cho các tập 
thể, cá nhân xuất sắc của trường Trung cấp Y tế năm 2017.

BS. Phạm Minh An  - Giám đốc Sở Y tế biễu dương thành tích xuất sắc của Bệnh viện Mắt năm 2017.

Ảnh: THĂNG THÀNH 17



Năm 2002, bác sĩ Nguyễn Thị 
Mỹ Tiên quyết định theo 
chồng ra đảo công tác. Chị 

kể: “…Thời gian đầu nhớ gia đình, 
nhớ đất liền vô kể. Ngày đó, phương 
tiện liên lạc là chiếc điện thoại bàn, 
gọi về cho người thân trong gia đình 
nói chuyện được năm ba câu, nghe 
câu được câu không do âm thanh của 
gió biển lấn át cả tiếng người, có khi 
đang nghe bỗng tự ngắt; thiết bị y tế 
hết sức thô sơ, gần như chưa có gì… 
Thế rồi thời gian trôi qua, chị quen 
dần với cuộc sống ở đảo và công việc 
cũng vậy…”.

Ban đầu chị làm việc ở khu điều 
trị, chứng kiến nhiều trường hợp mắc 
bệnh lý về răng và họ phải vào đất 
liền điều trị, nhất là các cháu nhỏ 
phải lặn lội từ đảo vào đất liền chỉ 
vì cái răng đau... vì ngày đó TTYT 
chưa có chuyên khoa răng hàm mặt. 
Trước thực trạng đó, chị tự nhủ mình 
phải đi học mang kiến thức, nghiệp 
vụ chuyên môn về phục vụ người dân 
trên đảo. Chị quyết tâm xin đi học lớp 
chuyên khoa định hướng Răng hàm 
mặt. Đến năm 2012 chị hoàn thành 
chương trình học, được lãnh đạo 
đơn vị giao phụ trách Phòng khám 
Răng hàm mặt. Hiện nay, chị đã triển 
khai và điều trị hiệu quả những ca 
viêm tủy răng, phẫu thuật răng lệch, 
nội nha...

Bác sĩ Mỹ Tiên tâm sự: “Ở nơi 
đảo xa, cứu giúp nhân dân là nhiệm 
vụ chiến đấu. Đó cũng là mệnh lệnh 
của trái tim người thầy thuốc”.

Với ý thức, trách nhiệm cao trong 
công việc, năm 2015 chị được lãnh 
đạo tin tưởng đề bạt làm Trưởng 

phòng Khám bệnh. Đáp lại niềm 
tin mà lãnh đạo đơn vị giao phó, chị 
tận tâm, tận lực, hết lòng phục vụ 
chăm sóc sức khỏe người dân trên 
đảo. Trung bình mỗi năm, trung tâm 
tiếp nhận khám chữa bệnh cho trên 
10.000 lượt bệnh nhân, trong đó chủ 
yếu là các bệnh liên quan đến đường 
hô hấp, các bệnh đường tiêu hóa như 
đại tràng, ruột thừa... 

Với tinh thần ham học hỏi, nâng 
cao trình độ chuyên môn, tận tình, 
trách nhiệm với công việc bác sĩ 
Nguyễn Thị Mỹ Tiên đã dành được 
lòng tin của người dân cũng như các 
chiến sỹ trên đảo. Chị Nguyễn Thảo 
Trang, người dân sống tại huyện Côn 
Đảo từ nhiều năm nay nhận xét về 
chị: “Bác sĩ Mỹ Tiên vừa đẹp người, 

lại vừa đẹp nết. Người dân sống trên 
huyện đảo này ai cũng biết bác sĩ 
Tiên khám bệnh nhiệt tình, ân cần, 
niềm nở với người bệnh. Nhiều năm 
nay tôi đều tìm đến bác sĩ Mỹ Tiên 
khám bệnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng 
vào tay nghề của bác sĩ...”. 

Bác sĩ trần Văn Thanh - Giám 
đốc TTYT Quân dân Y Côn Đảo 
đánh giá: “...Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ 
Tiên là một cán bộ nữ ham học hỏi, 
từ Y sỹ học lên đại học, học thêm 
chuyên khoa Răng hàm mặt… Trong 
đơn vị, bác sĩ Tiên là một cán bộ 
y tế mẫu mực luôn hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao, giàu tâm 
huyết với nghề và nguyện gắn bó với 
biển đảo!”.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Tiên
THẦY THUỐC NƠI ĐẢO XA

16 năm xa đất liền gắn bó với đảo xa, chăm sóc tốt sức khỏe cho quân dân trên đảo, tích cực khám 
chữa bệnh cho ngư dân, nỗ lực vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ - đó là bác sĩ Nguyễn 
Thị Mỹ Tiên, Trưởng khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế (TTYT) Quân dân Y Côn Đảo. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Tiên kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế  
Quân dân Y huyện Côn Đảo. 
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Đến với Y học cổ truyền 
(YHCT) từ sự cảm phục, 
đi sâu tìm hiểu những bài 

thuốc chữa bệnh cổ phương rất hay 
từ dân gian và rồi đam mê, gắn bó với 
nó, biến nó thành “nghiệp” phải đeo 
đuổi, phải chinh phục, tôi muốn nói 
về bác sĩ Y học cổ truyền Kim Trần 
Quốc Lâm - Trung tâm Y tế Thành 
phố Bà Rịa.

Là một tấm gương sáng về lòng 
yêu nghề, tận tụy với người bệnh và 
đặc biệt là sự nhiệt tình, trách nhiệm 
trong công việc, Lâm được tín nhiệm 
bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội thầy 
thuốc trẻ thành phố Bà Rịa và phụ 
trách Khoa Đông Y của đơn vị.

Luôn khiêm tốn học hỏi, cập nhật 
kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để 
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tận 
tâm chăm sóc, cứu chữa người bệnh 
là nét nổi bật ở bác sĩ Lâm. Anh chia 
sẻ: “Nền YHCT của Việt Nam có 
truyền thống lâu đời với những thành 
tựu rất đáng tự hào. Những bài thuốc 
Y học cổ truyền vốn dĩ đã đem lại 
tác dụng rất lớn cho người bệnh và 
đặc biệt là rất ít tác dụng phụ và phù 
hợp với các bệnh lý mạn tính phải 
điều trị lâu dài. Tuy nhiên để sử dụng 
YHCT hiệu quả thì phải biết cách 
sử dụng hợp lý cũng như kết hợp 
các biện pháp dùng thuốc và không 
dùng thuốc để đem lại hiệu quả tốt 
nhất. Do đó người thầy thuốc Đông 
Y phải kiên trì rèn giũa “Y thuật”. 
Vì suy cho cùng “Y thuật” chính là 
“Nhân thuật”. “Tài” do “Tâm” thúc 

đẩy mà thành, “Tâm” do “Tài” mà 
phát tiết ra, đó là mối quan hệ tương 
hỗ, đòi hỏi người thầy thuốc phải 
thấm nhuần và không ngừng học tập, 
vươn lên.

Với suy nghĩ đó, trong công việc 
chuyên môn Lâm không nề hà bất 
cứ nhiệm vụ gì, anh cho rằng, mỗi 
công việc đều đem lại cho người 
thầy thuốc cơ hội học hỏi, trau dồi 
y nghiệp. Đối với bệnh nhân, anh 
luôn nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. Dù 
lượng bệnh nhân đến khám và điều trị 
Đông Y tại Trung tâm y tế thành phố 
Bà Rịa rất đông (năm 2017 là 86.783 
lượt người/năm) và Khoa Đông Y chỉ 
có 4 nhân sự (2 bác sĩ, 2 y sĩ) phải 
đảm nhiệm một lượng công việc rất 
lớn, với vai trò là phụ trách Khoa, 

Lâm không chỉ sắp xếp công việc 
chu đáo, làm hài lòng người bệnh 
đến khám, điều trị, hoàn thành nhiệm 
vụ cấp trên giao, anh còn đứng ra tổ 
chức các hoạt động mang tính nhân 
văn như: vận động tham gia hiến 
máu tình nguyện; phối hợp với Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc các cấp khám, điều trị cho 
người có công, gia đình chính sách, 
người già neo đơn, người nghèo…
trên khắp địa bàn toàn tỉnh.

Với những nỗ lực trong công tác 
và những đóng góp cho cộng đồng, 
anh nhận được nhiều khen thưởng 
từ các cấp. Gần đây nhất, năm 2017 
là “Bằng khen của UBND tỉnh cho 
cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao”. KHÁNH CHI

BÁC SĨ KIM TRẦN QUỐC LÂM - TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BÀ RỊA:

Tấm gương về lòng yêu nghề,  
tận tụy với người bệnh

Bs Kim Trần Quốc Lâm bắt mạch chẩn bệnh cho bệnh nhân. Ảnh: THĂNG THÀNH
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“Rất xin lỗi em, anh phải 
tiến hành ca nội soi dạ 
dày. Em cần liên hệ 

công việc gì thì cảm phiền ngồi đợi 
anh chút nhé”, giọng nói nhẹ nhàng, 
phong thái điềm đạm cùng nụ cười 
thân thiện từ người bác sĩ ấy đã khiến 
tôi có thiện cảm ngay từ lần đầu tiếp 
xúc.

Ngồi ngoài phòng đợi, tôi lắng 
nghe phần hỏi đáp giữa bệnh nhân 
và bác sĩ:

Bệnh nhân giọng lo lắng: “bác 
sĩ ơi! tôi nghe nói nội soi đau lắm 
đúng không ạ? Tôi sợ mình không 
chịu đựng nổi…!”

Giọng bác sĩ ôn tồn: “Cô yên tâm, 
nội soi là phương pháp an toàn và 

không gây nhiều khó chịu nếu như cô 
làm theo đúng hướng dẫn của chúng 
tôi. Trước hết phiền cô há miệng thật 
to, nào… rồi… cô làm rất tốt…thuốc 
tê sẽ có tác dụng ngay lập tức. Bây 
giờ cô chịu khó nằm nghiêng người 
bên trái nhé, chúng tôi sẽ tiến hành 
đưa ống soi vào, nếu có khó chịu 
cô hãy đưa một tay lên ra hiệu để 
tôi biết”.

Và trong khoảng thời gian 10 
phút tiến hành nội soi, tiếng động 
viên, khen ngợi bệnh nhân hợp tác 
tích cực cứ đều đặn vang lên, chẳng 
mấy chốc ca nội soi đã hoàn thành.

Cầm tờ kết quả trên tay, tôi thấy 
bệnh nhân nói lời cảm ơn chân thành: 
“Tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới 

dám đi nội soi, thật may vì hôm nay 
gặp được bác sĩ, nhờ anh động viên, 
giải thích tôi mới đủ quyết tâm và 
đúng là nó không quá khó chịu như 
tôi tưởng, nếu phải nội soi lần nữa 
tôi vẫn sẽ làm”.

Chứng kiến trọn vẹn một ca bệnh 
do bác sĩ Lê Xuân Vĩnh thực hiện, 
ngay lập tức tôi có suy nghĩ: “Danh 
hiệu viên chức tiêu biểu năm 2017 
về Đổi mới phong cách thái độ phục 
vụ hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh do TTYT huyện Xuyên Mộc 
bầu chọn, thật sự rất thuyết phục”.

Gắn bó với Trung tâm Y tế Xuyên 
Mộc tới nay đã 33 năm, từng trải qua 
nhiều vị trí công tác, bác sĩ Lê Xuân 
Vĩnh nhận bao nhiêu lời khen ngợi 
từ người bệnh về chuyên môn, về 
thái độ phục vụ, bản thân anh cũng 
không nhớ hết. Chỉ biết rằng, với anh 
nó không chỉ là niềm vui mà còn là 
động lực, là trách nhiệm nhắc nhở 
anh nỗ lực từng ngày để đáp lại sự 
tin yêu của người bệnh, sự quý trọng 
từ đồng nghiệp.

Hiện tại anh công tác tại Khoa 
Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh. 
Trung bình một ngày anh siêu âm 
khoảng từ 40-50 ca, nội soi từ 10-
12 ca. Công việc nhiều, áp lực cũng 
không ít nhưng những điều đó chưa 
bao giờ bộc lộ qua cử chỉ giao tiếp 
của anh đối với người bệnh. Luôn 
nhẹ nhàng, ân cần, giải thích tường 
tận mọi thắc mắc cũng như sẵn sàng 
giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn là 
điều đọng lại ở mỗi người bệnh khi 
có dịp tiếp xúc với bác sĩ Vĩnh. 

“Người bệnh cần mình nên mới 
tìm đến, có thể làm được gì cho họ thì 
phải làm hết sức, nhất định không để 
họ buồn lòng ra về, đó là lương tâm 
và trách nhiệm của người thầy thuốc, 
tôi luôn tâm niệm điều đó và cố gắng 
thực hiện”, bác sĩ Vĩnh chia sẻ.

KHÁNH CHI

BÁC SĨ LÊ XUÂN VĨNH - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC:

Đem đến sự hài lòng cho người bệnh

Bác sĩ Lê Xuân Vĩnh siêu âm cho bệnh nhân. Ảnh: MINH HIỀN
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Chỉ còn một năm nữa là đến 
tuổi hưu sau 31 năm gắn bó 
với ngành Y tế, nhưng nhìn 

chị, hầu hết mọi người đều đoán chưa 
đến ngưỡng 50. Là một bác sĩ, gắn 
bó với các hoạt động phong trào, đặc 
biệt là các phong trào thể dục thể 
thao của cả trong lẫn ngoài ngành y 
tế, là tay vợt bóng bàn “đáng gờm” 
trên mọi sân thi đấu. Chỉ tính riêng 
năm 2017, bảng thành tích thi đấu 
của chị đã có tới 5 giải Nhất ở nội 
dung đôi nam nữ các giải: Hội thao 
truyền thống ngành Y tế; Hội thao 
ngành Y tế khu vực VIII, Chung kết 
Hội thao do Bộ Y tế tổ chức; Đại hội 
Thể dục thể thao huyện Châu Đức 
và giải bóng bàn các lứa tuổi tỉnh 
BR-VT. Các giải thưởng ấy là niềm 
vui nhưng trên tất cả, hoạt động thể 
thao đem lại cho chị một sức khỏe 
tốt, một tinh thần thoải mái, phấn 
chấn, giúp chị gắn bó, hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài vai trò bác sĩ trực cấp cứu 
và bác sĩ khám bệnh ngoại trú, với tố 
chất năng động, yêu nghề, chỉn chu 
trong từng vị trí công tác, lãnh đạo 
đơn vị đã tin tưởng giao phó cho chị 
đảm nhận những vị trí giúp phát huy 
vai trò, năng lực. Hiện ngoài nhiệm 
vụ chuyên môn, chị còn là Trưởng 
Ban nữ công Công đoàn cơ sở kiêm 
chuyên trách công tác truyền thông 
giáo dục sức khỏe.

Trong mỗi vai trò chị đều hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Là bác sĩ, chị tận tâm, trách nhiệm, 
luôn tạo được ấn tượng tốt với người 
bệnh; chịu khó học hỏi nâng cao năng 
lực chuyên môn. Là trưởng ban nữ 
công, chị nhiệt tình, gần gũi, thân 
thiện với đồng nghiệp, tổ chức nhiều 
hoạt động chăm lo đời sống cho các 
công đoàn viên, đặc là chị em phụ 
nữ; tích cực vận động viên chức lao 
động trong đơn vị tham gia các hoạt 
động phong trào do các cấp công 
đoàn tổ chức, qua đó nâng cao thể 

lực, tạo động lực để vượt qua những 
khó khăn, vất vả của nghề và nhất là 
gắn kết, chia sẻ, thấu hiểu, cùng nhau 
hoàn thành nhiệm vụ chung. Trong 
vai trò chuyên trách công tác truyền 
thông, chị kiện toàn mạng lưới truyền 
thông viên cơ sở, tham mưu lãnh đạo 
đầu tư các phương tiện truyền thông 
như hệ thống phát thanh, tủ đựng tài 
liệu truyền thông và bảng thông tin 
truyền thông cho 100% các trạm y tế 
thuộc địa bàn huyện, đẩy mạnh phối 
hợp với các ban, ngành, đoàn thể để 
tăng cường truyền thông cộng đồng...

Với bảng thành tích khó lòng 
nhớ hết ở cả lĩnh vực chuyên môn 
và phong trào là những dấu ấn, kỷ 
niệm đẹp về những năm tháng gắn 
bó, nhiệt huyết cùng ngành y tế tỉnh 
BR-VT của nữ bác sĩ Nguyễn Long 
Phương Trang, chị là tấm gương về 
rèn luyện thể chất để phục vụ, chăm 
sóc người bệnh trong ngành Y tế 
tỉnh nhà.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

BÁC SĨ NGUYỄN LONG PHƯƠNG TRANG - TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU ĐỨC:

Rèn luyện thể chất  
để phục vụ người bệnh

BS. Nguyễn Long Phương Trang (thứ 5 từ trái sang) cùng đồng đội nhận giải Nhất nội dung đôi nữ bóng bàn tại Chung kết Hội 
thao ngành Y tế do Bộ Y tế tổ chức.
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Phải thẳng thắn nhìn nhận, nếu 
có sự lựa chọn thì ít người 
nhận về mình công việc chăm 

sóc bệnh nhân lao hay công tác tại 
bệnh viện lao. Nhưng thực tế vẫn 
có nhiều cán bộ y tế không quản 
khó khăn, nguy hiểm, nỗi lo phơi 
nhiễm lao... để gắn bó với nghề, 
bởi “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, 
gian khổ sẽ dành phần ai?”. Trong 
số những cán bộ y tế đó, có cử nhân 
điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Loan 
- Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.

Tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp 
năm 2008, gắn bó với công tác phòng 
chống lao tại Trung tâm Phòng chống 
bệnh xã hội (nay là bệnh viện phổi 
Phạm Hữu Chí). Với tinh thần ham 
học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn 
lên, năm 2011-2014 Loan tham gia 
học lên cử nhân điều dưỡng hệ chính 
quy và tiếp tục gắn bó với “nghề 
chống lao” cho đến bây giờ. Hiện 
em làm việc tại khoa Hồi sức cấp 
cứu - Chỉ đạo tuyến, trực tiếp phụ 
trách tổ chỉ đạo tuyến, bệnh viện phổi 
Phạm Hữu Chí, tỉnh BR-VT.

Mặc dù nhà Loan ở mãi thị trấn 
Ngãi Giao, huyện Châu Đức, hàng 
ngày đi làm ở Long Điền các nhà 
nhiều chục cây số, khó khăn, trở 
ngại là vậy nhưng em không nản, 
cũng không có ý định xin chuyển 
công tác về gần nhà...Với chức năng, 
nhiệm vụ của mình, bệnh viện phổi 
Phạm Hữu Chí vừa là cơ sở khám 
chữa bệnh, vừa là đơn vị tuyến tỉnh 
thực hiện chỉ đạo tuyến chương trình 
chống lao. Và cử nhân điều dưỡng 
Nguyễn Thị Thanh Loan cũng vừa 
làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh 
tại khoa Hồi sức cấp cứu, vừa làm 
công tác chỉ đạo tuyến. 

Đối với công tác chăm sóc người 
bệnh, tuy đơn vị mới triển khai hoạt 
động, bệnh ít, nhưng lại là bệnh 
nặng, bệnh lao kháng thuốc... Tuy 
vậy, Loan và các đồng nghiệp không 

ngại khó khăn, vất vả, phơi nhiễm... 
hàng ngày, hàng giờ ân cần chăm 
sóc người bệnh từ viên thuốc, chén 
cháo, giấc ngủ...

Đối với công tác chỉ đạo tuyến, 
Loan phối hợp xây dựng kế hoạch 
chương trình chống lao hàng năm, 
đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện 
để Chương trình hoạt động hiệu quả. 
Em tích cực tham mưu cho lãnh đạo 
về kiện toàn mạng lưới chống lao 
trong toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị trong ngành và các 
đơn vị y tế ngành trên địa bàn trong 
công tác phòng chống lao, cũng như 
phát huy hiệu quả việc phối hợp công 
- tư trong công tác chống lao. Hàng 
tháng, quý Loan tích cực tham gia 
công tác kiểm tra, giám sát đối với 
tuyến huyện/thành phố và tuyến xã/
phường, hướng dẫn tuyến dưới hoạt 
động hiệu quả.

Đối với công tác Thống kê-Y vụ, 
Loan thường xuyên cập nhật những 
kiến thức mới, các ứng dụng công 
nghệ thông tin trong công tác thống 

kê, báo cáo; triển khai, hướng dẫn 
tuyến dưới thực hiện và hiệu quả 
công việc được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh đó, Loan còn là một 
truyền thông viên tích cực, chủ động 
phối hợp với các đơn vị trong ngành, 
các ban ngành đoàn thể vận động, 
tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng công 
tác phòng chống bệnh lao. 

Với những cố gắng không ngừng, 
nhiều năm liền Loan được Sở Y tế 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Chương 
trình chống lao Quốc gia tặng thưởng 
Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc công 
tác phòng chống lao”. 

10 năm công tác trong ngành y 
thì cũng chưa phải là dài và cũng 
chưa có gì là “ghê gớm” cả. Nhưng 
tôi vẫn dành đôi lời cảm phục về một 
nữ điều dưỡng trẻ, say mê công việc, 
ham học hỏi, chẳng quản khó khăn, 
nỗ lực vươn lên ở một môi trường 
mà nơi đó không nhiều người muốn 
nhận lãnh về mình!

Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN LÊN

Em là điều dưỡng chống Lao

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Loan hướng dẫn hoạt động cho tổ chống lao  
huyện Châu Đức.
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Năm 2017, tình hình bệnh 
truyền nhiễm trên địa bàn 
tỉnh BRVT diễn biến tương 

đối ổn định. Là năm thứ 3 không 
ghi nhận tử vong do bệnh Tay chân 
miệng, năm thứ 4 không ghi nhận 
tử vong do bệnh Dại. Một số bệnh 
truyền nhiễm giảm số ca mắc và tử 
vong đáng chú ý là bệnh SXH giảm 
26% số ca mắc, không ghi nhận ca 
tử vong; không ghi nhận ca bệnh 
do virus Zika. Tuy nhiên vẫn còn 
một số bệnh có số mắc tăng cao so 
với năm 2016 như bệnh Tay chân 
miệng tăng 55,3%, bệnh Thủy đậu 
tăng 81%, bệnh Quai bị tăng 6,7%, 
bệnh uốn ván người lớn tăng 43%, 
đặc biệt ghi nhận 04 ca Liên cầu 
lợn trên người, giám sát và xử lý 97 
chùm ca bệnh Thủy đậu và Quai bị 
tại cộng đồng và trường học, 124 ổ 
dịch Tay chân miệng.

Mục tiêu chung năm 2017 của 
ngành y tế trong công tác phòng 
chống dịch là giảm số mắc và tử 
vong, không để dịch lan rộng. Ngành 
y tế đã tăng cường giám sát, phát 
hiện sớm từng ca bệnh và ổ dịch, 
xử lý triệt để, tuyên truyền phòng 
chống bệnh tại trường học và cộng 
đồng, không để dịch bệnh lây lan. 
Có thể nói ngành Y tế đã chủ động 
và thành công trong việc ngăn chặn 
các dịch bệnh lưu hành và xâm nhập 
hàng năm. 

Để đạt được những thành quả kể 
trên là nhờ công tác phòng chống 
dịch bệnh thời gian qua đã có nhiều 
đổi mới:

Trước hết phải kể đến sự chủ 
động, kiên quyết, kịp thời, hiệu quả 
của công tác phòng chống dịch. Chủ 
động từ khâu giám sát, phát hiện sớm 
ca bệnh để tiến hành dập dịch một 
cách nhanh chóng, không để dịch lây 
lan. Giám sát ngay tại cửa khẩu để 
ngăn ngừa dịch xâm nhập. Tăng tỷ 
lệ miễn dịch trong cộng đồng thông 
qua việc triển khai mở rộng và thực 
hiện có hiệu quả các dịch vụ tiêm 
chủng đối với các bệnh truyền nhiễm 
đã có vắc xin phòng ngừa. Kịp thời 
triển khai các hoạt động tại tất cả các 
tuyến, có sự phối hợp tốt từ công tác 
tổ chức chỉ đạo đến triển khai các 
biện pháp giám sát, thông tin, báo 
cáo đến đáp ứng. 

Công tác phối hợp liên ngành 
trong phòng chống dịch cũng được 

thực hiện một cách chặt chẽ và hiệu 
quả hơn.

Truyền thông phòng chống dịch 
đã đi trước một bước và đồng bộ ở 
cả truyền thông thường xuyên và 
truyền thông nguy cơ. Hiện nay các 
hoạt động truyền thông đã được sử 
dụng với nhiều hình thức phong phú 
như tập huấn, giao lưu trực tuyến, 
trang thông tin điện tử…

Với sự tham mưu tích cực của 
ngành y tế, UBND tỉnh chỉ đạo các 
đơn vị có liên quan phối hợp chặt 
chẽ với ngành Y tế để triển khai 
hiệu quả các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh.

 Ngoài những thuận lợi trên, công 
tác phòng chống dịch còn gặp nhiều 
khó khăn, tại một số địa phương cán 
bộ y tế kiêm nhiệm nhiều việc, năng 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
nâng cao hiệu quả phòng chống 

dịch bệnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phun thuốc xử lý ổ dịch SXH  tại thành phố Vũng Tàu. Ảnh: THĂNG THÀNH
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lực còn hạn chế nên chưa phân tích, 
đánh giá tình hình dịch bệnh tại địa 
phương để đưa ra các biện pháp 
phòng chống dịch phù hợp; ý thức 
về phòng chống dịch của người dân 
vẫn còn thấp, chưa thay đổi được các 
hành vi như thói quen rửa tay bằng 
xà phòng để phòng chống các bệnh 
truyền nhiễm như Tay chân miệng, 
các bệnh lây truyền qua đường tiêu 
hóa; vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh 
môi trường hàng tuần tại các hộ gia 
đình, loại bỏ các dụng cụ chứa nước 
không cần thiết chưa được chú trọng 
thực hiện; ngoài ra, các hệ thống 
thoát nước không hoàn thiện đã phát 
sinh các ổ chứa lăng quăng gây bệnh 
Sốt xuất huyết, Zika. 

Để đạt được mục tiêu chung cho 
công tác phòng chống dịch năm 2018 
là giảm số ca mắc và tử vong, khống 
chế không để dịch lây lan ra cộng 
đồng, cần tập trung thực hiện các 
giải pháp như: 

Kiện toàn hệ thống y tế đảm bảo 
tính thống nhất, đồng bộ, tập trung 
cho các bệnh truyền nhiễm có số 
ca mắc cao như Tay chân miệng, 
SXH, bệnh mới lưu hành và chú ý 
các bệnh mới nổi, bệnh nguy hiểm 

có thể xâm nhập vào Việt Nam như 
cúm A(H5N1), (H7N9), (H5N6), 
MERS - CoV, Ebola…; 

Đảm bảo đủ nhân lực (số lượng 
và chất lượng) đặc biệt cán bộ y tế 
cơ sở, có chính sách đãi ngộ cho cán 
bộ y tế công tác trong lĩnh vực y tế 
dự phòng, tăng thu nhập để cải thiện 
cuộc sống giúp họ an tâm công  tác 
để tham mưu tích cực và hiệu quả 
cho chính quyền địa phương; 

Tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng  
mở rộng đạt tỷ lệ cao. Mở rộng các 
cơ sở tiêm chủng vắc xin dịch vụ đạt 
quy chuẩn, tạo điều kiện cho người 
dân tiếp cận, đảm bảo cung cấp đủ 
vắc xin  khi có nhu cầu; 

Cần tăng cường giám sát, tuyên 
truyền các biện pháp phòng chống 
dịch cho người dân: rửa tay thường 
xuyên, loại bỏ các vật dụng chứa 
nước không cần thiết để không có 
lăng quăng, muỗi vằn; ca bệnh phải 
được ghi nhận ngay để kịp thời điều 
tra giám sát, khoanh vùng và xử lý 
ổ dịch; tăng cường phối hợp với cơ 
quan thông tin đại chúng nhằm phổ 
biến kiến thức phòng, chống dịch 
bệnh; tuyên truyền, giáo dục về các 
lợi ích của tiêm chủng, phòng bệnh 

và những tai biến có thể gặp phải để 
người dân yên tâm, tin tưởng vào 
công tác tiêm chủng phòng bệnh chủ 
động; phối hợp với ngành Chăn nuôi, 
Thú Y trong công tác phòng chống 
các bệnh lây truyền từ động vật sang 
người; tăng cường phối hợp giữa 
ngành Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn và ngành Y tế theo hướng 
dẫn của Thông tư số 16/2013 liên 
Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn trong công tác phòng 
chống các bệnh lây truyền từ động 
vật sang người, đặc biệt đối với dịch 
Cúm A(H5N1), Cúm A(H7N9), Cúm 
A(H5N6),.. dự báo diễn biến phức 
tạp trong thời gian tới; 

Phối hợp với ngành Giáo dục 
trong công tác phòng chống các 
bệnh truyền nhiễm tại trường học 
như: TCM, Thủy đậu, Quai bị, Não 
mô cầu, Cúm…trong công tác tập 
huấn, hướng dẫn các biện pháp 
phòng, chống cho giáo viên và học 
sinh. Đây cũng có thể xem là 01 kênh 
truyền thông hiệu quả tại cộng đồng 
cần được phát huy; 

Tăng cường phối hợp trong công 
tác kiểm tra, giám sát phòng chống 
các bệnh truyền nhiễm; chính quyền 
các cấp quan tâm hơn nữa trong việc 
chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối 
hợp cùng ngành Y tế trong công tác 
phòng chống dịch bệnh; tăng cường 
truyền thông và tiến hành xử phạt 
theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP 
quy định xử phạt Vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế. 

Công tác Truyền thông Giáo dục 
sức khỏe cần phải được chú trọng 
hơn nữa để mỗi người đều chủ động 
phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và 
cộng đồng, bắt đầu từ việc nhỏ, cụ 
thể mà ý nghĩa, đó là: Tiêm vắc xin 
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân - Đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm - Vệ sinh 
môi trường - Diệt côn trùng trung 
gian truyền bệnh.

BS.CKII NGUYỄN ANH QUAN
Phụ trách TTYT Dự phòng

Xe hoa tuyên truyền tại Lễ phát động “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch” tại huyện 
Xuyên Mộc. Ảnh: THẾ PHI
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Ngày 2-2, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu tổ chức Hội nghị 
tổng kết công tác y tế năm 

2017 và đề ra phương hướng nhiệm 
vụ năm 2018. Tham dự lễ tổng kết 
có ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Ông Đặng Minh 
Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; 
lãnh đạo, trưởng các khoa, phòng của 
các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; lãnh 
đạo các phòng Y tế huyện/thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 
trong năm 2017 ngành Y tế hoàn 
thành hầu hết các chỉ tiêu được giao. 
Ở lĩnh vực Y tế dự phòng, khống chế 
kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn 
xảy ra trên địa bàn. Tỷ lệ trẻ trong 
độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 
98,2; bệnh Sốt xuất huyết số ca mắc 
giảm 20,1% so với năm 2016, không 
ghi nhận ca tử vong (năm 2016 tử 
vong 03 ca); không ghi nhận ca bệnh 
do virus Zika, bệnh Dại, bệnh Sởi và 
Rubella. Bệnh Cúm giảm 64 % so 
với năm 2016. Bệnh Tay chân miệng 
ghi nhận gần 3.000 trường hợp mắc, 
tăng 55,3% so với năm 2016, tuy 
nhiên không có tử vong; bệnh Thủy 
đậu tăng 81%; bệnh Quai bị tăng 
6,7%; bệnh Uốn ván người lớn tăng 
43%. Đặc biệt năm 2017 ghi nhận 
04 ca Liên cầu lợn trên người…Sở Y 
tế cũng đã chỉ đạo TTYT Dự phòng 
và các đơn vị trong ngành giám sát 
chặt chẽ 28 bệnh truyền nhiễm trong 
danh mục báo cáo của Bộ Y tế và 
các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
mới nổi, có nguy cơ xâm nhập vào 
Việt Nam như cúm A/H5N1, cúm 
A/H7N9, MERS-CoV, Ebola…; tỷ 
lệ trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia 

về y tế là 91,5%...
Công tác khám chữa bệnh cũng 

có những bước tiến mới, áp dụng 
thành công nhiều kỹ thuật cao 
trong điều trị, đặc biệt là kỹ thuật 
tim mạch can thiệp, ngoại thần 
kinh, chấn thương chỉnh hình, phẫu 
thuật nội soi, kỹ thuật lọc máu, máy 
chạy thận nhân tạo thế hệ mới. Nét 
mới, trong năm qua Trung tâm Y tế 
huyện Xuyên Mộc là đơn vị tuyến 
huyện đầu tiên đã triển khai kỹ thuật 
lọc thận nhân tạo, giúp người bệnh 
được thụ hưởng kỹ thuật cao ngay 
tại địa phương.

Đi đôi với không ngừng nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh, toàn 
ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, 
tích cực kế hoạch đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y 

tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh, và đã được người bệnh, người 
dân ghi nhận nhiều chuyển biến tích 
cực, tỷ lệ hài lòng của người bệnh 
tại các cơ sở khám, chữa bệnh ngày 
một nâng cao.

Bên cạnh đó, toàn ngành tiếp tục 
đẩy mạnh công tác truyền thông giáo 
dục sức khỏe, nâng cao nhận thức, 
hướng dẫn người dân thực hiện các 
hành vi có lợi cho sức khỏe; chú 
trọng công tác kiểm nghiệm dược 
phẩm, mỹ phẩm; công tác giám định 
Y khoa, giám định Pháp Y; tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra; 
công tác quản lý nhà nước về hành 
nghề y tế tư nhân; tập trung ưu tiên 
công tác đào tạo; đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, tăng cường ứng 

Hội nghị tổng kết ngành Y tế 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2017

Bs. Nguyễn Văn Thái – Phó giám đốc Sở Y tế, báo cáo tổng kết hoạt động của ngành 
trong năm 2017. 
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dụng công nghệ thông tin trong các 
lĩnh vực hoạt động, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả trong công tác quản lý, 
điều hành. Công tác tài chính, kinh 
tế Y tế đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, 
hiệu quả. Năm 2017 ghi nhận kết quả 
bước đầu của 2 đơn vị đầu tiên của 
ngành thực hiện tự chủ chi thường 
xuyên là bệnh viện Mắt và Trung tâm 
Y tế dự phòng. Về đầu tư cơ sở vật 
chất, năm 2017 ngành Y tế tỉnh nhà 
có thêm 02 bệnh viện chuyên khoa 
là bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí và 
bệnh viện Y học cổ truyền, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao và đa dạng 
về chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Trong phương hướng năm 2018, 
ngành Y tế tỉnh BR-VT đặt ra mục 
tiêu cụ thể như sau: Kết thúc năm 
2018 đạt 18,4 giường bệnh và 7,6 
bác sĩ/10.000 dân; Tỷ lệ trẻ em trong 
độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 
98%; Tỷ số tử vong mẹ/100.000 trẻ 
đẻ sống là 29; Tỷ suất tử vong trẻ 
em dưới 1 tuổi là 8‰; Tỷ suất tử 
vong trẻ em dưới 5 tuổi là 17‰; Tỷ 

lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi 
(cân nặng theo tuổi) giảm còn 6,4%; 
Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng 
đồng là 0,3%; Số mắc ngộ độc thực 
phẩm/100.000 dân là 7 người; Tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên là 10,5‰; Tỷ 
lệ rác thải y tế được thu gom, xử lý 
đạt tiêu chuẩn là 100%...

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng 
Minh Thông đánh giá cao những nỗ 
lực của ngành Y tế đã đạt được kết 
quả tích cực trong năm qua. Bước 
sang năm 2018 và những năm tiếp 
theo, ông yêu cầu ngành y tế tỉnh 
phải tiếp tục nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh để ngang tầm với 
sự đầu tư về cơ sở vật chất của tỉnh 
nhà, đáp ứng được sự kỳ vọng của 
người dân. 

Để làm được điều này, ông nhấn 
mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần 
thực hiện, bao gồm: … “Cải cách 
các thủ tục hành chính để người dân 
được sử dụng dịch vụ một cách đơn 
giản và hiệu quả nhất; tiếp tục nâng 
cao năng lực chuyên môn cho đội 

ngũ y, bác sỹ; nâng cao y đức và 
thái độ phục vụ của nhân viên y tế 
trong toàn ngành, đồng thời cũng cần 
có những biện pháp xử lý nghiêm 
khắc đối với các trường hợp cá 
nhân gây sách nhiễu, khó khăn cho 
người bệnh, làm ảnh hưởng đến uy 
tín chung của ngành, trong bối cảnh 
toàn ngành Y tế đang cố gắng thay 
đổi cái nhìn và lòng tin của người 
dân; đầu tư cho phát triển các kỹ 
thuật mới, chuyên sâu theo hướng 
chuyên khoa, tập trung nguồn lực để 
nâng cao chất lượng y tế cơ sở, nhất 
là các trạm y tế…; tiếp tục làm tốt 
công tác Y tế dự phòng, chăm sóc 
sức khỏe ban đầu cho người dân; đẩy 
mạnh công tác kiểm tra an toàn thực 
phẩm và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm…”

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh 
đã tặng cờ thi đua cho 3 tập thể; 
bằng khen cho 3 tập thể và bằng 
khen cho10 cá nhân đạt thành tích 
xuất sắc.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Ông Đặng Minh Thông- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích hoàn thành xuất sắc.
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Thực hiện Kế hoạch 1333/KH-
BYT ngày 11/12/2017 của 
Bộ Y tế, về đo lường, đánh 

giá sự hài lòng của người bệnh về 
phong cách, thái độ phục vụ của 
cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, 
đẹp và chất lượng bệnh viện năm 
2017 và Quyết định 5831/QĐ-BYT 
ngày 27/12/2017 của Bộ Y tế, về 
việc thành lập các đoàn phúc tra 
chéo và đoàn thẩm định kết quả tự 
chấm điểm đo lường đánh giá sự hài 
lòng của người bệnh, theo đó, ngày 
11/01/2018, đoàn phúc tra của Sở Y 
tế tỉnh Long An đã chọn ngẫu nhiên 
Bệnh viện Bà Rịa (đại diện bệnh viện 
đa khoa) và Bệnh viện Mắt (đại diện 
bệnh viện chuyên khoa) trực thuộc 
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
để thẩm định đánh giá. 

Kết quả thẩm định của đoàn Sở 
Y tế tỉnh Long An cho biết: Bệnh 
viện Bà Rịa đạt tổng số điểm 92,225 
điểm (ở mức 1 - xếp loại xuất sắc) so 
với điểm đơn vị tự chấm là 92,635 
điểm; Bệnh viện Mắt đạt tổng số 
điểm 95,92 điểm (ở mức 1 - xếp loại 
xuất sắc) so với điểm đơn vị tự chấm 
là 97,4 điểm. 

Qua quá trình thực hiện việc phúc 
tra và thẩm định kết quả tự chấm 
điểm đo lường đánh giá sự hài lòng 
của người bệnh tại tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, ông Huỳnh Minh Phúc 
- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long 
An - Trưởng đoàn nhận định: “…Tôi 
đánh giá rất cao ngành Y tế tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu vì những nỗ lực đầu 
tư, phục vụ tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Cụ thể, Bệnh viện Bà Rịa được đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng với quy 
mô hiện đại, trang thiết bị và chuyên 
môn kĩ thuật cao ngang tầm với một 
số bệnh viện tiên tiến trong nước; 
Bệnh viện chuyên khoa Mắt của 
tỉnh cũng ngang tầm với các bệnh 
viện chuyên khoa mắt tại thành phố 
Hồ Chí Minh; chất lượng chăm sóc 
và phục vụ người bệnh được quan 
tâm thể hiện rõ nét qua việc trang bị 
hòm thư góp ý và hệ thống đường 
dây nóng, đặc biệt là xây dựng được 
mô hình “Tổ chăm sóc khách hàng” 
xuyên suốt tại các cơ sở khám chữa 
bệnh từ tỉnh xuống huyện...; Đồng 

thời ông khẳng định, kết quả thẩm 
định của đoàn là đánh giá đúng thực 
chất trên cơ sở phỏng vấn trực tiếp 
bệnh nhân và thân nhân người bệnh; 
ghi nhận ý kiến đánh giá khách quan 
của người bệnh qua phiếu khảo sát 
ngẫu nhiên tại Bệnh viện đa khoa Bà 
Rịa và Bệnh viện chuyên khoa Mắt 
của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bên cạnh những mặt tích cực, 
đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những 
hạn chế tại hai bệnh viện, cụ thể: 
tại Bệnh viện Bà Rịa, một số thùng 
rác tại khoa Sản chưa có biểu tượng 
theo quy định; việc chấp hành trang 
phục của nhân viên y tế tại một số 
khoa chưa nghiêm. Tại Bệnh viện 

Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đạt loại xuất sắc về 
thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 

hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Ông Huỳnh Minh Phúc - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - Trưởng đoàn phúc tra 
phát biểu sau phúc tra. Ảnh: THĂNG THÀNH

(Xem tiếp trang 30)
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Chiều 27/2 Thành ủy - HĐND 
- UBND - Ủy ban MTTQ 
thành phố Bà Rịa tổ chức tọa 

đàm nhân kỷ niệm 63 năm ngày thầy 
thuốc Việt Nam. Đến dự có đồng chí 
Nguyễn Tiến Phương - Trưởng ban 
Tuyên giáo thành ủy thành phố Bà 
Rịa; lãnh đạo UBMTTQ thành phố; 
các ban ngành đoàn thể; lãnh đạo 
ngành y tế thành phố Bà Rịa qua các 
thời kỳ và toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, lao động đang công tác tại 
các cơ sở Y tế trên địa bàn thành phố. 

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ thầy 
thuốc cùng nhau ôn lại truyền thống 
vẻ vang của ngành Y tế, đồng thời tôn 
vinh những gương điển hình cán bộ 
ngành y trong việc học tập làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh, đóng góp cho sự nghiệp 
chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát 
triển hoạt động y tế trên địa bàn.

 Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng 
chí Nguyễn Tiến Phương gửi lời chúc 
mừng đến toàn thể cán bộ y bác sỹ 
nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 
27/2. Đồng chí đánh giá cao những 
nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên 
y tế thành phố trong công tác chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

Sáng ngày 4-3, UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ 
chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt 
lăng quăng tại khu vực hồ cá nằm trên trục đường 

Phan Chu Trinh giao cắt với đường Võ Thị Sáu thuộc 
phường 2, thành phố Vũng Tàu. 

Tại lễ ra quân, chính quyền địa phương cùng các 
cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố, các 
hội, đoàn thể, người dân sinh sống quanh khu vực… 

chung tay dọn dẹp vệ sinh, vớt bèo, phát quang bụi rậm, 
làm sạch những nơi trú ngụ của muỗi, khơi thông dòng 
chảy, giảm mùi hôi thối bốc lên từ hồ, đồng thời tiến 
hành các biện pháp tuyên truyền, vận động nâng cao 
ý thức giữ gìn vệ sinh, diệt lăng quăng, phòng chống 
dịch bệnh cho người dân.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, 
nhiều năm liền thành phố Vũng Tàu là địa phương có 

Tọa đàm nhân Ngày thầy thuốc 
Việt Nam 27/2

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Các thế hệ thầy thuốc tham gia tọa đàm. Ảnh: BS LÊ ĐÌNH MINH ĐỨC.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian 
tới ngành y tế thành phố cần tiếp tục 
học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh nâng cao 
hiệu quả công tác khám, chữa bệnh 
cho nhân dân, thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch bệnh. Trong đó 
các đơn vị y tế cần tạo điều kiện để 
đội ngũ y bác sĩ được học tập, nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ; nâng cao chất lượng khám, chữa 

bệnh tại TTYT cũng như các trạm y 
tế cơ sở. Mỗi cán bộ y tế cần học tập 
và làm theo lời dạy của Bác Hồ, tự 
rèn luyện tay nghề và y đức, phục vụ 
tốt hơn cho người bệnh, xứng đáng 
là người thầy thuốc của nhân dân.

Nhân dịp này, TTYT thành phố 
cũng tặng quà lưu niệm cho các 
đồng chí nguyên là cán bộ ngành Y 
tế thành phố qua các thời kỳ.

TRẦN VĂN CHIỀU

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU: 

Ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường  
tại điểm “nóng” hồ cá Võ Thị Sáu, phường 2
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Sáng 13/01, tại hội trường Bệnh 
viện Lê Lợi thành phố Vũng 
Tàu, khai giảng lớp tập huấn 

tim mạch can thiệp cho khoảng 30 
bác sĩ hệ nội, nhi, hồi sức tích cực 
của bệnh viện Lê Lợi, TTYT TP. 
Vũng Tàu và TTYT Quân dân Y 
huyện Côn Đảo. Giảng viên là TS. 
BS Đỗ Quốc Huy - PGĐ Bệnh viện 
Nhân dân 115 cùng các cộng sự Bs. 
CKII Trần Văn Bảy - GĐ Bệnh viện 
Lê Lợi tham dự lễ khai giảng. 

Theo kế hoạch, lớp tập huấn sẽ 
chia làm 02 phần: Lý thuyết và thực 
hành lâm sàng. Phần lý thuyết kéo 
dài trong khoảng 4 tháng, vào các 
thứ 7 hàng tuần do các bác sĩ Khối 
tim mạch Bệnh viện Nhân dân 115 
TP. Hồ Chí Minh luân phiên giảng 
dạy tại Bệnh viện Lê Lợi. Phần thực 
hành lâm sàng sẽ tiến hành tại Bệnh 
viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ 
Chí Minh, các học viên sẽ được 
hướng dẫn trong khoảng từ 02 đến 
06 tháng. 

Được biết, lớp tập huấn được 
tiến hành theo quyết định số 1354/

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Tập huấn tim mạch đề án 
bệnh viện vệ tinh

QĐ-BV, ngày 07/9/2016 của Bệnh 
viện Nhân dân 115 về nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, tại Bệnh viện 
Lê Lợi giai đoạn 2016-2020, trên 
cơ sở đề án bệnh viện vệ tinh được 
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại 
Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 
09/3/2013, nhằm giảm quá tải cho 

Một buổi học lý thuyết lớp tập huấn tim mạch tại Hội trường bệnh viện Lê Lợi.

bệnh viện tuyến trên; từng bước nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh, rút 
ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ 
y tế giữa tuyến trung ương và tuyến 
tỉnh; giúp người dân tiếp cận được 
với các dịch vụ kỹ thuật cao, giảm 
chi phí đi lại. 

Tin, ảnh: THẾ PHI

tỷ lệ mắc bệnh Sốt xuất huyết (SXH) cao nhất 
trong toàn tỉnh. Năm 2017, toàn thành phố có 
1.621 ca mắc SXH. Riêng 2 tháng đầu năm 
2018, thành phố Vũng Tàu đã ghi nhận 82 ca 
mắc SXH, tiến hành xử lý 15 ổ dịch, trong đó 
phường 2 có 3 ca mắc SXH.

Việc dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực hồ 
cá phường 02 là một trong những việc làm thiết 
thực của chính quyền địa phương vì sức khỏe 
của người dân và môi trường cảnh quan của 
thành phố, vì đây là khu vực mức độ ô nhiễm 
nguồn nước đáng báo động và tỷ lệ muỗi theo 
khảo sát hiện rất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 
bùng phát dịch bệnh SXH và bệnh do vi rút Zika.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
Quang cảnh buổi Lễ phát động.
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Ngày 24/01/2018, tại UBND 
huyện Châu Đức, Chi cục 
phòng, chống tệ nạn xã hội 

thuộc Sở Lao động thương binh và 
xã hội đã tổ chức tổng kết hoạt động 
của điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ 
điều trị nghiện ma túy năm 2017 trên 
địa bàn tỉnh.

Đến dự tổng kết có đại diện 
Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển 
cộng đồng, đại diện ngành Lao động 
thương binh và xã hội, y tế, công 
an của 7 huyện/thành phố triển khai 
điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều 
trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 
Đặc biệt có sự tham gia của nhiều 
người nghiện đã được tư vấn, chăm 
sóc và hỗ trợ điều trị nghiện ma túy 
tại cộng đồng.

Được thành lập từ năm 2014 
theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh 
về việc Đề án đổi mới công tác cai 
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, đến 
nay toàn tỉnh đã có 9 điểm tư vấn, 

Mắt, kế hoạch đo lường sự hài lòng người bệnh chưa 
thể hiện thời gian cụ thể, chưa có bản thu hoạch sau tập 
huấn cho nhân viên y tế; một vài nhân viên trang phục 
chưa đúng quy định; một số thùng chất thải chưa phân 
loại đúng quy định; một số phòng bệnh không có nhà 
vệ sinh và không có thùng rác… 

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến góp ý của đoàn 
Long An, Bác sĩ Võ Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị: “...Trước hết, Bệnh 
viện Bà Rịa và Bệnh viện Mắt cần có biện pháp để khắc 
phục ngay những hạn chế mà đoàn phúc tra đã nêu tại 
buổi thẩm định này. Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn 
ngành phải rà soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình, 
quy định và kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ do đơn vị mình xây dựng, phát hiện kịp thời những 
nội dung còn thực hiện chưa tốt để chấn chỉnh; nghiêm 
túc xử lý các vi phạm cũng như đề xuất với cơ quan có 
thẩm quyền kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân 
điển hình để nâng cao hiệu quả thi đua.
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Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu...
(Tiếp theo trang 27)

Tổng kết hoạt động của điểm tư vấn, 
chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy

chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma 
túy tại cộng đồng (Kế hoạch thành 
lập 10 điểm, trong đó 1 điểm tại Côn 
Đảo đang hoàn tất các thủ tục thành 
lập). Các điểm này đều được đặt tại 
các Trạm Y tế xã, hoạt động dưới sự 
chỉ đạo trực tiếp của Ban Chủ nhiệm 
điểm. Ban Chủ nhiệm điểm gồm 07 
thành viên, trong đó, Chủ nhiệm là 
Phó Chủ tịch UBND xã/phường/thị 
trấn, Phó Chủ nhiệm là Lãnh đạo 
Trạm Y tế, các thành viên còn lại là 
Công an xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, 
cán bộ Lao động thương binh xã hội 
cấp xã…

Qua gần 3 năm hoạt động, các 
điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị 
nghiện ma túy tại cộng đồng đã điều 
trị cắt cơn nghiện ma túy cho 39 lượt 
đối tượng tự nguyện, tổ chức sinh 
hoạt nhóm, sinh hoạt cá nhân cho 
180 lượt đối tượng. Tư vấn, tuyên 
truyền về tác hại của ma túy, giúp 
các thành viên hiểu rõ về nghiện và 
điều trị nghiện ma túy, các chế độ, 
chính sách đối với người nghiện. 
Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng, khó khăn của người nghiện 
và người sau cai nghiện để từ đó có 
những kiến nghị, đề xuất biện pháp 
hỗ trợ người nghiện, người sau cai 
nghiện phòng, chống tái nghiện, hòa 
nhập cộng đồng bền vững.

Tính đến tháng 11/2017, tổng số 
người nghiện và người sử dụng ma 
túy trên địa bàn tỉnh là 2.739 người 
(trong đó nữ là 132 người, chiếm 
4,8%; số người nghiện ngoài cộng 
đồng 2.092 người, chiếm 76,4%). 
Vì vậy, công tác cai nghiện và quản 
lý sau cai còn vô vàn khó khăn, 
vướng mắc.

Hy vọng với sự vào cuộc mạnh 
mẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các 
cấp chính quyền; công tác cai nghiện 
và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh 
ngày càng đạt được những kết quả 
thiết thực, khởi sắc, đạt được mục 
tiêu, chỉ tiêu Đề án đổi mới công 
tác cai nghiện ma túy trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2020 đề ra.

Bs. VŨ THANH HIỀN
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG



Đêm bệnh viện
Không gì sâu bằng đêm bệnh viện

Thăm thẳm người đi
Thăm thẳm người về

Ai thiếp đi trong cơn mê sảng
Thiếp trong bầu khí quyển ô-xi

Không gì yên bằng đêm bệnh viện
Người chờ người

Ở một phía bên kia
Ai chợt tỉnh

Và ai về vô định
Cây thông già ướt đẫm sương khuya

Không gì đau bằng đêm bệnh viện
Người yêu người

Giận dỗi bỏ đi
Bồn hoa lặng

Tái tê từng cây lặng
Nhựa đắng truyền giọt giọt trong mưa

Không gì thương bằng đêm bệnh viện
Ngọn đèn xanh hiu hắt từng giờ
Người ra đi
Chưa hề khuất bóng
Chưa hề buồn, hề tủi trong mơ

Không gì say bằng đêm bệnh viện
Tình con người giằng níu với nhau
Ánh trăng nhạt
Hay bóng đời hiện vụt
Giọt máu hồng cháy rực cả đời sau.

TRỌNG KHÁNH

HỒ MINH TRÂN (ST)



Ông Đặng Minh Thông - PCT UBND tỉnh (bên trái) trao 
danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc do Thủ Tướng 
Chính phủ phong tặng cho BS CKI Ngô Thành Phong -  
GĐ BV Tâm Thần tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu 
Thầy thuốc ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng cho Bs CKII 
Trương Đình Chính - Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

Ông Trần Văn Tuấn-PCT HĐND tỉnh (bên trái)-Ông Đặng Minh 
Thông - PCT UBND tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban lãnh 
đạo ngành Y tế tỉnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ông Đặng Minh Thông - PCT UBND tỉnh ( bên trái) tặng hoa 
chúc mừng các thầy thuốc nguyên lãnh đạo ngành Y tế tỉnh 
BR-VT qua các thời kỳ.

Bs. Phạm Minh An- Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Bs. Phạm Minh An -Giám đốc Sở Y tế trao cờ thi đua của Bộ Y tế  
cho 4 đơn vị xuất sắc.

Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ niệm 63 năm 
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2018

Ảnh: THĂNG THÀNH


