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TỰ HÀO QUÂN DÂN Y CHIẾN KHU Đ

“...Bác sĩ đang cưa chân/ Một 
thương binh bằng cưa thợ mộc/ Bác 
sĩ vừa cưa vừa khóc/ Chị cứu thương 
nước mắt tràn trề/ Nhìn ảnh Bác Hồ 
trên tấm vách tre/ Người chiến sĩ 
vẫn mê mải hát/ Cưa cứ cưa, xương 
cứ đứt/ Máu cứ rơi những giọt đỏ 
hồng...”. Những câu thơ của tướng 
Huỳnh Văn Nghệ viết về một anh bộ 
đội bị thương phải cưa chân đã phác 
họa chân thực về những khó khăn, 
thiếu thốn của công tác y tế trong 
những năm tháng ác liệt tại chiến 
trường miền Nam, thôi thúc tôi tìm về 
chiến khu Đ cũng như tìm gặp những 
nhân vật đã từng sống, chiến đấu nơi 
đây để hiểu thêm về những năm tháng 
gian khổ mà hào hùng, nơi tôi luyện 
nên một thế hệ thanh niên tràn đầy lý 
tưởng, sục sôi nhiệt huyết đã trưởng 
thành qua ngôi trường cách mạng. Họ 
không chỉ đóng góp xương máu cho 
cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc 
mà còn là nhân tố quan trọng trong 
xây dựng và kiến thiết đất nước sau 
giải phóng, là thế hệ đặt nền móng 
cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực, 
nhiều ngành nghề trong xã hội, trong 
đó có lĩnh vực y tế.
Hành trình về miền đất  
huyền thoại:

“Ai đã qua rừng miền Đông đất 
đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đã 
bao lần…” Câu hát ấy tôi đã nghe 
đi nghe lại không biết bao nhiêu lần 
vậy mà phải hơn 40 năm, sau ngày 
Giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, chúng tôi - những thế hệ 
lớn lên sau chiến tranh mới có dịp về 
thăm “vùng đất chết”- nơi được mệnh 
danh là “cái nôi của Cách mạng miền 
Nam”, một huyền thoại từng làm run 
sợ những tướng tá ngụy quân, ngụy 
quyền Sài Gòn với nhận định “Chiến 
khu Đ còn, Sài Gòn mất”.

Dạo quanh khu căn cứ địa kháng 
chiến, tôi đặc biệt chú ý đến đường 

hầm được bố trí làm khu vực dành 
cho y tế sâu khoảng 2m, có tủ thuốc, 
chai lọ và trên chiếc giường tre, tượng 
hình cô y tá đang băng bó cho một 
thương binh. Trong điều kiện gian 
khổ và khốc liệt của những năm tháng 
chiến tranh, những chiến sĩ ngành y 
đã viết nên những câu chuyện kỳ diệu 
giữa ranh giới của sự sống và cái chết, 
đó là những ký ức không thể nào quên 
với những ai đã từng sống và chiến 
đấu trên mảnh đất này.

Chiến khu Đ trở thành biểu tượng 
sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, của lòng yêu nước, tinh 
thần dũng cảm hy sinh vì nền độc 
lập của dân tộc. Trong chiến công 
chung đó, có sự đóng góp to lớn của 
lực lượng Quân dân y (QDY) chiến 
khu Đ huyền thoại. 
Nhớ thời đạn bom để yêu chữ 
hòa bình: 

Buổi gặp mặt Ban QDY Chiến 
khu Đ lần thứ 29 diễn ra tại Bà Rịa-
Vũng Tàu. Trong những ngày tháng 
này, kỷ niệm dường như được nhắc 

đến nhiều hơn, không phải vì trong 
bộn bề cuộc sống, những chiến sĩ 
QDY quên đi những năm tháng “nếm 
mật nằm gai”, “chia ngọt sẻ bùi” cùng 
đồng đội mà bởi vì trong dòng hồi 
ức miên man ấy có những nỗi đau, 
những mất mát, những vết thương 
vẫn chưa liền sẹo, mỗi lần chạm đến 
là một lần nhức nhối.

Bùi ngùi nhớ lại một giai đoạn 
vô cùng ác liệt sau Tết Mậu Thân 
(1968), TTƯT, Bs Lê Văn Tranh - 
Nguyên Giám đốc TTYT TP Bà Rịa 
(trong kháng chiến là y tá trưởng một 
Quân y Viện) vẫn còn nguyên xúc 
động: “Khoảng từ năm 1969 đến hết 
năm 1971, Mỹ liên tục đổ quân và chi 
viện cho chiến trường miền Nam, với 
âm mưu biến nơi đây thành mồ chôn 
Việt Cộng. Đội Quân y của tôi lúc đó 
gồm12 người, trong đó có 9 nữ. Mỗi 
đêm chúng tôi tiếp nhận điều trị cho 
khoảng một trăm thương binh với 
nhiều trường hợp nặng, vết thương 
có dòi. Mà lúc bấy giờ thuốc men 
ngoài kháng sinh gần như không còn 
gì khác, trang thiết bị y tế chỉ là bộ 

Mô phỏng cảnh Y tá đang chăm sóc cho thương binh tại nhà Y tế  trong Khu di tích 
chiến khu Đ. Ảnh: THẾ PHI
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dụng cụ thô sơ, lạc hậu, dịch truyền 
phải tự sản xuất tại chỗ, máu phải 
truyền kiểu hoàn lưu... Cộng thêm 
bệnh sốt rét rừng tràn lan và tình 
trạng thiếu muối, thiếu dinh dưỡng 
làm thể trạng của cán bộ chiến sĩ và 
thương bệnh binh gầy gò, yếu ớt, có 
người còn phù nề. Cả tháng trời y bác 
sĩ chúng tôi phải ăn lá cây rừng để 
nhường chút gạo ít ỏi nấu cháo cho 
thương binh. Với tinh thần “không 
được để thương binh bị thương 02 
lần”, chúng tôi luôn cố gắng hết sức 
để đảm bảo tính mạng cũng như cứu 
chữa vết thương cho họ, thế nhưng 
những khốc liệt của chiến trường đã 
khiến nhiều thương binh phải nằm 
lại nơi núi rừng heo hút”. 

Cùng chung dòng ký ức ấy, Bs. 
Nguyễn Thị Hồng Minh - Nguyên 
Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa 
(Trong kháng chiến là hộ lý ở Ban 
Dân y) nghẹn ngào kể lại: Tôi thoát 
ly và tham gia kháng chiến từ năm 
1966, đến năm 1968 thì tôi về bên 
Dân y. Thời điểm đó tôi làm hộ lý, 
phục vụ cho tổ trọng thương. Có thời 
điểm một mình tôi phục vụ cho 32 
thương binh nặng. Ngày nào cũng 
dậy từ 2 giờ sáng để chăm sóc cho 
thương binh, tới 6 giờ sáng khi y tá 
trực thay, tôi xuống suối giặt đồ. Vết 
máu, mủ trên quần áo, băng, gạc của 

thương binh phải đun nước nóng cho 
vào ngâm, đợi máu và mủ bong ra thì 
đem giặt tay. Cứ như thế ròng rã…
Đến giai đoạn chiến tranh nổ ra ác 
liệt (từ năm 1969 đến hết năm 1971) 
chúng tôi vừa làm nhiệm vụ cứu chữa 
thương binh vừa tham gia tải đạn cho 
chiến trường. Tôi cũng không nhớ 
nổi bao nhiêu lần thoát chết trong 
làn mưa bom bão đạn nhưng lại nhớ 
rất rõ những đồng đội, những thương 
binh chết trên tay tôi, chết ngay cạnh 
tôi vì trúng đạn của kẻ thù và vì vết 
thương không thể cứu chữa được…”

Không giấu được xúc động khi 
nhắc đến những chiến sĩ QDY chiến 
khu Đ, cô Huỳnh Thị Mai, ngụ tại 
Long Hải, Long Điền nói: “Trong 
khi tham gia tải đạn tại chiến trường, 
tôi bị mảnh pháo của địch găm vào 
sống lưng, tôi chỉ đủ tỉnh táo nói với 
đồng đội là “tôi bị trúng đạn rồi”, sau 
đó thì lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy 
mình đang nằm trong lán Quân y. 
Nếu không có các chiến sĩ áo trắng 
ở chiến trường ngày đó, tôi đã không 
thể sống sót. Với tôi, ân tình của y, 
bác sĩ ở Chiến khu Đ thật quá lớn”. 

Giống như cô Mai, bác Ngô Văn 
Trao, một thương binh từng chiến đấu 
tại chiến trường Đ, nhắc đến các y bác 
sĩ QDY chiến khu Đ bằng sự trìu mến 

và lòng biết ơn chân thành: “Những 
năm tháng gian khổ đó không chỉ tôi 
mà các đồng đội của tôi đều không 
thể quên được sự tận tâm, hết lòng vì 
người bệnh của các y bác sĩ tham gia 
chăm sóc, điều trị cho thương binh 
trên chiến trường. Họ nhận về mình 
tất cả những gian khổ để phục vụ tốt 
nhất cho thương binh”.

Chiến tranh ác liệt là vậy, nhưng 
chính giai đoạn khó khăn chồng chất 
khó khăn, tưởng chừng không thể 
vượt qua ấy, nhiều quan điểm chỉ 
đạo có tính chiến lược của ngành y 
tế đã được hình thành, trong đó phải 
kể đến mô hình “Quân Dân Y kết 
hợp”. Nói về mô hình này, TTƯT, 
Bs Nguyễn Văn Nhân, nguyên Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT (trong 
kháng chiến ở Ban Dân y) cho biết: 
Mô hình Quân Dân Y kết hợp ở từng 
địa phương là một mô hình rất đặc 
biệt trong chiến tranh ở Việt Nam, 
được hình thành từ những năm 1945 
và đặc biệt phát huy hiệu quả trong 
cuộc kháng chiến giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước. Nó phát 
huy được sức mạnh tổng hợp, làm 
gia tăng nguồn nhân lực, thuốc men, 
trang thiết bị y tế…góp phần cứu 
chữa hàng triệu thương binh, bệnh 
binh, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội 
và nhân dân. Đến nay mô hình này 
vẫn còn phù hợp và phát huy hiệu 
quả, đặc biệt là trong chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân ở vùng biển đảo, 
biên giới…”.

Thời gian sẽ dần trôi, nhưng 
những chiến công hiển hách, những 
huyền thoại một thời của chiến khu 
Đ anh hùng sẽ mãi chẳng thể nào 
phai. Hình ảnh những chiến sĩ áo 
trắng phẫu thuật, cứu thương trong 
mưa bom bão đạn, "máu trộn bùn 
non" sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí 
mỗi chúng ta, là hành trang vô giá 
cho đội ngũ thầy thuốc hôm nay về 
những bài học tình người, tình đồng 
nghiệp, tinh thần hết lòng vì người 
bệnh, ý chí vượt khó vươn lên, sáng 
tạo không ngừng, lấy sức khỏe và sự 
hài lòng của người bệnh, người dân 
là lẽ sống, niềm vui của mình. 

KHÁNH CHI

TỰ HÀO QUÂN DÂN Y CHIẾN KHU D

Ban Quân Dân Y chiến khu Đ phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT khám chữa 
bệnh và phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng 
tại xã Long Phước, Tp. Bà Rịa. Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC
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Muôn dạng ô nhiễm thực phẩm:
Hiện nay việc kiểm soát chất 

lượng an toàn thực phẩm, phòng 
chống ngộ độc thực phẩm là vấn đề 
khó khăn và nhiều thách thức. Việc 
lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong 
trồng trọt, sử dụng chất cấm, chất bảo 
quản, phụ gia có thành phần không 
cho phép trong sản xuất, chế biến 
thực phẩm trong chăn nuôi gia súc, 
gia cầm và thủy sản làm nguy cơ thực 
phẩm bị nhiễm bẩn ngày càng tăng. 
Quy trình sản xuất, chế biến, giết mổ 
gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ 
sinh, không tuân thủ theo đúng quy 
định. Nhiều loại thịt gia súc, gia cầm 
bán trên thị trường không qua kiểm 
duyệt của cơ quan Thú y. Mô hình sản 
xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hộ gia 
đình nhỏ lẻ nằm rải rắc trong các khu 
dân cư, sản xuất theo mùa vụ. Các 
cửa hàng ăn uống, chợ tự phát phát 
sinh nhiều nơi. Chưa kể, ngày càng có 
nhiều thực phẩm ở nước ngoài nhập 
về với nhiều chủng loại, đa dạng về 
mẫu mã; việc kiểm soát chất lượng, 
nguồn gốc thực phẩm tươi sống như: 
rau, củ, quả, thịt, gia súc, gia cầm ở 
các tỉnh, thành khác nhập vào tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu ngày càng nhiều gây 
khó khăn cho công tác quản lý, kiểm 
soát VSATTP.

Mặc dù các ngành chức năng 
vào cuộc rất quyết liệt, tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về 
ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và 
người tiêu dùng, tuy nhiên tình hình 
VSATTP vẫn diễn ra hết sức phức 
tạp và có xu hướng gia tăng về số 

Quyết tâm tạo bước chuyển mới trong công tác 
quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm

Thực phẩm an toàn có vai trò hết sức quan trọng đối với sức khỏe con người. Sử dụng các sản phẩm 
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trước mắt có thể bị ngộ độc cấp tính với các triệu 
trứng ồ ạt, dễ nhận thấy, nhưng nguy hiểm hơn chính là ngộ độc mạn tính do quá trình tích lũy một 
số chất độc hại ở các cơ quan trong cơ thể sau một thời gian mới phát bệnh hoặc có thể gây ra các dị 
tật, dị dạng cho thế hệ sau…

lượng cũng như quy mô. Năm 2017, 
toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực 
phẩm với 167 người mắc. Trong đó, 
nguyên nhân do vi sinh vật chiếm tỷ 
lệ cao nhất 45,5%, xảy ra tại bếp ăn 
tập thể, nhà hàng (76 người mắc); do 
hóa chất là 34,1% (57 người mắc); do 
thực phẩm có chứa độc tố và nấm độc 
chiếm 4,2% (7 người mắc).
Triển khai quyết liệt nhiều biện 
pháp ngăn chặn thực phẩm bẩn:

Tuy phải đối mặt với vô vàn 
những khó khăn, thách thức về quản 
lý ATTP, nhưng ngành Y tế tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu với những biện pháp 
quyết liệt, phát huy vai trò là cơ quan 
thường trực Ban chỉ đạo ATVSTP 
tỉnh, kết thúc năm 2017 đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Công tác phối 
hợp liên ngành được tăng cường và 

ngày càng có hiệu quả; công tác thông 
tin, giáo dục, truyền thông được đẩy 
mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về 
nhận thức, nâng cao trách nhiệm của 
lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, 
người sản xuất kinh doanh thực phẩm 
và người tiêu dùng, góp phần bảo vệ, 
nâng cao sức khoẻ người dân.

Công tác thanh, kiểm tra được 
triển khai đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh 
đến huyện, xã, có sự vào cuộc của 
chính quyền các cấp, các ngành chức 
năng, qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn 
chỉnh, xử lý các vi phạm về ATTP; 
năm 2017, toàn tỉnh đã kiểm tra được 
7.500 cơ sở trên tổng số 8.337 cơ sở 
quản lý, đạt 90%. Số cơ sở đạt điều 
kiện an toàn thực phẩm là 6.440, đạt 
tỷ lệ 85,9%. Qua kiểm tra đã phát 
hiện 1.060 cơ sở vi phạm các quy 

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất bún  
trên địa bàn huyện Long Điền. Ảnh: THẾ PHI
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định về ATTP, xử lý vi phạm hành 
chính 83 cơ sở với tổng số tiền phạt 
là 256.186.000 đồng. So với kết 
quả năm 2016 thì tỷ lệ cơ sở đạt 
tiêu chuẩn ATTP tương đương nhau 
(85,9%), tuy nhiên năm 2017 số cơ 
sở bị xử lý vi phạm thấp hơn so với 
năm 2016 (năm 2016 có 112 cơ sở 
bị xử lý vi phạm với số tiền phạt lên 
đến 430.225.000đ).

Bên cạnh đó, việc thực hiện test 
nhanh thực phẩm trong công tác 
thanh, kiểm tra được triển khai đồng 
bộ với kết quả: Test hàn the trên 2.478 
mẫu thử, trong đó có 70 mẫu dương 
tính (2,82%); test formol trên 1.429 
mẫu thử, trong đó có 18 mẫu dương 
tính (1,26%) thấp hơn năm 2016 
(test hàn the là 5,37%; test formol 
là 2,38%); thực hiện test methanol 
trên 506 mẫu rượu, kết quả không 
có mẫu nhiễm.

Công tác thông tin, giáo dục, 
truyền thông được triển khai dưới 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú 
như tuyên truyền trên báo BR-VT, 
Bản tin Sức khỏe BR-VT, tọa đàm 
trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, 
phát loa tuyên truyền tại xã/phường 
và các chợ; Tổ chức tuyên truyền xe 
loa lưu động tại 82 xã phường trong 
Tháng hành động vì ATTP, dịp lễ, Tết; 
treo 719 băng rôn, khẩu hiệu tại các 
trục đường chính; cấp phát 30.000 tờ 
rơi, tranh ảnh; tổ chức 37 lớp tập huấn 
cho 3896 người sản xuất, kinh doanh 
chế biến và tiêu dùng thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh... các hình thức trên đã 
tác động tích cực đến các đối tượng 
trong việc thay đổi nhận thức, hành vi 
có lợi trong việc bảo đảm chất lượng 
ATTP. 

Công tác giám sát mối nguy về 
ATTP được đẩy mạnh, năm 2017 lấy 
206 mẫu thực phẩm (nước uống đóng 
chai - nước đá, thức ăn chín tại các 
bếp ăn tập thể khu công nghiệp, chả 
lụa tại các xe bánh mì) xét nghiệm 
E.coli, Ps.aeruginosa, Coliforms, 
hàn the, natribenzoate. Kết quả 10 
mẫu nước không đạt chỉ tiêu E.coli, 
Ps.aeruginosa; 01 mẫu thức ăn chín 
không đạt chỉ tiêu Coliforms; 01 mẫu 

thức ăn chín không đạt chỉ tiêu hàn 
the; 70 mẫu chả lụa có hàm lượng 
natribenzoate vượt ngưỡng cho phép. 
So với kết quả năm 2016 thì tỷ lệ mẫu 
thực phẩm nhiễm hàn the có giảm 
(năm 2016 là 5,8%, năm 2017 là 
1,6%), tuy nhiên tỷ lệ mẫu thực phẩm 
chín nhiễm vi sinh vật (năm 2016 là 
0%, năm 2017 là 1,6%) và tỷ lệ chất 
bảo quản natribenzoate vượt ngưỡng 
trong chả lụa (năm 2016 là 4,4%, năm 
2017 là 77,8%) lại tăng cao.

Từ kết quả giám sát trên cho thấy, 
những nguy cơ về ngộ độc thực phẩm 
do vi sinh vật là rất cao, đòi hỏi người 
kinh doanh phục vụ ăn uống không 
ngừng nâng cao kiến thức và thay 
đổi hành vi theo chiều hướng tích 
cực hơn, nhằm giảm tỷ lệ ô nhiễm vi 
sinh vật cho tất cả các mặt hàng chế 
biến ăn ngay cho thức ăn đường phố. 

Năm 2017 tiếp tục duy trì 09 mô 
hình điểm khu ăn uống tập trung đảm 
bảo ATTP và xây dựng được 05 mô 
hình điểm bếp ăn tập thể đạt chuẩn 
các tiêu chí về ATTP ( Bếp ăn tập 
thể Kho Cảng Thị Vải của Công ty 
Chế biến khí Vũng Tàu; Công ty Cổ 
phần cung cấp thực phẩm và suất ăn 
công nghiệp Bảo Minh; Bếp ăn tập 
thể Công ty TNHH Công nghiệp Kim 
loại Quần Phong; Bếp ăn tập thể Công 

ty TNHH E-Top VN; Công ty TNHH 
Suất ăn công nghiệp Tiến Sang).

Công tác phối hợp liên ngành 
được duy trì và tăng cường, đặc biệt 
trong thanh tra, kiểm tra, cung cấp và 
xử lý thông tin về ATTP. Nét mới năm 
2017 là các Đoàn thanh tra, kiểm tra 
đều có mời đại diện UBMTTQ tỉnh và 
các tổ chức chính trị - xã hội tham gia.
Quyết tâm tạo bước chuyển mới 
trong công tác quản lý ATVSTP: 

Để khắc phục những hạn chế 
trong công tác quản lý ATTP, đẩy 
lùi thực phẩm bẩn, thực phẩm mất 
an toàn, đem lại sức khỏe cho người 
tiêu dùng, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục 
ATVSTP xây dựng kế hoạch hoạt 
động cụ thể trong năm 2018; Triển 
khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo 
ATTP, phòng chống ngộ độc thực 
phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 
và Lễ hội Xuân 2018.

Phối hợp với các sở, ban, ngành 
tăng cường tần suất kiểm tra, chất 
lượng kiểm tra các cơ sở, xử lý 
nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm 
về ATTP. Tập trung kiểm tra, giám 
sát, bảo đảm ATTP đối với các loại 
thực phẩm tươi sống, sử dụng hằng 
ngày cho người dân: Các sản phẩm 

(Xem tiếp trang 8)

Chi cục ATVSTP tập huấn test nhanh thực phẩm cho các cán bộ quản lý bếp ăn  
khu công nghiệp.
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Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 
là nơi đầu tiên để người dân 
tiếp cận với hệ thống y tế công 

lập, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt 
động chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao 
gồm các biện pháp phòng bệnh, kiểm 
soát dịch lưu hành tại địa phương, 
khám, chữa các bệnh và chấn thương 
thông thường, phục hồi chức năng, 
xây dựng cộng đồng an toàn.

Trong những năm gần đây, Bộ Y 
tế đã ban hành Quyết định số 4667/
QĐ-YT ngày 07/11/2014 về Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 
2020 và Thông tư số 33/2015/TT-
BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn, 
càng cho thấy rõ hơn vai trò quan 
trọng của trạm y tế xã trong việc góp 
phần thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế-xã hội ở địa phương và xây 
dựng nông thôn mới.

Huyện Xuyên Mộc có 12 xã và 1 
thị trấn, để tạo điều kiện cho các trạm 
Y tế tổ chức thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế, 
địa phương đã đầu tư xây dựng mới 
và nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung 
trang thiết bị y tế và phương tiện làm 
việc. Đến nay 13 trạm y tế đều có cơ 
sở khang trang, đầy đủ thiết bị, dụng 
cụ y tế cơ bản, một số trạm y tế được 
trang bị máy siêu âm, điện tâm đồ, 
xét nghiệm, đồng thời ngành y tế đã 
từng bước tuyển dụng, bố trí nhân lực 
với các chức danh cần thiết, thường 
xuyên chỉ đạo tuyến, giám sát, hỗ trợ 
để nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở.

Với các giải pháp nêu trên, trong 
thời gian qua, công tác chăm sóc sức 
khỏe cho người dân tại tuyến xã đã 
đạt những kết quả rất tích cực

Lĩnh vực y tế dự phòng, đã triển 
khai các hoạt động về an toàn vệ sinh 
thực phẩm, thực hiện các hoạt động 
chuyên môn, kỹ thuật về tiêm chủng 
phòng bệnh (đạt chỉ tiêu về tiêm 
chủng mở rộng, bảo đảm an toàn), 
tham gia giám sát và xử lý, giảm ca 
mắc và ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, không để lan rộng thành dịch.

Lĩnh vực khám chữa bệnh, kết 
hợp y học hiện đại với y học cổ truyền 
và cung ứng thuốc thiết yếu, qua rà 
soát năng lực chuyên môn trong 
năm 2017, các trạm y tế đều thực 
hiện được trên 70% danh mục kỹ 
thuật được giao, số lần khám, chữa 
bệnh đạt 234% chỉ tiêu kế hoạch 
năm (84.290 lần, người bệnh có thẻ 
BHYT chiếm 80%), tăng 10% so với 
năm 2016. 

Tất cả các trạm y tế triển khai 
đồng bộ các hoạt động chuyên môn, 
kỹ thuật về quản lý thai và đỡ đẻ 

thường, thực hiện các kỹ thuật chuyên 
môn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ 
em theo phân tuyến kỹ thuật và phạm 
vi hoạt động chuyên môn theo hướng 
dẫn của tuyến trên, không để xảy ra 
các trường hợp tai biến sản khoa.

Đội ngũ nhân viên y tế ấp, cộng 
tác viên dân số duy trì hoạt động ổn 
định, tham gia tuyên truyền, hướng 
dẫn người dân về phòng chống dịch 
bệnh, tham gia xử lý ổ dịch sốt xuất 
huyết, bệnh tay chân miệng, an 
toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện 
KHHGĐ và nâng cao chất lượng 
dân số.

Năm 2015, 100% các xã, thị trấn 
đều được công nhận đạt Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 
2020, cuối năm 2017, 11 xã được 
thẩm định lại đều đạt yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả nói trên, 
hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân 
dân tại tuyến xã của huyện Xuyên 
Mộc vẫn còn những hạn chế như: 

Nâng cao vai trò và chất lượng hoạt 
động của y tế xã trong chăm sóc sức 
khỏe ban đầu tại huyện Xuyên Mộc

TTƯT BS CK2 HỒ VĂN HẢI 
Giám đốc Trung tâm y tế Xuyên Mộc

Thăm khám bệnh nhi tại TYT xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.
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chưa kịp thời phát hiện các ca bệnh 
truyền nhiễm và ổ dịch; chưa nâng 
cao được năng lực điều trị để đáp ứng 
nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng 
cao của người dân; chưa triển khai tốt 
công tác quản lý điều trị một số bệnh 
mãn tính; chưa thực hiện tốt công tác 
quản lý sức khỏe cá nhân (chỉ mới 
thực hiện theo dõi sức khỏe định kỳ 
một số đối tượng người cao tuổi). 

Nguyên nhân chủ yếu là do chất 
lượng nguồn nhân lực. Đa số các trạm 
y tế thiếu bác sĩ, một số trạm thiếu 
y sĩ y học cổ truyền, hộ sinh, dược. 
Ngoài ra, hầu hết các chức danh ít 
được đào tạo liên tục về chuyên môn 
khám, chữa bệnh. 

Để các trạm y tế từng bước khắc 
phục những khó khăn, giải quyết 
được những tồn tại, cải thiện năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ, tăng sức thu 
hút đối với người dân khi lựa chọn 
cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp với 
nhu cầu, cần tiếp tục thực hiện giải 
pháp tăng cường bác sĩ từ trung tâm 
y tế huyện về làm việc tại trạm y tế 
xã mỗi tuần 2 buổi theo Đề án 1816; 
nâng cao trình độ chuyên môn cho 
viên chức trạm y tế xã bằng cách: 
Luân phiên làm công tác chuyên môn 
tại các khoa lâm sàng của trung tâm y 
tế huyện, tham gia các buồi sinh hoạt 

chuyên đề do các đơn vị y tế tuyến 
tỉnh, huyện tổ chức để cập nhật kiến 
thức. Đào tạo liên tục các chuyên đề 
về cấp cứu, bệnh mãn tính, quản lý 
các chương trình y tế, ứng dụng công 
nghệ thông tin cũng như tiến hành 
đào tạo liên thông bác sĩ cho các y 
sĩ đa khoa; tuyển dụng đủ biên chế 
và bố trí nhân sự hợp lý theo nhu 
cầu công tác thực tế, bảo đảm đủ các 
chức danh: y dược cổ truyền, hộ sinh, 
dược; sửa đổi danh mục thuốc thiết 
yếu, cung ứng đủ thuốc và chuyển 

một số bệnh nhân mắc bệnh mạn tính 
như: Tăng huyết áp, đái tháo đường 
chưa biến chứng hoặc đã được điều 
trị ổn định tại trung tâm y tế huyện về 
điều trị tiếp tục tại trạm y tế xã; triển 
khai mô hình phòng khám “Bác sĩ 
gia đình” tại các trạm y tế có đủ điều 
kiện để từng bước thực hiện quản lý 
sức khỏe cá nhân và hộ gia đình; thực 
hiện xã hội hóa: Mời các bác sĩ nghỉ 
hưu hoặc đang hành nghề y tư nhân 
có nhu cầu hợp tác tổ chức phòng 
khám bệnh tại trạm y tế.

rượu, nước giải khát; thịt, cá, rau, củ, quả tươi sống; 
các bếp ăn tập thể, dịch vụ thức ăn đường phố, nước 
uống đóng chai, nước đá thực phẩm. Kiểm tra, kiểm 
soát hàng hóa lưu thông trên thị trường, ngăn chặn 
hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh.

Nhanh chóng đưa xe chuyên dụng về ATTP vào 
hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm 
thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm để cảnh báo nguy cơ 
sớm tới cộng đồng và có hướng xử lý kịp thời.

Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 
về công tác quản lý ATTP cho các bộ chuyên trách 
tuyến huyện, xã ( thanh, kiểm tra về ATTP; lấy mẫu 
thực phẩm và test nhanh).

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục 
sức khỏe dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của các đối tượng tham gia sản xuất, kinh 
doanh, tiêu dùng thực phẩm; chủ động phòng chống 
ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, 
góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Bài, ảnh: Ks. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP

Quyết tâm...
(Tiếp theo trang 6)

Nhân viên y tế xã vãng gia, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa  
dịch bệnh. Ảnh: THẾ PHI

Chi cục ATVSTP tập huấn kiến thức ATTP cho người sản xuất, 
kinh doanh, chế biến thực phẩm.
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
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Bệnh Lao là một trong số các 
nguyên nhân gây tử vong 
hàng đầu trên thế giới ở người 

trưởng thành. Bệnh Lao trước đây 
được coi là “tứ chứng nan y”, mọi 
người hoặc là quá lo sợ, hoặc là tự 
ti, giấu bệnh, bỏ mặc không chữa trị, 
hoặc là bỏ trị giữa chừng, dẫn đến tình 
trạng bệnh Lao lây lan nhanh và diễn 
biến phức tạp, đặc biệt là bệnh Lao 
kháng thuốc, gây hậu quả xấu đến sức 
khỏe cộng đồng. 

Trước tình hình đó, tổ chức Y tế 
Thế giới cũng như Chính phủ Việt 
Nam đã kêu gọi các cấp, các ngành 
cũng như mọi người dân nỗ lực bằng 
mọi nguồn lực có thể, với những hành 
động thiết thực nhất nhằm giảm dần 
tỷ lệ người dân bị mắc bệnh Lao, từng 
bước phấn đấu tiến tới thanh toán 
bệnh Lao.
Bệnh Lao là gì?

Bệnh Lao là một bệnh truyền 
nhiễm do vi khuẩn Lao gây nên. 
Nguồn lây chính của bệnh Lao là 
những bệnh nhân Lao phổi có vi trùng 
Lao trong đờm. Đường lây truyền chủ 
yếu là qua hô hấp. Người bị lây do hít 
phải những hạt nước bọt nhỏ li ti có 
chứa vi trùng Lao của những người 
bị Lao phổi bắn ra môi trường xung 
quanh khi ho, khạc, hắt hơi, hoặc khi 
nói chuyện.

Người bị Lao phổi có ho khạc ra vi 
trùng Lao, sau 1 năm có thể làm cho 
10-15 người bị nhiễm Lao và 10% số 
nhiễm đó có thể trở thành bệnh Lao. 
Bệnh Lao có những biểu hiện như 
thế nào?

Những người bị mắc bệnh Lao 
thường có các biểu hiện: 

Ho khạc kéo dài trên 2 tuần (ho 
khan, ho có đờm hoặc ho ra máu) là 
biểu hiện nghi bị bệnh Lao quan trọng 
nhất; người bệnh gầy sút, kém ăn, mệt 
mỏi, có sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi 
“trộm” ban đêm, có thể kèm theo đau 
ngực, đôi khi khó thở.

Khi có các biểu hiện như trên, 
người bệnh cần đến ngay các trạm y 
tế, các trung tâm y tế huyện, thành 
phố khám, xét nghiệm đờm, chụp 

Những điều cần biết về bệnh lao

X-quang phổi để được chẩn đoán và 
điều trị sớm. Nếu bị mắc Lao sẽ được 
điều trị theo chỉ dẫn và giám sát chặt 
chẽ của thầy thuốc. Thuốc chữa Lao 
hoàn toàn miễn phí. Tuyệt đối người 
dân không tự ý dùng thuốc, hoặc chữa 
thuốc Nam, hoặc chữa trị tại phòng 
mạch tư.
Mọi người làm gì để phòng chống 
bệnh Lao?

Đối với trẻ sơ sinh: Để chủ động 
phòng chống bệnh Lao hiệu quả, hiện 
nay tất cả trẻ sơ sinh đều được chích 
vắc-xin BCG theo chương trình tiêm 
chủng mở rộng. 

Đối với người bệnh Lao: Khi bị 
bệnh Lao, người bệnh phải điều trị 
càng sớm càng tốt; đeo khẩu trang 
tránh lây lan cho những người trong 
gia đình và những người xung quanh; 
đảm bảo vệ sinh ăn, ở, sinh hoạt, khạc 
nhổ, xử lý đờm theo hướng dẫn của 
thầy thuốc; tuân thủ nguyên tắc điều 
trị Đúng - Đủ - Đều (nghĩa là đúng 
phác đồ, đủ liều lượng, đủ thời gian 
và uống thuốc đều đặn). Chữa khỏi 
bệnh Lao cũng là một biện pháp phòng 
bệnh tích cực. 

Đối với người nhà bệnh nhân 
Lao: Cần nhớ rằng, bệnh lao là bệnh 
lây truyền, không phải là bệnh di 
truyền. Nhớ đeo khẩu trang khi tiếp 
xúc, chăm sóc người bệnh; dụng cụ 
ăn uống riêng. Không nên để trẻ em, 

người già, phụ nữ mang thai tiếp xúc 
với người bệnh. 

Đối với cộng đồng: Bệnh Lao là 
bệnh truyền nhiễm. Rủi ro mắc bệnh 
Lao cũng như rủi ro mắc phải một 
bệnh truyền nhiễm khác mà thôi. Cộng 
đồng không nên kỳ thị, phân biệt đối 
xử với người bệnh. Bản thân người 
bệnh không nên mặc cảm, tự ti, giấu 
bệnh, không đi khám, để rồi lây lan 
bệnh cho người thân và mọi người 
xung quanh. 

Mọi người khi có những biểu hiện 
ho khạc kéo dài trên 2 tuần, sốt nhẹ về 
chiều, người mệt mỏi thì nên tới các 
cơ sở y tế để được kiểm tra và nếu 
không may mắc bệnh sẽ được điều trị 
kịp thời. Phát hiện và chữa khỏi được 
1 bệnh nhân Lao nghĩa là đã cứu được 
10 người khỏi mắc bệnh Lao.

Mọi người, mọi nhà nên thường 
xuyên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, 
thoáng mát; ăn uống dinh dưỡng hợp 
lý; thường xuyên luyện tập để tăng 
cường sức khỏe. Những người bị tiểu 
đường, suy dinh dưỡng, người nhiễm 
HIV... rất dễ bị bệnh Lao, do đó phải 
thường xuyên khám sức khoẻ định kỳ 
để phát hiện sớm bệnh Lao.

Vì sức khỏe của bản thân, của gia 
đình và của cộng đồng, mỗi chúng 
ta hãy tích cực thực hiện tốt các biện 
pháp phòng chống bệnh Lao.

T.T.V

Khám tầm soát các bệnh về phổi tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Bệnh viện Bà Rịa là bệnh viện 
đa khoa hạng II tuyến tỉnh, 
quy mô 700 giường bệnh, 31 

khoa phòng, trong đó có 08 phòng 
chức năng, 18 khoa lâm sàng, 05 khoa 
cận lâm sàng. Để xứng tầm là bệnh 
viện đa khoa tuyến tỉnh hạng II, có cơ 
sở vật chất tốt nhất, đội ngũ cán bộ y 
tế có trình độ cao nhất, bệnh viện Bà 
Rịa tập trung tối đa cho việc phát triển 
chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn 
sâu và ứng dụng mạnh mẽ những kỹ 
thuật mới vào công tác điều trị.

Trong năm 2017, bệnh viện ứng 
dụng hiệu quả đề án thuê chuyên gia 
chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao 
như tiến hành hơn 1000 ca chụp mạch 
vành, can thiệp tim mạch cho 710 
ca, cấp cứu 237 ca, trong đó có 05 
ca người nước ngoài. Ngoài ra bệnh 
viện đã triển khai các kỹ thuật cao 
như mổ nội soi khớp nối dây chằng 
trước, trong và sau; thay khớp háng, 
khớp gối, nối liền chi bị đứt lìa… 
trong ngoại chỉnh hình; mổ nội soi và 
tán sỏi ngược dòng trong ngoại tổng 
hợp...; mổ cột sống và lấy u não trong 
ngoại thần kinh; triển khai oxy cao áp 
trong các trường hợp tai biến mạch 
máu não; điều trị hiệu quả các chứng 
điếc mù đột ngột, loét bàn chân do đái 
tháo đường…; thực hiện thành công 
nhiều ca mổ nội soi xoang trán, cắt 
hạt u dây thanh trong tai mũi họng, 
mổ và chỉnh hình về gãy đa tầng trong 
răng hàm mặt; Khoa ung bướu điều 

trị các trường hợp chăm sóc giảm 
nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối; 
trình độ hồi sức cũng nâng cao đáng 
kể, có thể hồi sức cho các ca phẫu 
thuật có bệnh tim mạch, gan thận….
hoặc hội chứng HELLP ở các sản 
phụ; các trang thiết bị y tế hiện đại 
như máy CT 128 lát cắt, MRI, xét 
nghiệm sinh hóa, huyết học đều hoạt 
động hết công suất. Nhìn chung bệnh 
viện đã giải quyết rất nhiều trường 
hợp bệnh nặng, giảm tỷ lệ chuyển 
bệnh lên tuyến trên.

Bên cạnh việc tập trung nâng cao 
chất lượng khám, điều trị, bệnh viện 
đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh việc 
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
của nhân viên y tế, hướng tới sự hài 

lòng của người bệnh.
Xác định tùy theo tình trạng sức 

khỏe khác nhau mà người bệnh có 
những nỗi lo lắng về bệnh tật khác 
nhau, có những nhu cầu chung và 
riêng khác nhau, tuy nhiên khi đặt 
chân đến bệnh viện, ai cũng mong 
muốn được tiếp đón niềm nở và thân 
thiện. Thái độ ân cần, chu đáo của 
mỗi nhân viên y tế không những 
làm người bệnh cảm thấy được tôn 
trọng mà còn giúp họ tin tưởng rằng 
họ đang được tiếp cận với một môi 
trường y tế tốt nhất và thụ hưởng 
những dịch vụ tốt nhất về chăm sóc 
sức khỏe.

Với phương châm lấy người bệnh 
làm trung tâm, xem người bệnh là 

Xây dựng bệnh viện Bà Rịa
“Văn minh-Thân thiện- Hiện đại”

Bs Ck2 NGUYỄN VĂN HƯƠNG 
Giám đốc bệnh viện Bà Rịa

Một ca phẫu thuật nội soi thay khớp háng tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI

Mục tiêu xây dựng bệnh viện Bà Rịa thành bệnh viện văn minh, thân thiện, hiện đại là nhiệm vụ lớn lao 
và không ít khó khăn nhưng đó cũng là nhiệm vụ vô cùng vinh dự, tự hào cho tập thể cán bộ, nhân viên 
bệnh viện Bà Rịa. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, bệnh viện đang nỗ lực chuyển mình với những bước 
đi linh hoạt, thiết thực, cụ thể...
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khách hàng đặc biệt, nhân viên bệnh 
viện đã nỗ lực trau dồi kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử với người bệnh, thân 
nhân người bệnh, tạo sự đồng cảm 
và gần gũi với người bệnh và người 
nhà người bệnh cũng như giữa các 
đồng nghiệp với nhau, đồng thời triển 
khai thực hiện nhiều kế hoạch, giải 
pháp như: Ký cam kết thi đua giữa 
ban giám đốc với các trưởng khoa 
phòng, trưởng khoa phòng với tất cả 
nhân viên…; thành lập ban chỉ đạo và 
giám sát việc thực hiện Quyết định số 
2151/QĐ-BYT, kiểm tra hằng ngày 
về công tác “Người bệnh đến đón 
tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc 
tận tình, người bệnh về dặn dò chu 
đáo”; mời các giảng viên tập huấn về 
kỹ năng giao tiếp và ứng xử của cán 
bộ y tế, tăng cường công tác tư vấn 
giáo dục sức khỏe cho người bệnh, 
đạo đức nghề nghiệp cho tất cả nhân 
viên; kiểm tra giám sát hằng ngày về 
quy chế trang phục theo Thông tư số 
45/TT-BYT, tôn trọng người bệnh, 
cán bộ y tế phải thực hiện trang phục 
đúng quy định, sạch sẽ, gọn gàng…

Nhằm nắm bắt, thu nhận và giải 
quyết kịp thời các thông tin phản ảnh 
của người bệnh và người nhà người 
bệnh, bệnh viện thành lập tổ tiếp nhận 
và giải quyết ngay các vấn đề thắc 
mắc, khiếu nại, nhờ đó số lượng cuộc 

gọi đường dây nóng cũng như phản 
ánh của cử tri qua các buổi tiếp xúc 
giảm tới 80 -90%. Bệnh viện cũng đã 
thành lập phòng chăm sóc khách hàng 
và đội tiếp sức người bệnh với nhiệm 
vụ chính là giải thích, tư vấn, giáo dục 
sức khỏe, hướng dẫn và hỗ trợ người 
bệnh. Năm qua, bệnh viện đã trang 
bị hơn 70 xe đẩy ngồi nhằm cung 
ứng đủ cho người bệnh đến khám 
chữa bệnh tại bệnh viện bị khó khăn 
trong việc đi lại; cung cấp đầy đủ các 
vật dụng cần thiết trong sinh hoạt tại 
bệnh viện như drap chăn gối, cung 
cấp suất ăn dinh dưỡng theo bệnh lý; 
tạo môi trường, cảnh quan thân thiện 
và gần gũi với người bệnh và người 
nhà người bệnh, bố trí thêm những 
cây xanh trong các khoa phòng cũng 
như tạo mảng xanh xung quanh bệnh 
viện, tăng cường công tác vệ sinh 
sạch sẽ, thoáng mát. 

Bệnh viện triển khai ứng dụng 
hiệu quả công nghệ thông tin vào các 
phần mềm quản lý như: Bốc số tự 
động để đăng ký khám bệnh, giảm 
thời gian chờ đợi và tạo sự công bằng 
cho bệnh nhân; quản lý chặt chẽ hồ 
sơ người bệnh đang điều trị cũng như 
bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện; 
quản lý tài chính, quản lý dược, quản 
lý trang thiết bị dụng cụ tránh được 
thất thoát, lãng phí. Từ những thay 

đổi đó đã làm gia tăng mức độ hài 
lòng của người bệnh lên trên 90%; số 
lượng bệnh nhân nội, ngoại trú ngày 
càng tăng (Ngoại trú trung bình 2000 
lượt khám/ngày, Nội trú trung bình 
từ 750 - 850 bệnh/ngày), công suất 
sử dụng giường bệnh đạt 147%, vượt 
hơn 50% so với chỉ tiêu Sở Y tế giao.

Để tiếp tục lộ trình xây dựng bệnh 
viện “Văn minh - Thân thiện - Hiện 
đại", năm 2018, bệnh viện xác định 
tiếp tục đầu tư chuyên môn, phát triển 
các kỹ thuật cao như hóa trị liệu trong 
bệnh ung thư, thẩm phân phúc mạc 
trong các trường hợp bệnh suy thận 
mãn, điều trị tiêu sợi huyết trong đột 
quỵ, đưa khoa xét nghiệm đạt chuẩn 
ISO để kết quả xét nghiệm được sử 
dụng chung rộng rãi trong các cơ sở 
y tế trong toàn quốc giảm chi phí điều 
trị cho người bệnh, hoàn thiện hệ 
thống PACS (Picture Archivingband 
Communication Systemstrong) hệ 
thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh 
trong chuyên khoa chẩn đoán hình 
ảnh để chuyển kết quả nhanh nhất đến 
các bác sĩ điều trị nhằm chẩn đoán 
nhanh nhất có thể để đưa ra phương 
hướng điều trị kịp thời cho người 
bệnh trong giai đoạn thập tử nhất 
sinh, ngoài ra hệ thống này còn giúp 
chuyển tải hình ảnh đến các đơn vị 
tuyến trên để hội chẩn và chẩn đoán 
xác định trong những trường hợp khó, 
giúp cho các bác sĩ học tập, rút kinh 
nghiệm, nâng cao tay nghề chuyên 
môn. Triển khai và nâng cấp công 
nghệ thông tin về bệnh án điện tử, thẻ 
từ đăng ký khám bệnh hoặc đăng ký 
khám bệnh qua tổng đài 1080 nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 
bệnh. Triển khai xã hội hóa y tế như 
dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu của 
khối Nội - Nhi, dịch vụ giường bệnh 
theo yêu cầu, nhà nghỉ thân nhân, 
phẫu thuật theo yêu cầu, dịch vụ gói 
đón bé chào đời vô khuẩn… Đẩy 
mạnh việc thực hiện quy tắc ứng xử 
trong cán bộ, nhân viên y tế, phấn đấu 
mức độ hài lòng của người bệnh đạt 
từ 93% trở lên.Nhân viên bệnh viện Bà Rịa tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh. Ảnh: THẾ PHI
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Sau hơn nửa thế kỉ triển khai 
điều trị bệnh lao bằng các 
thuốc chống lao mới, loài 

người đang đối mặt với thực tế là 
vi khuẩn lao đã kháng lại các thuốc 
chống lao hiện đang dùng. Một tỷ lệ 
không nhỏ vi khuẩn lao kháng đồng 
thời nhiều loại thuốc chống lao có 
hiệu lực diệt khuẩn mạnh hiện đang 
sử dụng, trong đó đặc biệt là Isoniazid 
(H) và Rifampicine (R), được gọi là 
vi khuẩn lao kháng đa thuốc (Multi 
Drugs Resistant - MDR). 

Bệnh lao đa kháng thuốc đã và 
đang trở thành gánh nặng cho công 
tác chống lao của nhiều quốc gia 
trên toàn cầu. Việt Nam là một trong 
27 nước có gánh nặng bệnh lao đa 
kháng thuốc. Theo số liệu của 3 lần 
điều tra quốc gia, mặc dù tỷ lệ MDR 
không tăng đáng kể trong suốt giai 
đoạn 10 năm (từ 1996 đến 2005), 
thậm chí còn giảm rõ rệt tỷ lệ MDR 
trong các trường hợp điều trị lại (từ 
32,5% xuống còn 19%), nhưng nếu 
không có những hành động kịp thời 
để quản lý số bệnh nhân MDR (ước 
tính có từ 3.500-5.000 bệnh nhân 
MDR), chắc chắn công tác chống lao 
sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì 
vậy, năm 2007 Việt Nam chính thức 
triển khai Chương trình Quản lý lao 
phổi đa kháng thuốc (Programmatic 
Management of Drug-resistant TB - 
PMDT). Đây là một hành động kịp 
thời nhằm thiết lập một hệ thống 
quản lý bệnh lao kháng đa thuốc 
nằm chung trong hệ thống quản lý 
bệnh lao nói chung. Chiến lược quản 
lý bệnh lao chung nhằm: Đảm bảo 
cho mọi người bệnh mắc lao được 
chẩn đoán, chữa khỏi bệnh với hiệu 

quả cao; bảo vệ được các nhóm dân 
cư dễ bị mắc lao, lao/HIV và Lao 
kháng đa thuốc (người nghèo, phạm 
nhân, người nhiễm HIV…); ngăn 
ngừa lây truyền bệnh lao kháng đa 
thuốc trong cộng đồng nhân dân; đảm 
bảo công bằng trong việc khám chữa 
bệnh, giảm tác động tâm lý và thiệt 
hại kinh tế - xã hội do bệnh lao kháng 
đa thuốc gây ra; triển khai các biện 
pháp dự phòng, chẩn đoán, điều trị 
và chiến lược phòng chống lao mới. 
Một điều kiện cơ bản và tiên quyết 
để triển khai PMDT ở cấp quốc gia 
là quốc gia đó đã phải có một chiến 
lược DOTS (điều trị có kiểm soát 
trực tiếp bằng phác đồ ngắn hạn) tốt. 

Tuy nhiên chúng ta đang đối mặt 
với nhiều nguy cơ rất nguy hiểm. Hai 
yếu tố nguy hiểm, đe dọa trực tiếp sự 

thành công của quản lý MDR là: Ý 
thức người bệnh MDR tuân thủ điều 
trị không cao (13,4% bỏ điều trị hoặc 
không tới kiểm tra hàng tháng - số 
liệu Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
năm 2010); thuốc chống lao hạng 2 
còn được bán tự do, không quản lý 
trên thị trường. Điều này có thể dẫn 
đến sự xuất hiện những người bệnh 
lao kháng thuốc mở rộng (XDR - TB 
extensively Drug-Resistant TB) (hay 
siêu kháng thuốc) trong số những 
người bị MDR (tỷ lệ XDR hiện nay 
tại TP HCM là 0,78% trong số MDR 
(GLC monitoring report 2009). Đối 
mặt với tình hình trên, hiện nay 
Chương trình chống lao quốc gia 
(CTCLQG) đã triển khai các biện 
pháp cần thiết để nhằm hạn chế tối 
đa những nguy cơ của MDR. 

Những nỗ lực trong cuộc chiến

CHỐNG LAO KHÁNG THUỐC

Đo kiểm tra chức năng phổi cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.  
Ảnh: THĂNG THÀNH
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Rau má là một loài cây thân 
thảo. Thân cây rau má gầy và 
nhẵn, là loại thân bò lan, màu 

xanh lục, có rễ ở các mấu. Các lá mọc 
ra từ cuống dài khoảng 5-20cm. 

Công dụng: Rau má chữa sốt, mụn 
nhọt, bệnh gan vàng da, thổ huyết, 
chảy máu cam, táo bón, tả lỵ, tiểu tiện 
rát buốt, khí hư bạch đới, mất sữa, sắc 
với cây mào gà chữa vàng da. Cao rau 
má điều trị các vết thương nhiễm bẩn, 
điều trị bỏng.

Một số bài thuốc từ rau má:
1. Chữa say nắng, say nóng: Lấy 

khoảng 100g rau má tươi, rửa sạch, 
giã nát, vắt lấy nước, thêm chút muối 
ăn, quấy đều cho uống. Có thể kết hợp 
rau má với lá sen tươi, cỏ nhọ nồi tươi, 
mỗi thứ 100g, rửa sạch, thái nhỏ, giã 
nát, vắt lấy nước, thêm chút muối ăn, 
quấy đều cho uống. 

2. Chữa rôm sẩy, mẩn ngứa: Hàng 
ngày ăn rau má tươi, hoặc giã nát vắt 
lấy nước uống, nếu trẻ nhỏ, có thể 
thêm chút đường hoặc mật ong cho 
dễ uống.

3. Chữa ho khan, ho lâu ngày, 
ho thể nhiệt: Rau má tươi 100g, rửa 
sạch vắt lấy nước cho uống; có thể 
dùng 40g rau má (khô) phối hợp với 
bạc hà, cóc mẳn, mỗi vị 16g, bách 
bộ, mạch môn, mỗi vị 12g, cam thảo 
8g. Sắc uống, ngày một thang. Uống 
liền 1-2 tuần.

3. Chữa đau bụng tiêu chảy: rau 
má khô (sao vàng) 10g, bạch biển đậu 
12g, hoắc hương, hương phụ, hạt mã 
đề, mỗi vị 8g, sa nhân 3g, gừng tươi 
2g. Sắc uống, ngày 1 thang.

4. Chữa viêm loét dạ dày, tá tràng: 
rau má (khô) 12g, đảng sâm 16g, hoài 

sơn, ý dĩ, kê huyết đằng, cam thảo dây, 
hà thủ ô đỏ, đỗ đen (sao), mỗi vị 12g. 
Sắc uống, ngày 1 thang.

5. Chữa viêm bàng quang cấp: rau 
má 10g, bồ công anh 20g, mã đề 16g, 
thài lài tía, chi tử, râu ngô, mộc thông, 
cam thảo dây, mỗi vị 12g. Sắc uống, 
ngày 1 thang.

6. Chữa viêm gan vàng da: rau má 
(tươi) 100g, nhân trần 30g, chi tử 12g, 
vàng đắng 6g. Sắc uống, ngày 1 thang.

* Lưu ý: Ăn rau má bao nhiêu 
thì tốt? Nhiều người cho rằng, rau 
má giải nhiệt, không độc nên ăn 
càng nhiều càng tốt. Nhưng theo 
quan điểm Đông y thì “thái quá bất 
cập”, ăn nhiều quá thì dễ sinh bệnh. 
Dùng quá nhiều rau má và kéo dài 
có thể gây biến chứng cho một số 
tế bào máu, tế bào gan, tế bào thận. 
Một ngày mỗi người bình thường 
có thể dùng một cốc rau má, tương 
đương với khoảng 40 gram rau 
má trở lại, nhưng cũng không nên 
uống quá một tháng. Nếu muốn 
dùng đợt sau thì phải nghỉ tối thiểu 
là nửa tháng rồi mới dùng tiếp. 
Ngoài ra, Học viện Y tế tại Hoa Kỳ và 
châu Âu cũng đã đưa ra khuyến cáo 
rằng rau má mặc dù an toàn nhưng 
không nên sử dụng quá 6 tuần mà 
không có chỉ định của bác sĩ, những 
người mắc bệnh gan hoặc có tiền sử 
các bệnh tổn thương da, ung thư không 
nên dùng.

Bs. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

Tại BR - VT, hàng năm phát 
hiện khoảng 1500 bệnh nhân lao 
các thể, trong đó tỉ lệ lao phổi 
AFB(+) có xu hướng giảm, lao 
phổi AFB âm tính và lao ngoài 
phổi có xu hướng tăng. Lao 
kháng thuốc đang đứng trước 
thách thức trong công tác phát 
hiện và điều trị bệnh. Theo số 
liệu của CTCL QG, mỗi năm BR-
VT ước tính có khoảng 70 người 
bệnh lao kháng đa thuốc.

Từ quý IV năm 2013, được sự 
quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, 
Sở Y tế và sự hỗ trợ của CTCL 
QG, chương trình chống lao tỉnh 
BR-VT đã triển khai công tác tầm 
soát và thu dung bệnh nhân lao 
kháng đa thuốc điều trị. Tính đến 
nay, sau hơn 4 năm triển khai, số 
bệnh nhân lao kháng đa thuốc 
được điều trị là 139 người, trong 
đó có 8 bệnh nhân bỏ trị và 14 
bệnh nhân đã tử vong.

Trước thời điểm năm 2016, 
do tỉnh BR-VT chưa đủ điều kiện 
điều trị lao kháng thuốc nên phải 
chuyển bệnh nhân lên bệnh viện 
Phạm Ngọc Thạch, Thành phố 
Hồ Chí Minh điều trị. Tuy nhiên 
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
cũng quá tải nên phải chuyển 
bệnh nhân sang bệnh viện Phổi 
Bình Thuận điều trị. Do điều 
kiện xa xôi mà hầu hết các bệnh 
nhân mắc lao kháng thuốc đều 
nghèo khó nên có một số bỏ trị. 
Từ năm 2017, Bệnh viện Phổi 
Phạm Hữu Chí được sửa 10 
phòng bệnh làm khu điều trị nội 
trú cho bệnh nhân lao kháng đa 
thuốc và đã thu dung điều trị cho 
52 trường hợp. Tuy bước đầu còn 
nhiều khó khăn nhưng cơ bản đã 
giải quyết được nhu cầu điều trị 
cho bệnh nhân lao kháng thuốc 
trong toàn tỉnh.

ThS, BS.  
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 
 Phó Giám đốc bệnh viện Phổi  

Phạm Hữu Chí

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.

Rau Má

Trà rau má.

Y HỌC CỔ TRUYỀN
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Y học cổ truyền ngày càng thu 
hút người bệnh 

Cuối năm 2017 bệnh viện tách 
chuyên môn về Vật lý trị liệu và 
phục hồi chức năng thành một khoa 
riêng, khoa Đông Y trở thành khoa 
Y dược học cổ truyền (YDHCT) 
tập trung thực hiện khám và điều trị 
bằng phương pháp: bắt mạch, kê đơn, 
bốc thuốc, xoa bóp bấm huyệt, châm 
cứu,… đồng thời tăng cường kết hợp 
với y học hiện đại trong điều trị.

Hiện nay, khoa YDHCT có tất cả 
25 cán bộ viên chức, trong đó 6 bác 
sĩ, 3 dược sĩ thực hiện chăm sóc sức 
khỏe cho người bệnh tại 20 giường 
bệnh điều trị nội trú và các phòng 
chức năng như xoa bóp bấm huyệt, 
châm cứu, dược liệu, sắc thuốc y học 
cổ truyền... Với hệ thống máy móc 
trang thiết bị hiện đại trong chẩn 
đoán và điều trị bằng YDHCT, tập 
thể cán bộ y tế không ngừng phát huy 
tay nghề, nhiệt tình phục vụ điều trị 
người bệnh chu đáo, vì thế nhiều năm 
qua YDHCT luôn thu hút số lượng 
lớn người bệnh đến khám, bốc thuốc 
và điều trị bệnh. Bình quân mỗi ngày 
khoa YDHCT khám chữa bệnh ngoại 
trú từ 350 - 400 bệnh nhân và hàng 
trăm thang thuốc được bào chế bốc 
cho bệnh nhân sắc uống. Đặc biệt, 
năm 2017 công suất sử dụng giường 
bệnh đã vượt chỉ tiêu (đạt 120%). 

Bên cạnh đó, YHCT của bệnh 
viện Lê Lợi đã phát huy hiệu quả 
kết hợp giữa YHHĐ với YHCT trong 
nhiều trường hợp, chẳng hạn như: 
trường hợp bị chấn thương cột sống 
gây liệt, khô cứng khớp... (kết hợp 
khoa Ngoại); trường hợp tai biến 
mạch máu não mắc chứng liệt nửa 
người, rối loạn chuyển hóa mỡ, rối 
loạn chức năng gan, men gan tăng 
cao... (kết hợp khoa Nội); trường 
hợp sản phụ bị bí tiểu, tiểu rắc... (kết 
hợp khoa Sản)... YHCT vận dụng 
phương pháp xoa bóp, châm cứu, 

day ấn huyệt giúp bệnh nhân phục 
hồi các chức năng hiệu quả. Đặc biệt, 
ngày nay thuốc YDHCT dạng thuốc 
viên (thuốc thành phẩm) và thuốc 
thang (thuốc bào chế) có tác dụng 
rất tốt trong phòng ngừa và điều trị 
bệnh mãn tính thường gặp ở người 
cao tuổi. Lợi thế lớn nhất của dược 
phẩm YHCT là ít gây phản ứng phụ, 
giúp bệnh nhân có thể yên tâm điều 
trị lâu dài. 

Bs Nguyễn Trường Sơn - Trưởng 
khoa YDHCT cho biết: “...Thuốc y 
học cổ truyền vốn có rất nhiều ưu 

Bệnh viện Lê Lợi:

Phát huy hiệu quả y học cổ truyền 
trong chăm sóc sức khỏe người dân

Mới 3 tháng đầu năm 2018, khoa Y - Dược học cổ truyền (trước là khoa Đông Y) - Bệnh viện Lê Lợi đã 
tiếp nhận hơn 20 nghìn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Đặc biệt, năm 2018 bệnh viện Lê Lợi đã và 
đang đầu tư triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trong chăm sóc và điều trị bằng phương pháp y học 
cổ truyền và ngày càng thu hút nhiều người đến khám và điều trị. 

Sắc thuốc thang phục vụ bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa YDHCT, BV Lê Lợi.
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điểm, có thể chữa được một số bệnh 
mạn tính mà Tây y gặp khó khăn, 
nhưng chỉ khi nào có bệnh mới dùng 
thuốc, bệnh gì điều trị bằng thuốc nấy 
chứ không cắt thuốc uống bừa bãi, 
đã uống thuốc phải tới khám tư vấn, 
bắt mạch cẩn thận, không nhờ người 
nhà cắt thuốc hộ. Đặc biệt cần biết 
rõ nguồn gốc của dược liệu và chỉ 
nên mua thuốc tại các địa chỉ uy tín”. 

Bà Đoàn Thị Hải, 59 tuổi, trú ở 
trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu vui 
vẻ cho biết: “...Đây là lần đầu tiên 

cô nằm điều trị nội trú bằng phương 
pháp YHCT và cô thấy rất thích. Cô 
bị đau nhức xương khớp kèm đau dây 
thần kinh tọa nên đi đứng khó khăn, 
ăn ngủ kém. Sau gần 3 tuần được các 
bác sĩ đông y tận tình chăm sóc, điều 
trị bằng châm cứu, xoa bóp day ấn 
huyệt và uống thuốc sắc ngày 3 lần, 
đến nay cô thấy khỏe hẳn, ăn được, 
ngủ được, đi lại bình thường…”.

Ông Nguyễn Văn Đồng, 64 tuổi, 
trú tại phường Thắng Nhì, Tp Vũng 
Tàu cho biết thêm: “... Tôi thường 

xuyên khám đông y lấy thuốc thành 
phẩm cao huyết áp và tiểu đường về 
uống. Với bệnh của tôi, tôi chọn uống 
thuốc đông Y vì nó ít tác dụng phụ 
giúp đường huyết ổn định.” 

Được biết, khoa YHCT của bệnh 
viện Lê Lợi đã 2 lần được Bộ trưởng 
Bộ Y tế tặng Bằng khen (2010, 2013) 
và năm 2017 vừa qua được Bộ Y tế 
đánh giá là 01 trong 04 khoa YHCT 
hoạt động tốt nhất nước.
Mở rộng dịch vụ, tiếp tục nâng cao 
chất lượng điều trị YHCT:

Nhằm tiếp tục nâng cao chất 
lượng chăm sóc và điều trị bằng 
phương pháp YDHCT, năm 2018, 
khoa YDHCT tiếp tục triển khai thêm 
một số dịch vụ kỹ thuật tiên tiến, cụ 
thể như: phương pháp cấy chỉ, điện 
châm, châm loa tai (nhĩ châm), trườm 
ngải cứu, ngâm thuốc YHCT; tăng 
giường bệnh nội trú từ 20 lên 30 
giường bệnh... 

Hy vọng, với sự nỗ lực của tập thể 
cán bộ y, bác sĩ khoa YDHCT năm 
2018 sẽ đem đến cho người bệnh một 
chất lượng dịch vụ hoàn hảo hơn, 
cũng như môi trường chữa bệnh tốt 
nhất, giúp người bệnh sớm phục hồi 
sức khỏe.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Điện kim cho bệnh nhân tại khoa YDHCT, BV Lê Lợi.
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TỰ HÀO QUÂN DÂN     Y CHIẾN KHU Đ

Một buổi sáng làm việc của Ban  Quân- Dân y tỉnh Bà Rịa - Long 
Khánh (Từ phải sang: Ys. Võ Văn Thời (Chín Thời); Chính trị viên 
Trương Văn Vinh (Lê Minh); Bs. Nguyễn Kim Bôn (Hai Bôn).

Lớp học cứu thương Quân y viện khu 7 tại chiến khu Đ. 

Nhà Quân y trong chiến khu Đ (Mô hình tại di tích lịch sử 
chiến khu Đ). 

“Cầu người” của thanh niên xung phong để vận chuyển thương 
binh qua sông ở chiến khu Đ.

Bs. Nguyễn Kim Bôn (thứ 2 từ phải qua) mổ cấp cứu cho thương 
binh trong phòng mổ dã chiến giữa rừng chiến khu Đ năm 1966.

Bs. Hồ Văn Huê (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng chí chỉ huy 
phòng Quân Y Miền tại Sở Chỉ huy tiền phương trong chiến dịch 
Hồ Chí Minh (Dầu tiếng - Sông Bé).
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TỰ HÀO QUÂN DÂN     Y CHIẾN KHU Đ

Y bác sĩ tiêm phòng dịch cho trẻ vùng căn cứ kháng chiến.

Cán bộ y tế và chị nuôi phục vụ ông Phan Văn Đáng (Hai Văn) 
và ông Phạm Hùng (Hai Hùng), năm 1972.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Bà Rịa tại căn cứ.

Các cháu sinh ra trong thời chống Mỹ, thuộc Văn phòng 
Trung ương Cục miền Nam.

Bữa cơm trong căn cứ.Tỉnh Ủy Bà Rịa - Long Khánh tiễn các chiến sĩ Quân dân y 
chuẩn bị lên đường đi học bác sĩ theo định hướng của tổ 
chức (Ông Nguyễn Văn Nhân - nguyên PCT UBND tỉnh BR-
VT là người đứng ngoài cùng, bên trái).

THANH AN (ST)
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Một số hình ảnh hoạt động  
của Ban Liên lạc Quân dân y Chiến khu Đ

TTND, BS CKII Huỳnh Văn Nhị - Trưởng BLL Quân dân Y chiến 
khu Đ đến thăm bác sĩ Nguyễn Thành Văn (nguyên Trưởng 
Ban Liên lạc) tại nhà riêng.

TTND, PGS, TS. Trần Thị Trung Chiến - Nguyên Bộ Trưởng Bộ Y 
Tế - Chủ nhiệm CLB truyền thống Ban Dân Y miền Nam quyên 
góp hỗ trợ Quỹ "Mái ấm công đoàn" Ngành Y tế Bà Rịa - Vũng 
Tàu, tặng nhà tình thương và quà cho cho cán bộ y tế có hoàn 
cảnh khó khăn tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác 
CTMT Quân Dân Y kết hợp đến thăm, làm việc và trồng cây 
lưu niệm tại TTYT Quân dân Y Côn Đảo.

Bệnh viện Quân dân Y miền Đông khám chữa bệnh,  
cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách. 

Bác sĩ Đoàn Thúy Ba - Anh hùng Lao động, nguyên Thứ trưởng 
Bộ Y tế tham dự họp mặt BLL tại tỉnh Đồng Nai.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (ở giữa) và lãnh đạo các tỉnh miền 
Đông Nam bộ chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích Chiến khu Đ 
(Bs. Nguyễn Văn Nhân - nguyên PCT UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đứng hàng đầu, bên phải).
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Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp bước 
truyền thống Quân dân Y Chiến khu Đ 

Bệnh viện Bà Rịa mổ, cấp cứu thành công bệnh nhân bị xà beng 
xuyên dọc thân người.

Nhiều cơ sở điều trị tại Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai kỹ thuật chạy 
thận nhân tạo.

Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thành công kỹ thuật tim mạch 
can thiệp (đặt Stent mạch vành).

Ban Quân y - BCH Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp 
khám bệnh từ thiện cho các đối tượng chính sách và đồng 
bào nghèo.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khám bệnh, phát thuốc 
miễn phí cho các đối tượng chính sách.

Bệnh viện Bà Rịa phẫu thuật nối thành công 2 bệnh nhân 
bị đứt lìa cánh tay do tai nạn lao động.

THANH AN (ST)
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ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Hành động tích cực, đổi thay 
rõ nét

Với mục đích thay đổi nhận thức, 
thái độ, phong cách phục vụ người 
bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh 
thần, củng cố niềm tin, tạo điều kiện 
thuận lợi giúp người dân tiếp cận 
các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh 
đẹp của người cán bộ y tế. Đến nay, 
100% các đơn vị khám chữa bệnh 
trên địa bàn tỉnh đã thực hiện một 
cách nghiêm túc với các hành động 
cụ thể như: thành lập và xây dựng 
quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, 
xây dựng kế hoạch, chi tiết theo đặc 
thù của từng đơn vị; tổ chức tập huấn, 
tuyên truyền nâng cao kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử cho cán bộ, CC-VC-LĐ 
góp phần nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh và thái độ, cung cách ứng 
xử của nhân viên y tế với người bệnh; 
thành lập Tổ công tác xã hội và Tổ 
chăm sóc khách hàng, Tổ tiếp sức 
người bệnh trong bệnh viện nhằm hỗ 
trợ, tư vấn cho người bệnh và người 
nhà người bệnh về các dịch vụ trong 
quá trình KCB và tổ chức các hoạt 
động từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân 
nghèo. Tiếp tục duy trì, công khai, 
phát huy hiệu quả đường dây nóng, 
hòm thư góp ý để tiếp nhận và giải 
đáp kịp thời, những thắc mắc, bức 
xúc của người bệnh.

Nhờ có giải pháp cụ thể, thiết 
thực, những thay đổi tích cực đã được 
ghi nhận tại nhiều cơ sở khám, chữa 

bệnh. Đội ngũ nhân viên y tế niềm nở 
hơn, lịch thiệp hơn, hướng dẫn người 
bệnh chu đáo hơn... Ông Lê Nam - 
một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện 
Bà Rịa nhận xét: “phải nói rằng trong 
những năm qua ngành y tế tỉnh nhà 
đã thay đổi rất rõ nét, chỉ cần nhìn 
vào cung cách làm việc nghiêm túc, 
thái độ niềm nở, chu đáo của nhân 
viên y tế hiện nay… là thấy được sự 
đổi thay của cả ngành y, trước đây 
đến bệnh viện khám phải chờ đợi, 
làm thủ tục rất lâu, tìm kiếm khoa 
phòng khám cũng khó khăn, bây giờ 
tôi và mọi người cảm thấy rất là hài 
lòng và có thiện cảm với các y bác 

sĩ, với ngành Y tế”. vừa nói ông vừa 
cười rất tươi. 

Tại Bệnh viện Bà Rịa, Ban giám 
đốc còn phát động cuộc thi “nụ 
cười từ trái tim” cho toàn thể cán bộ 
nhân viên bệnh viện. Mặc dù thường 
xuyên trong tình trạng quá tải, bệnh 
nhân đến khám vẫn phải ngồi chờ 
nhưng khảo sát về mức độ hài lòng 
vẫn ngày càng cao. Bs. Nguyễn Văn 
Hương - GĐ bệnh viện cho biết: “xác 
định việc đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ của nhân viên y tế hướng 
tới sự hài lòng là nền tảng cho sự tiến 
bộ đi lên của bệnh viện nên chúng 
tôi luôn quán triệt đến tất cả cán bộ 

Sự hài lòng của người bệnh-

món quà dành cho ngành y
Sau gần 3 năm thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ y tế, về “Đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Ngành Y tế BR-VT đã gặt hái được 
nhiều trái ngọt, đó là niềm tin, sự hài lòng ngày càng gia tăng từ người bệnh, người dân. 

Nhân viên Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh tận tình hướng dẫn người bệnh. 
Ảnh: THĂNG THÀNH
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Nhân viên Bệnh viện Bà Rịa hướng dẫn người bệnh chu đáo, ân cần. Ảnh: THĂNG THÀNH

ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

nhân viên y tế trong bệnh viện phải 
xem bệnh nhân là trung tâm, là khách 
hàng đặc biệt. Để làm được điều này 
đòi hỏi người thầy thuốc phải coi 
trọng thái độ phục vụ, cách ứng xử”.

Khảo sát của phòng Nghiệp vụ y, 
Sở Y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh 
trong tỉnh năm 2017 cho thấy, trên 
80% người bệnh điều trị nội trú đánh 
giá hài lòng hoặc rất hài lòng; trên 
75% người khám chữa bệnh ngoại 
trú đánh giá hài lòng hoặc rất hài 
lòng. Từng cơ sở khám chữa bệnh 
cũng tiếp tục duy trì công tác khảo 
sát, đánh giá sự hài lòng của người 
bệnh tại các khoa lâm sàng. Kết quả 
trên 80 % người dân đánh giá hài 
lòng hoặc rất hài lòng, trong đó một 
số bệnh viện có tỷ lệ người dân đánh 
giá hài lòng rất cao trên 95% như 
bệnh viện Mắt”.

Ngoài ra, các đơn vị khám chữa 
bệnh cũng thường xuyên phối hợp 
với, báo BR-VT, đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền 
thông GDSK, tuyên truyền về việc 
đổi mới phong cách thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh tại các cơ sở KCB để 

cán bộ y tế và nhân dân được biết, từ 
đó có sự theo dõi, giám sát và phản 
ánh những biểu hiện tiêu cực, cũng 
như nêu gương những những tập thể, 
cá nhân điển hình để biểu dương, 
khen thưởng kịp thời.
Tiếp tục đổi mới toàn diện:

Việc “đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh” đã 
và đang được ngành Y tế xác định 
là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhằm củng cố niềm tin và sự 
hài lòng của người bệnh, là yếu tố 
góp phần nâng cao chất lượng dịch 
vụ y tế, từ đó đẩy mạnh công tác 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho 
nhân dân. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển 
khai còn gặp một số khó khăn như: 
một số đơn vị triển khai kế hoạch 
còn chậm; một số nhân viên y tế 
chưa nghiêm túc thực hiện các quy 
định giao tiếp, ứng xử,... thậm chí, 
còn có những trường hợp cáu gắt, 
quát mắng và vòi vĩnh phong bì của 
người bệnh. Ngoài ra, một số bệnh 
nhân và người nhà khi đến bệnh viện 

chưa chấp hành nội quy, quy định 
và chỉ định, y lệnh của thầy thuốc, 
bệnh viện. Nhiều người vẫn ngang 
nhiên xả rác, hút thuốc lá không đúng 
nơi quy định, gây nên mất mỹ quan 
bệnh viện. 

Theo Bs Phạm Minh An - giám 
đốc Sở y tế: “Để khắc phục những 
tồn tại, không ngừng nâng cao hiệu 
quả và chất lượng trong việc đổi mới 
phong cách thái độ phục vụ người 
bệnh, thời gian tới ngành Y tế sẽ tăng 
cường hơn nữa công tác tuyên truyền 
tới cán bộ, CNVCLĐ và người bệnh 
qua các kênh thông tin, tập trung nêu 
gương người tốt, việc tốt của cán bộ 
y tế trong đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ người bệnh; phê phán, 
lên án những hành vi không đẹp 
trong ứng xử của cán bộ y tế đối với 
người bệnh, kịp thời biểu dương khen 
thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện 
tốt việc đổi mới; duy trì tốt chế độ 
báo cáo theo quy định; phát động 
phong trào thi đua tích cực trong giao 
tiếp ứng xử và học tập tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
toàn ngành Y tế”.

TRẦN HẢI
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 7/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 
cuộc họp để thông qua chương trình hành động 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn 

đề an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới. Ông 
Nguyễn Hồng Lĩnh-Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. 
Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ, lãnh đạo Sở Y tế; Sở NN&PTNT; Sở Công thương 
và các đơn vị hữu quan.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thái - Phó giám đốc 
Sở Y Tế, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo liên ngành 
ATTP tỉnh đã báo cáo kết quả sau 05 năm thực hiện chỉ 
thị 08 của Trung ương về ATTP; những hạn chế, yếu 
kém và mục tiêu chủ yếu đến năm 2020.

Sau khi lắng nghe báo cáo của Sở Y tế và ý kiến của 
các sở, ngành có liên quan, ông Nguyễn Hồng Lĩnh phát 
biểu nhấn mạnh tầm quan trọng về công tác ATTP. Ông đề 
nghị các Cấp ủy đảng, Ban cán sự đảng, các tổ chức đoàn 
thể Chính trị - Xã hội và UBND các cấp, tổ chức phổ biến 
quán triệt Chương trình hành động của Ban thường vụ 

Ngày 7/3, Bệnh viện Bà Rịa tổ chức giao ban 
công tác chuyển tuyến 6 tháng cuối năm 2017, 
để đánh giá hiệu quả và bàn giải pháp tháo gỡ 

những khó khăn, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác 
chuyển tuyến trong năm 2018.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng cuối năm, 
bệnh viện đã khám và điều trị cho 330.809 bệnh nhân, 
trong đó số bệnh nhân phải chuyển tuyến là 6.494 trường 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác 
đảm bảo an toàn thực phẩm

Tỉnh ủy; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phù 
hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Việc thông qua Chương trình hành động của Ban 
thường vụ Tỉnh ủy là điều kiện thuận lợi cho các đơn vị 
trong công tác quản lý chất lượng ATTP trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP

Bệnh viện Bà Rịa: 

Giao ban công tác chuyển tuyến
hợp, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính cả năm 
2017, số ca chuyển tuyến là 82.717 ca, tăng 29% so với 
năm 2016, chủ yếu ở 10 nhóm bệnh như suy thận, bệnh 
lý tim mạch, ung bướu, hen suyễn, bệnh lý chấn thương...

Mặc dù vậy, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến từ các cơ 
sở điều trị trong toàn tỉnh đến Bệnh viện Bà Rịa vẫn cao 
hơn số bệnh nhân từ Bệnh viện Bà Rịa chuyển lên tuyến 
trên. Điều này cho thấy, người dân ngày càng tin tưởng 
vào chất lượng điều trị và phục vụ của Bệnh viện Bà Rịa; 
thủ tục hành chính trong công tác chuyển tuyến cũng đã 
đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người bệnh lựa chọn dịch 
vụ. Tuy nhiên tỷ lệ chuyển tuyến cao ở 10 nhóm bệnh 
cũng đặt ra yêu cầu về việc phải tăng cường phát triển 
các kỹ thuật mới, các chuyên khoa sâu.. tại Bệnh viện Bà 
Rịa trong thời gian tới, góp phần giám tỷ lệ chuyển tuyến 
gây tốn kém thời gian, tiền bạc của người dân. Bên cạnh 
đó, các trung tâm y tế tuyến huyện cũng cần tự tin hơn 
trong công tác chẩn đoán và điều trị, hạn chế tình trạng 
chuyển tuyến các trường hợp không quá nghiêm trọng, 
trong khả năng điều trị, gây quá tải cho Bệnh viện Bà Rịa.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Toàn cảnh cuộc họp Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi giao ban.
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Hưởng ứng “Tuần lễ Glaucoma thế giới năm 2018”, 
từ 11/3/2018 - 17/3/2018, Bệnh viện Mắt tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khám sàng lọc phát 

hiện bệnh cườm nước (Glaucoma) cho các đối tượng tới 
khám ngoại trú từ 40 tuổi trở lên và tổ chức buổi Hội thảo 
chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm phương pháp điều trị bệnh 
Glaucoma vào chiều ngày 14/3 với sự tham dự của các bác 
sỹ đến từ Bệnh viện Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh và 
toàn thể cán bộ y, bác sỹ của bệnh viện Mắt tỉnh.

Tổng cộng có 255 trường hợp được khám, trong đó có 
29 trường hợp phát hiện bệnh trong tuần lễ khám sàng lọc 
bệnh Glaucoma và tất cả các trường hợp này đã được lập 
hồ sơ điều trị, theo dõi ngoại trú. Bên cạnh đó, người dân 
đến khám còn được tư vấn để hiểu rõ hơn về mức độ nguy 
hiểm của bệnh, mối nguy mắc bệnh từ những thói quen 
thông thường như tự ý dùng thuốc nhỏ mắt…

Bs. Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc Bệnh viện Mắt cho 
biết: “Trong tổng số bệnh nhân mắc các bệnh về mắt đến 
khám tại Bệnh viện thì có khoảng 5 - 7% bệnh nhân mắc 
Glaucoma và đây là bệnh có nguy cơ mù lòa đứng thứ hai 
trên toàn thế giới sau bệnh đục thủy tinh thể. Đặc điểm của 
bệnh là gây tổn hại thần kinh thị giác. Tùy theo dạng bệnh 
mà có biểu hiện khác nhau, nhưng đa phần đều có diễn 
tiến khá âm thầm nên phần lớn không được phát hiện sớm 
hoặc chủ quan không tuân thủ điều trị dứt điểm dẫn đến 
tình trạng mất thị lực hoàn toàn và không thể hồi phục. Do 
đó khi phát hiện những dấu hiệu bất thường về mắt như: 
thị lực giảm từ từ, xuất hiện những cơn đau đầu, cảm giác 
nặng mắt khi làm việc nặng, nhìn mọi vật đều mờ và thấy 
ánh sáng đèn thành nhiều dải màu sắc… thì không được 

Ngày 20/3/2018, Khoa Ngoại 
Trung tâm Y tế huyện Xuyên 
Mộc tiếp nhận bệnh nhân tên 

Trần Thị Thanh, 71tuổi, ngụ tại ấp 
Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, 
huyện Xuyên Mộc trong tình trạng 
cổ bị sưng nề, đau rát nhưng vẫn 
tỉnh táo.

Qua thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ 
đã phát hiện và xác định vị trí vật thể 
lạ trong cổ bà Thanh. Các bác sỹ tiến 
hành thủ thuật gắp ra một cây kim 
may đồ dài khoảng 3-4cm.

Theo lời người nhà kể lại, trong 
bữa cơm trưa cách đó 8 ngày, bà 
Thanh đang ăn rau sống thì thấy 
vướng ở cổ, bà tự móc họng để ói ra 

Nuốt nhầm kim may
nhưng không được. Sau đó bà đến 
khám ở phòng mạch tư nhưng dị vật 
chưa được tìm thấy. 

Sự việc hy hữu trên nhiều khả 
năng do kim may bị lẫn trong rau 
sống và bà Thanh vô tình nuốt phải 
trong lúc ăn.

Tin, ảnh: NGUYỄN MINH HIỀN
TTYT Xuyên Mộc

Cây kim được các bác sỹ gắp ra từ cổ họng 
bà Trần Thị Thanh.

Khám tầm soát phát hiện bệnh Glaucoma 
cho 255 trường hợp

chủ quan tự ý mua thuốc điều trị hoặc lạm dụng thuốc 
nhỏ mắt có chứa corticoid, cần đến các cơ sở bệnh viện 
chuyên khoa mắt để được đo nhãn áp, đo thị lực, đo thị 
trường, chụp OTC, soi góc tiền phòng … bằng các dụng 
cụ máy móc hiện đại giúp phát hiện bệnh chính xác hơn 
để có phương pháp điều trị phù hợp nhất, hiệu quả nhất”.

Buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phương pháp điều 
trị bệnh Glaucoma với các chuyên đề như tổng quan về 
Glaucoma - thực trạng và kế hoạch phát triển khám, điều 
trị Glaucoma tại BR-VT, vai trò thị trường trong chẩn 
đoán và theo dõi bệnh, vai trò OTC trong chuẩn đoán… 
và chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị bệnh Glaucoma từ 
các chuyên gia về mắt tuyến trên là cơ hội tốt để mở rộng 
và nâng cao năng lực khám, điều trị bệnh Glaucoma cho 
các bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Đo nhãn áp phát hiện bệnh Glaucoma cho đối tượng từ 40 tuổi 
trở lên.
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Trong khói lửa của chiến tranh, 
trong mưa bom bão đạn của 
kẻ thù, cách đây gần 50 năm, 

“ Bài thơ về hạnh phúc” của nhà thơ 
Dương Hương Ly đã vút lên như một 
bản tình ca bất hủ: 

..."Hạnh phúc là gì bao lần ta 
lúng túng

Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn 
chẳng ra

Cho tới ngày cất bước đi xa
Miền Nam gọi, hai đứa mình có 

mặt"...
Đó là nỗi khát khao cháy bỏng về 

tình yêu, về hạnh phúc, về ý chí quật 
cường và lòng quả cảm của những 
con người bình dị trong chiến tranh. 
Mặc dù lịch sử đã trải qua những 
tháng năm dài thăng trầm với rất 
nhiều thay đổi, nhưng mãi đến hôm 
nay, bài thơ vẫn còn nguyên tính thời 
sự, tính nhân văn và sống mãi cùng 
dân tộc.

Có thể nói, trong mọi thời đại, 
mọi hoàn cảnh của cuộc sống, hạnh 
phúc luôn là đích đến của mỗi con 
người, mỗi gia đình và toàn xã hội. 
Cho dù xã hội có phát triển đến đâu, 
cũng không thể có được một khuôn 
mẫu chung cho tất cả mọi người về 
hạnh phúc, mà tận trong sâu thẳm 
nó sẽ được cảm nhận bởi từng con 
người, từng gia đình, từng xã hội cụ 
thể. Hạnh phúc có thể là một bữa 
cơm no, một manh áo ấm, một ngôi 
nhà tráng lệ, một cuộc sống giàu sang 
… hay chỉ giản đơn là một nụ hôn 
nồng thắm, một vòng tay ấm áp, một 
lời chia sẻ yêu thương, một sự tha 
thứ chân thành. Đối với người này, 
hạnh phúc có thể là khi bắt được một 

Nhân ngày       quốc tế hạnh phúc 20-3: 

Nghĩ về “yêu    thương và chia sẻ” 
Họp mặt nhân ngày Quốc tế 
hạnh phúc

Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 
20/3, Ban Nữ công Công 
Đoàn ngành Y tế tổ chức 

buổi họp mặt nói chuyện chuyên 
đề  “Xây dựng gia đình hạnh phúc” 
nhằm chia sẻ kinh nghiệm sống và 
cách xây dựng gia đình hạnh phúc 
cho cán bộ, công đoàn viên là nữ 
giới trong toàn ngành. Tham dự có 
Bà Hoàn Thị Hải- Phó Ban Tuyên 
giáo Liên đoàn Lao động tỉnh,Thạc 
sỹ tâm lý Đinh Thị Thu Trang – 
Giảng viên Học viện Cán bộ Thành 
phố  Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu 
đã được nghe những chia sẻ, những 
trải nghiệm, những quan niệm về 
hạnh phúc từ Thạc sĩ tâm lý Đinh 
Thị Thu Trang và Thầy thuốc ưu 
tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Viết Giáp 
– Phó Chủ tịch Công đoàn ngành y 
tế tỉnh BR-VT.

Mặc dù có những góc nhìn 
khác nhau về hạnh phúc nhưng cả 
hai diễn giả đều gặp nhau ở quan 
niệm về hạnh phúc rất giản dị và 
sâu sắc. Với Thạc sĩ tâm lý Đinh 
Thị Thu Trang, hạnh phúc là được 
chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ 
những năm tháng giảng dạy và được 
mọi người đón nhận bằng những 

nụ cười, những cái bắt tay, những 
vòng hoa, những lời động viên nồng 
ấm…Với Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ 
CKII Nguyễn Viết Giáp, hạnh phúc 
có thể là một ca phẫu thuật thành 
công đem lại đôi mắt sáng cho người 
bệnh, là nụ cười nở trên môi khi đón 
người thân khỏe mạnh trở về với 
gia đình; có thể là một một manh 
áo ấm, một vòng tay ấm áp, một lời 
chia sẻ yêu thương, một sự tha thứ 
chân thành….Đối với người này, 
hạnh phúc có thể là khi bắt được 
một thứ gì đó trên đường đi, nhưng 
với người khác, hạnh phúc lại là khi 
ta vứt bỏ bớt một cái gì đó đeo đẳng 
trong cuộc đời... 

Chị Nguyễn Thị Thanh An – 
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm 
Truyền thông Giáo dục Sức khỏe 
cho biết: “Buổi họp mặt là một hoạt 
động rất ý nghĩa của Ban nữ công 
Công đoàn ngành. Qua chia sẻ của 
những người thành đạt và có nhiều 
trải nghiệm trong cuộc sống giúp tôi 
nghiệm ra rằng: “Hạnh phúc là một 
cuộc hành trình chứ không phải là 
đích đến”, từ đó tôi cảm thấy hiểu 
hơn, tự tin hơn và biết cách làm cho 
bản thân mình trở nên hạnh phúc”.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Thạc sỹ Tâm lý Đinh Thị Thu Trang - Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh chia sẻ quan 
niệm về hạnh phúc tại buổi họp mặt.
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thứ gì đó trên đường đi, nhưng với 
người khác, hạnh phúc lại là khi ta 
vứt bỏ bớt một cái gì đó đeo đẳng 
trong cuộc đời... 

Có một vương quốc nhỏ bé nằm 
sâu trong dãy Hymalaya, với những 
triết lý rất nhân văn về hạnh phúc đã 
đưa ra sáng kiến tìm một tiếng nói 
chung về hạnh phúc cho những con 
người đang hiện hữu trên hành tinh 
này. Ở đất nước Bhutan của họ, nơi 
có chỉ số hạnh phúc rất cao dựa trên 
các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, 
giáo dục, môi trường, chất lượng 
cuộc sống của người dân. Ngày 20/3 
hàng năm tại đất nước này là một 
ngày đặc biệt, khi mặt trời nằm ngang 
đường xích đạo, nên có độ dài ngày 
và đêm bằng nhau. Họ cho rằng đây 
là biểu tượng cho sự cân bằng, hài 
hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng 

của sự cân bằng giữa âm và dương, 
giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước 
mơ và hiện thực. 

Và chính vì lẽ đó, bắt đầu từ năm 
2012, theo lời đề xuất của Quốc 
vương Bhutan, Liên hiệp quốc đã 
chính thức lấy ngày 20 tháng 3 hàng 
năm làm ngày quốc tế hạnh phúc, để 
kêu gọi các quốc gia chung tay thực 
hiện mục tiêu hạnh phúc, để người 
dân ở khắp mọi nơi có thể sống thân 
ái, hòa bình trong sự yêu thương và 
phát triển. Đến nay, đã có 193 quốc 
gia thành viên hưởng ứng và cam 
kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ 
lực nâng cao chất lượng cuộc sống, 
xây dựng xã hội công bằng và phát 
triển bền vững. Thế giới cũng lấy chỉ 
số hạnh phúc (HPI- Happy Planet 
Index) làm thước đo về sự nỗ lực 

của các quốc gia trong việc mang lại 
hạnh phúc cho người dân của mình 

Từ năm 2013, Việt Nam là một 
trong những quốc gia tích cực trong 
việc hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh 
phúc. Năm 2015 Việt Nam được xếp 
thứ 63/193 quốc gia trên thế giới về 
hạnh phúc và đứng thứ 4 tại Đông 
Nam Á sau Singapore, Thái lan và 
Bruney. Năm 2018 Ngày quốc tế 
hạnh phúc được tổ chức với chủ đề 
“Yêu thương và chia sẻ”

Chúng ta đều biết, không một gia 
đình nào là hoàn hảo... vẫn có cãi vã, 
giận hờn. Không một quốc gia nào 
là hoàn hảo vì vẫn còn đó đạn bom 
của chiến tranh, những bất ổn chính 
trị, ô nhiễm môi trường… Nhưng 
có một khái niệm không hề thay đổi 
qua thời gian và không gian đó là 
gia đình - Nơi tình yêu, hạnh phúc 
và sự bình yên luôn hiện hữu. Tôi 
rất thích một hình tượng được chia 
sẻ rằng “Có một nơi để về, đó là nhà. 
Có những người thân để yêu thương, 
đó là gia đình. Có được cả hai, đó là 
hạnh phúc”.

Giữa những bộn bề và lo toan 
của cuộc sống, của công việc, những 
vướng bận của đời thường, mong 
rằng nhân ngày “Quốc tế hạnh phúc”, 
mỗi chúng ta sẽ có được một điểm 
tựa vững vàng để kiếm tìm cho bản 
thân, cho gia đình sự yêu thương và 
hạnh phúc. Xin trích dẫn một khổ 
thơ trong “ Bài thơ về hạnh phúc” 
của nhà thơ Dương Hương Ly để kết 
thúc bài viết này:

 “…Những em bé, dưới mưa bom 
vẫn đi làm, đi học

Những vồng khoai ruộng lúa vẫn 
xanh tràn 

Trong một góc vườn cháy khét 
lửa Na-pan 

Em sửng sốt gặp một nhành hoa 
cúc. 

Và em gọi đó là hạnh phúc...”.
TTƯT. BSCK2 NGUYỄN VIẾT GIÁP

PCT Công đoàn ngành Y tế BR-VT

Nhân ngày       quốc tế hạnh phúc 20-3: 

Nghĩ về “yêu    thương và chia sẻ” 

TTƯT, Bs. CKII Nguyễn Viết Giáp – Phó chủ tịch Công đoàn ngành Y tế chia sẻ quan niệm 
về hạnh phúc tại buổi họp mặt.
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Ngày 20 và 21-3/2018, đoàn công 
tác của Cục Y tế Dự phòng do 
Ts. Trương Đình Bắc - phó Cục 

trưởng làm trưởng đoàn, đã làm việc với 
ngành Y tế Bà Rịa- Vũng Tàu để khảo 
sát tình hình thực tế về quản lý bệnh 
không lây nhiễm tại tuyến cơ sở. 

Trạm Y tế xã Long Sơn, thành phố 
Vũng Tàu được lựa chọn ngẫu nhiên 
để tiến hành khảo sát. Tại đây, đoàn đã 
tìm hiểu về phương pháp điều trị thực 
tế, trang thiết bị hỗ trợ, danh mục và số 
lượng thuốc hiện có, những khó khăn 
vướng mắc trong công tác quản lý điều 
trị bệnh… Thực tế cho thấy, công tác 
điều trị các bệnh không lây như bệnh 
tăng huyết áp và đái tháo đường của 
trạm còn gặp nhiều khó khăn: nhân sự 
mỏng (trạm có 1 bác sỹ, 2 y sỹ); dụng 
cụ, máy móc hỗ trợ cho việc khám bệnh 
còn thiếu, trung bình 1 ngày khám từ 80 
lượt bệnh nhân, cao điểm có thể lên đến 
120 lượt/ngày mà chỉ bố trí được 01 bàn 
khám; quản lý thông tin bệnh nhân chủ 
yếu bằng phương pháp thủ công, chưa 
có phần mềm quản lý nên việc theo dõi 
bệnh nhân chưa khoa học, tốn thời gian; 
danh mục thuốc của tuyến trạm được cấp 
quá ít so với nhu cầu thực tế điều trị…

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công 
tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở 
Y tế tỉnh BR-VT cùng Trung tâm Y tế 
dự phòng tỉnh, 5 trung tâm Y tế huyện, 

5 trạm Y tế xã và các đơn vị có liên quan 
để bàn bạc, thảo luận, thống nhất với địa 
phương về kế hoạch triển khai dự phòng, 
quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo 
đường và lồng ghép với truyền thông 
giảm muối tại trạm Y tế xã để nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý bệnh không 
lây nhiễm.

Theo đó, các Trung tâm Y tế tuyến 
huyện sẽ linh động hỗ trợ nhân lực 
cho tuyến trạm cho phù hợp với tình 
hình nhu cầu của từng địa phương; bồi 
dưỡng, cập nhật về chuyên môn điều 
trị cho đội ngũ Y- Bác sỹ cơ hữu của 
tuyến trạm để chủ động trong điều trị 
lâu dài, không bị động về yếu tố con 
người trong những giai đoạn cao điểm; 
tăng cường thêm danh mục thuốc và số 

lượng thuốc để áp ứng được nhu cầu 
điều trị tại các trạm; nhanh chóng triển 
khai phần mềm quản lý điều trị và theo 
dõi cho cả nước kể cả với tuyến cơ sở. 
Cục Y tế dự phòng cũng sẽ chỉ đạo cụ 
thể hơn về cách thức thực hiện và bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các 
địa phương trong thời gian tới”.

Được biết theo kế hoạch, đợt công 
tác của đoàn sẽ diễn ra tại 3 tỉnh là Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Thành 
Phố Hồ Chí Minh để kịp thời nắm bắt, 
hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở của 3 địa 
phương trên, từ đó sẽ điều chỉnh mô 
hình, thống nhất áp dụng rộng rãi cho cả 
nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, 
điều trị bệnh không lây nhiễm tại cơ sở.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Trong 02 ngày 22 và 23/3/2018, 
Công đoàn cơ sở TTYT huyện 
Châu Đức tổ chức tập huấn triển 

khai Thông tư 07 về Quy tắc ứng xử 
và Nghị định 04 về thực hiện Quy chế 
dân chủ tại cơ sở cho toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động 
trong đơn vị.

Báo cáo viên của lớp tập huấn là 
ông Nguyễn Tấn Hiệp - Chủ tịch công 
đoàn cơ sở và bà Nguyễn Long Phương 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý 
bệnh không lây nhiễm tại tuyến xã

Đoàn công tác của Cục Y tế Dự phòng làm việc tại Trạm Y tế Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Công đoàn cơ sở TTYT huyện Châu Đức: 

Tập huấn về quy tắc ứng xử và Quy chế  
Dân chủ tại cơ sở cho người lao động

ứng xử đối với người bệnh và thân nhân 
người bệnh, góp phần nâng cao chất 
lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh. Tin, ảnh:  

NGUYỄN LONG PHƯƠNG TRANG

Ông Nguyễn Tấn Hiệp – Chủ tịch công đoàn 
cơ sở trình bày tại lớp tập huấn.

Trang - Trưởng Ban nữ công của Công 
đoàn cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các đoàn viên được 
phổ biến về các nội dung như: Những 
quy định, quy tắc ứng xử của CC-VC-
LĐ tại các cơ sở Y tế; quyền, lợi ích 
chính đáng của người lao động về chăm 
sóc sức khỏe, về điều kiện làm việc… 
Đồng thời thông qua các tình huống giả 
định xảy ra trong môi trường làm việc, 
cùng nhau chia sẻ cách thức giao tiếp, 
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Ngày 22/3, tại Hội trường bệnh viện Lê Lợi và ngày 
25/3 tại Hội trường Bệnh viện Bà Rịa, Đảng ủy Sở 
Y tế tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề năm 

2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức 
trong toàn ngành, nhằm hiểu rõ, nâng cao nhận thức, cam 
kết đăng ký thực hiện thiết thực, hiệu quả việc Học tập tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ; các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 6, khóa XII”.

Báo cáo viên của Hội nghị là đồng chí Võ Văn Hùng - 
Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng 
ủy Sở Y tế.

Tại Hội nghị, thông qua những câu chuyện giản dị trong 
cách làm việc, cách hành xử, đối đãi của Bác với bạn bè 
quốc tế, với cấp dưới, với nhân dân… đã minh chứng một 
cách chân thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác 
để các đảng viên soi rọi, đối chiếu và tự liên hệ bản thân, từ 
đó nhận ra những hạn chế, những thiếu sót, khiếm khuyết 
của mình trong công việc, trong giao tiếp, ứng xử với đồng 
nghiệp, với nhân dân…Bên cạnh đó, các câu chuyện mang 
tính thời sự, những sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

TIN VĂN BẢN
• Ngày 04/01/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 

3/KH-SYT triển khai Kế hoạch thi hành Luật Trách nhiệm 
bồi thường của Nhà nước.

• Ngày 17/01/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
169/SYT-VP triển khai Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 
11/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch 
thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

• Ngày 26/01/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
262/SYT-NVD triển khai Thông tư số 52/2017/TT-BYT 
quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, 
sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

• Ngày 01/02/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 81/PC-VP triển khai văn bản số 975/UBND-VP ngày 
30/01/2018 của UBND tỉnh về việc gửi Bài phát biểu 
của Tổng Bí thư tại Hội nghị Chính phủ với địa phương 
ngày 28/12/2017.

• Ngày 27/02/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
411/SYT/VP ngày 27/02/2018 triển khai Quyết định số 

308/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh BR-VT 
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 
vực Tổ chức cán bộ và Dược thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (15 thủ tục hành chính 
mới ban hành, 09 thủ tục hành chính thay thế, và bãi bỏ 
19 thủ tục hành chính).

• Ngày 06/3/2018, Sở y tế đã phát hành văn bản số 
141/PC-VP triển khai Quyết định số 537/QĐ-UBND 
ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về 
việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động 
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh 
bà Rịa - Vũng Tàu. 

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)

Đảng Ủy Sở Y tế:

Triển khai Học tập chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết 04 -NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII

của dư luận trong thời gian vừa qua được báo cáo viên chia 
sẻ một cách thẳng thắn, với góc nhìn đa chiều để các đảng 
viên hiểu rõ các đường lối, chủ trương của Đảng cũng như 
đập tan các luận điệu chống phá, xuyên tạc của các tổ chức 
phản động trong và ngoài nước, tránh những biểu hiện suy 
thoái, những lệch lạc về tư tưởng trong một bộ phận đảng 
viên và quần chúng, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, 
công chức, viên chức lao động trong toàn ngành, tập trung 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp ủy đảng đề ra.

KHÁNH CHI

Đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế, Báo cáo 
viên tại Hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Từ 2018, các nguồn hỗ trợ 
cho việc điều trị HIV/AIDS 
bị cắt giảm thì bảo hiểm y tế 

(BHYT) được xem là cơ hội để người 
nhiễm HIV tiếp cận với dịch vụ chăm 
sóc, điều trị và sử dụng thuốc ARV 
một cách hiệu quả. 

Theo thống kê của Trung tâm y 
tế huyện Tân Thành, hiện nay toàn 
huyện có 222 bệnh nhân nhiễm HIV 
đang điều trị tại các phòng khám 
ngoại trú. Thời gian qua, phần lớn 
các hoạt động chăm sóc, điều trị cho 
bệnh nhân HIV/AIDS đều do các 
dự án quốc tế như Dự án can thiệp, 
giảm hại HIV/AIDS tại Việt Nam của 
Chính phủ Mỹ, Dự án Quỹ toàn cầu 
tài trợ, tuy nhiên, các nguồn tài trợ 
này đã kết thúc vào cuối năm 2017. 
Hiện các chi phí chăm sóc điều trị sẽ 
do người nhiễm HIV/AIDS tự chi trả, 
nếu người bệnh có thẻ BHYT thì sẽ 
được cơ quan BHXH đồng chi trả.

Anh Đặng Văn Ngọc - Chuyên 
trách phòng, chống HIV/AIDS Trung 
tâm y tế huyện Tân Thành cho biết: 
“Chi phí điều trị HIV/AIDS cho một 
bệnh nhân rất khác nhau. Nếu chỉ 
tính chi phí thuốc kháng vi rút HIV 
(ARV) ở mức thấp nhất thì bệnh nhân 
phải chi trả số tiền khoảng 1 triệu 
đồng/tháng. Nếu người bệnh kháng 
thuốc phải sử dụng phác đồ cao hơn, 
chi phí cho thuốc ARV cũng cao hơn 
từ 6-10 lần. Với mức chi phí này, 
người nhiễm HIV/AIDS rất khó tự 
chi trả nếu không có BHYT, bởi hầu 
hết họ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. 
Do không có tiền chi trả, người bệnh 
sẽ bỏ dở điều trị bằng thuốc ARV dẫn 
đến tình trạng kháng thuốc, hậu quả 
là việc điều trị sẽ vô cùng khó khăn 

và tốn kém. Việc đến khám và điều trị 
hàng tháng khi có BHYT, người bệnh 
sẽ được giảm 80% chi phí. Riêng đối 
với người nghèo, người thuộc diện 
gia đình chính sách sẽ được hưởng 
100% việc khám và cấp phát thuốc 
điều trị.”

Trung tâm Y tế huyện đang tiếp 
nhận và chuyển giao các hoạt động 
phòng chống HIV/AIDS từ các dự 
án, trong đó có phối hợp với Cơ quan 
BHXH huyện triển khai khám chữa 
bệnh bằng BHYT cho bệnh nhân 
HIV/AIDS; tư vấn cho bệnh nhân sự 
cần thiết của thẻ BHYT và việc thực 
hiện cung cấp dịch vụ khám chữa 
bệnh HIV/AIDS qua BHYT, đồng 
thời đẩy mạnh tuyên truyền về tính 
ưu việt của BHYT như: Khi tham 
gia BHYT, người nhiễm HIV không 
chỉ được khám, điều trị, xét nghiệm, 
cấp thuốc kháng vi rút và thanh toán 
theo chế độ của BHYT, mà còn được 

hưởng các chế độ liên quan đến các 
bệnh nhiễm trùng cơ hội. 

Đến thời điểm này, huyện Tân 
Thành đã có 163 bệnh nhân HIV 
tham gia mua BHYT, còn 59 trường 
hợp chưa tham gia BHYT (trong 
đó 41 trường hợp đang điều trị cai 
nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo 
dục và dạy nghề tỉnh BRVT). Hiện 
Trung tâm y tế huyện Tân Thành đã 
lập danh sách các bệnh nhân điều trị 
ARV chưa có thẻ BHYT gửi Sở Y tế 
tỉnh BRVT để tiến hành các thủ tục 
hỗ trợ các đối tượng này mua BHYT, 
nhằm giúp họ yên tâm đăng ký khám 
chữa bệnh.

Có thể nói, với những lợi ích mà 
BHYT mang lại, sẽ giảm áp lực về 
kinh tế, giúp các bệnh nhân nhiễm 
HIV/AIDS tiếp cận với các gói dịch 
vụ điều trị và chăm sóc sức khỏe dễ 
dàng hơn. 

LÊ THỊ HẰNG
Phòng Y tế huyện Tân Thành

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Huyện Tân Thành: 

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thủ tục  
mua Bảo hiểm Y tế cho bệnh nhân HIV/AIDS

Khám cho bệnh nhân đang điều trị ARV.
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/
Số lô Lý do Biện pháp 

xử lý

Kem trắng da ban đêm E100
Công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Việt Hưong đứng 
tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 
trường, Cơ sở hóa mỹ phẩm Việt Hương sản xuất.

075/15/CBMP-CT 14.01.17 Mẫu sản phẩm có thành phần công thức 
không đúng với hồ sơ đã công bố Thu hồi

Dầu gió kim
Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty cổ phần Dược phẩm Sanofi-
Synthelabo Việt Nam; Cơ sở sản xuất thuốc: Công ty TNHH 
Pierre Fabre Việt Nam

GC-242-15

Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số 
đăng ký lưu hành thuốc do không có 
nhu cầu kinh doanh.

Thu hồi

Dung dịch tiêm Mircera Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: Roche Diagnostics GmbH. QLSP-0723-13 Thu hồi

Dung dịch tiêm PEGASYS Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd. 

QLSP-1008-17 Thu hồi

Dung dịch tiêm PEGASYS QLSP-956-16 Thu hồi

Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch 
tiêm truyền Avastin Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 

xuất thuốc: F.Hoffmann-La Roche Ltd 

QLSP 925 16

Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số 
đăng ký lưu hành thuốc do không có 
nhu cầu kinh doanh.

Thu hồi

Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch 
tiêm truyền Avastin QLSP-924-16 Thu hồi

Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch 
tiêm truyền Avastin

Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: Genenlech Inc.  QLSP-1049-17 Thu hồi

Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch 
tiêm truyền Actemra

Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd.  VN-16756-13 Thu hồi

Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền 
amiflu

Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. .  VN-16483-13 Thu hồi

Viên nang cứng Tamiflu Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: F.Hoffmann-La Roche Ltd.

VN-16483-13 Thu hồi

Viên nang cứng Tamiflu Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: Roche S.p.A

VN-16261-13 Thu hồi

Viên nang cứng Tamiflu VN-16260-13 Thu hồi

Viên nén bao phim Xeloda Cơ sở đăng ký thuốc: F. Hoffmann-La Roche Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: Productos Roche S.A.de. VN-16258-13 Thu hồi

Viên nén Androcur Cơ sở đăng ký thuốc: Bayer (South East Asia) Pte, Ltd; Cơ sở 
sản xuất thuốc: Bayer Weimar GmbH und Co., KG VN-19564-16

Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số 
đăng ký lưu hành thuốc do không có 
nhu cầu kinh doanh.

Thu hồi

Dung dịch thuốc dạng hít Ventavis Cơ sở đăng ký thuốc: Bayer (South East Asia) Pte, Ltd; Cơ sở 
sản xuất thuốc: Berlimed S.A.  VN-19795-16 Thu hồi

Viên nén Androcur Cơ sở đăng ký thuốc: Bayer (South East Asia) Pte, Ltd; Cơ sở 
sản xuất thuốc: Delpharm Lille SAS. VN-18165-14 Thu hồi

Viên nén Asmolex 80 Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty cổ phần Dược phẩm OPV; Cơ 
sở sản xuất thuốc: Công ty cổ phần Dược phẩm OPV VD-26218-17 Thu hồi

Dung dịch tiêm Bivonfort Injection Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty TNHH Dược phẩm Minh trí; Cơ 
sở sản xuất thuốc: Huons Co. Ltd. VN-19090-15 Thu hồi

Gel Duac Once Daily Gel Cơ sở đăng ký thuốc: GlaxoSmithKline Pte., Ltd; Cơ sở sản 
xuất thuốc: Glaxo Operations UK Limited. VN-19962-16 Thu hồi

Bột đông khô pha tiêm PEGINTRON®; 
CLEARCLICK®

Cơ sở đăng ký thuốc: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd; Cơ 
sở sản xuất thuốc: MSD International GmbH (Singapore 
Branch).

QLSP-873-15 Thu hồi

Bột đông khô pha tiêm PEG-INTRON®; 
CLEARCLICK® QLSP-874-15 Thu hồi

Bột đông khô pha tiêm PEG-INTRON®; 
CLEARCLICK® QLSP-872-15 Thu hồi

Bột đông khô pha tiêm Peg-intron Cơ sở đăng ký thuốc: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd; Cơ 
sở sản xuất thuốc: Schering- Plough (Brinny) Company.

QLSP-0760-13

Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số 
đăng ký lưu hành thuốc do không có 
nhu cầu kinh doanh.

Thu hồi

Bột đông khô pha tiêm Peg-intron QLSP-0759-13 Thu hồi

Viên nén bao phim Eucinat 500

Cơ sở đăng ký thuốc: Công ty cổ phần dược phẩm 
Euvipharm-Thành viên tập đoàn F.I.T; Cơ sở sản xuất thuốc: 
Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm-Thành viên tập 
đoàn F.I.T. 

VD-17323-12 Thu hồi

Nước súc miệng trẻ em Smart Kids 
250ml (Hương cam)

Công ty cổ phần ATZ quốc tế đứng tên công bố và chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty TNHH dược 
phẩm Usapha sản xuất.

010217 Không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi 
sinh vật trong mỹ phẩm. Thu hồi

Thuốc viên nang cứng Sulpiride DNP 
50mg

Công ty cố phần sản xuất thương mại dược phấm Đông 
Nam sản xuất. VD-12544-10 507102 Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc Viên nang Virazom (Omeprazole 
capsules BP 20mg)

Công ty Zim Laboratories Ltd., India sản xuất, Công ty cổ 
phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội nhập khẩu. VN-17500-13 1161709 Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nang cứng Thuốc khớp 
Phong Đan.

Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex sản xuất. VD-12458-10 225615 Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Thu hồi

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



Tốt nghiệp trường đại học Y Thái 
Bình năm 1994 anh  vào miền 
Nam và công tác tại Trạm Y tế 

xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Đến 
năm 2004, anh chuyển về Trung tâm 
Phòng chống Bệnh xã hội tỉnh (nay 
là Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí), 
tính đến nay bác sĩ Giang đã gắn bó 
với ngành y được 24 năm, trong đó 
có hơn 14 năm chuyên tâm cho công 
tác phòng, chống bệnh lao trên địa 
bàn tỉnh. 

Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong khu 
vực B2 (khu vực các tỉnh Đông và 
Tây Nam bộ) là vùng có dịch tễ bệnh 
lao cao nên công tác phòng chống lao 
rất khó khăn, vất vả. Thời gian đầu, 
những người cán bộ làm chương trình 
lao như anh phải thường xuyên bám sát 
địa bàn để nắm bắt tình hình, điều tra 
phát hiện, quản lý nguồn bệnh, đồng 
thời tập huấn chuyên môn điều trị lao 
cho nhân viên y tế tại cơ sở. Bấy giờ, 
nhận thức về bệnh lao của người dân 
và cả người mắc bệnh lao rất hạn chế, 
cán bộ y tế nếu có lựa chọn hầu như 
chẳng ai lựa chọn công việc vừa vất vả, 
vừa rủi ro này nên nhân sự làm công 
tác lao vừa mỏng lại còn thay đổi liên 
tục... Chính bản thân anh cũng từng 
giao động, nhưng rồi qua thực tế công 
tác, chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le 
của người bệnh, đồng cảm sâu sắc với 
hoàn cảnh của họ, anh đã thay đổi suy 
nghĩ, quyết tâm gắn bó với nghề. Anh 

tâm sự: “Nếu ai cũng sợ lây bệnh mà 
không làm thì ai sẽ là người cứu chữa, 
chăm sóc cho những bệnh nhân lao?”.

Để có kiến thức sâu hơn và đem đến 
nhiều cơ hội sống tốt hơn cho những 
bệnh nhân lao, anh vừa làm vừa theo 
học Thạc sĩ chuyên Khoa lao. Đến năm 
2017, khi Bệnh viện Phổi Phạm Hữu 
Chí được thành lập, bác sĩ Nguyễn 
Trường Giang được cấp trên tin tưởng 
giao cho đảm nhiệm vị trí Phó Giám 
đốc, kiêm Trưởng khoa cấp cứu - khám 
bệnh của bệnh viện. Bằng trách nhiệm, 
sự nhiệt tâm với bệnh nhân, với cộng 
đồng của bác sĩ Nguyễn Trường Giang 
cùng đội ngũ nhân viên y tế và toàn 
mạng lưới chống lao tỉnh BR-VT, công 
tác phòng chống lao đã thu được nhiều 
kết quả tích cực, tình hình bệnh lao 
trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu giảm 
rõ rệt. So với năm 2010, hiện nay số 
bệnh nhân nhiễm lao giảm gần 200 ca/
năm, tỷ lệ tử vong do bệnh lao giảm 
3% mỗi năm. Bác sĩ Nguyễn Trường 
Giang vinh dự được Giám đốc bệnh 
viện Lao Trung ương tặng giấy khen, 
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen vì 
đã có nhiều thành tích xuất sắc trong 
công tác phòng chống bệnh lao.

Không chỉ hết lòng vì người bệnh, 
đối với đồng nghiệp, bác sĩ Nguyễn 
Trường Giang là một người anh chân 
thành, gần gũi. Những kiến thức chuyên 
môn có được anh luôn nhiệt tình chia 
sẻ, trao đổi giúp các bác sĩ, đặc biệt là 

bác sĩ trẻ nhanh chóng nắm bắt và triển 
khai hiệu quả các phác đồ điều trị. Nhận 
xét về anh,  Bác sĩ Nguyễn Quốc Thân 
công tác tại Khoa Lao, Bệnh viện Phổi 
Phạm Hữu Chí xúc động nói: “Khi mới 
bước chân vào nghề, em hoang mang 
lắm vì môi trường làm việc có nhiều 
rủi ro, nhưng bác sĩ Trường Giang đã 
động viên kịp thời, tiếp thêm động lực 
giúp em vượt qua những trăn trở, lo 
ngại, đồng thời anh ấy cũng tận tình 
chỉ dẫn giúp chúng em vững tay nghề, 
tới giờ em đã trưởng thành hơn và an 
tâm gắn bó với công việc của mình”.

Nhắc đến bác sĩ Giang, bệnh nhân 
Nguyễn Văn Thảo, xã An Nhứt, huyện 
Long Điền nói bằng lòng cảm kích: 
"Bác sĩ Giang rất tận tình, chu đáo với 
bệnh nhân. Bác sĩ thường xuyên đến 
giường bệnh hỏi han tình hình sức 
khỏe và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với 
người bệnh...".

Đánh giá về bác sĩ Trường Giang, 
bác sĩ Nguyễn Minh Lương - Giám đốc 
bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí nhận 
xét: “Bác sĩ Nguyễn Trường Giang là 
một người giàu kinh nghiệm, chuyên 
môn cao, tâm huyết, trách nhiệm với 
chương trình phòng, chống lao của tỉnh. 
Hiện nay, bệnh viện giao trách nhiệm 
cho bác sĩ phát triển chuyên môn phấn 
đấu không ngừng nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh của bệnh viện Phổi 
Phạm Hữu Chí...”.  

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Đôi điều về bác sĩ Giang “lao”
Nhắc đến Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Phạm 

Hữu Chí nhiều người biết đến là bác sĩ tận tâm với nghề, hết lòng vì người bệnh.

HOA ĐẸP NGÀNH Y

Bác sĩ Nguyễn Trường Giang chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán hình ảnh 
cho đồng nghiệp.  

Bs Nguyễn Trường Giang thăm khám cho bệnh nhân lao 
tại phòng điều trị nội trú Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí.
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 Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ 
Glaucoma thế giới tại Bệnh viện Mắt

Hội thảo, khám tầm soát phát hiện sớm bệnh Glaucoma.

Ảnh: THĂNG THÀNH



Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

Thành phố Vũng Tàu ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường  phòng chống dịch bệnh.

Công Đoàn Ngành Y tế tỉnh BR-VT tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/03/2018. 

Cục Y tế Dự phòng khảo sát thực tế tại trạm Y tế xã Long Sơn, 
TP.Vũng Tàu về chương trình nâng cao chất lượng khám điều trị 
bệnh không lây tại tuyến cơ sở.

BS. Võ Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế triển khai thực hiện chỉ thị 
05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết 04- NQ/TW của  
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho toàn Đảng bộ Sở Y tế.


