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Vắc xin phối hợp phòng 5 bệnh 
là: bạch hầu, ho gà, uốn ván, 
viêm gan B và viêm phổi/

viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib 
(DPT - VGB - Hib) được đưa vào 
chương trình tiêm chủng mở rộng 
(TCMR) tiêm cho các cháu dưới 1 
tuổi từ tháng 6/2010. Loại vắc xin 
DPT-VGB-Hib sử dụng trong TCMR 
này là vắc xin Quinvaxem do Hàn 
Quốc sản xuất đã được cấp phép lưu 
hành tại Việt Nam. Việc triển khai 
tiêm vắc xin Quinvaxem góp phần 
quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em 
dưới 1 tuổi không bị mắc các bệnh 
bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan 
B và viêm phổi, viêm màng não mủ 
do vi khuẩn Hib.

Tuy nhiên, hiện nay Hàn Quốc 
thông báo đã ngừng sản xuất vắc xin 
Quinvaxem từ năm 2016 và ngừng 
cung ứng vắc xin Quinvaxem trên 
toàn cầu từ năm 2018. Số vắc xin 
Quinvaxem còn lại tại Việt Nam 
chỉ đủ để tiêm cho trẻ đến hết tháng 
5/2018 và một số tỉnh đến tháng 
6/2018. Bộ Y tế đã có kế hoạch thay 
đổi sử dụng vắc xin Quinvaxem bằng 
một loại vắc xin 5 trong 1 khác có 
tên là ComBe Five do Ấn Độ sản 
xuất, được lưu hành tại Ấn Độ từ 
năm 2010, đạt tiêu chuẩn tiền thẩm 
định của Tổ chức Y tế thế giới và đã 

được sử dụng ở 43 quốc gia trên toàn 
thế giới với hơn 400 triệu liều. Vắc 
xin ComBe Five đã được đăng ký 
lưu hành tại Việt Nam từ năm 2017. 
Vắc xin ComBe Five có thành phần 
và lịch tiêm chủng tương tự với vắc 
xin Quinvaxem, do đó khi đưa vắc 
xin ComBe Five vào sử dụng trong 
TCMR thì cách thức triển khai sẽ thực 
hiện tương tự như triển khai sử dụng 
vắc xin Quinvaxem trước đây. 

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Y tế 
đã ban hành kế hoạch Tiêm vắc xin 
ComBe Five (5 trong 1) trong tiêm 
chủng mở rộng năm 2018, cụ thể 
như sau:

1. Lịch tiêm chủng 
- Vắc xin phối hợp 5 trong 1 

ComBe Five được tiêm cho trẻ dưới 
01 tuổi vào lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi. 
Không sử dụng vắc xin này cho trẻ 
sơ sinh.

- Lịch tiêm này tương tự lịch tiêm 
vắc xin Quinvaxem trước đây. Nếu 
liều vắc xin nào bị bỏ lỡ hoặc tiêm 
muộn thì cần tiêm càng sớm càng tốt 
vào thời gian sau đó và không cần 

phải tiêm lại từ đầu. Chú  ý khoảng 
cách giữa các mũi tiêm tối thiểu là 
1 tháng.

2. Liều tiêm, đường tiêm và vị 
trí tiêm

- Liều tiêm: 0,5ml.
- Đường tiêm: tiêm bắp ở 1/3 giữa 

mặt ngoài đùi. 
3. Phạm vi triển khai:
Tại 100% Trạm Y tế xã/phường/

thị trấn và Trung tâm Y tế Quân Dân 
Y Côn Đảo.

4. Thời gian triển khai: Bắt 
đầu từ tháng 7/2018. Cụ thể ngày 
25/7/2018, tại tất cả các điểm tiêm tại 
82 Trạm Y tế xã/phường/thị trấn và tại 
TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo.

Vắc xin 5 trong 1 ComBe Five 
có tác dụng và lịch tiêm tương tự 
như vắc xin Quinvaxem trước đây 
và không ảnh hưởng gì đến chương 
trình TCMR đã và đang được triển 
khai rất tốt trên địa bàn tỉnh. 

Vì sức khỏe của trẻ, các bậc phụ 
huynh hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy 
đủ và đúng lịch.

 N.V.L

Những điều cần biết về tiêm vắc xin mới 
5 trong 1 thay thế vắc xin Quinvaxem

Vắc xin Combe Five. Ảnh: KT

Tiêm chủng mở rộng – Một trong những chương trình MTQGYT thành công nhất.
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Mục tiêu chấm dứt bệnh lao 
vào năm 2030 theo Nghị 
quyết vừa được thông qua 

tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương khóa XII là nền tảng quan 
trọng để Bộ Y tế xây dựng kế hoạch 
hành động quốc gia nhằm chấm dứt 
bệnh lao đến năm 2030. Chương trình 
sẽ truyền thông mạnh mẽ, bảo đảm 
nguồn lực và tiếp cận thực hành lồng 
ghép dịch vụ phòng chống lao với dịch 
vụ phòng chống các bệnh không lây 
nhiễm (NCD) để củng cố hệ thống y 
tế cơ sở, nhằm phổ cập dịch vụ phòng 
chống lao chuẩn cho mọi người dân.

Một thách thức nữa về mặt kinh 
phí cũng được đặt ra với Việt Nam 
khi tới đây, các tổ chức nước ngoài rút 
nguồn viện trợ. Bảo hiểm y tế (BHYT) 
sẽ là nguồn tài chính bền vững nhất 
để hỗ trợ người mắc lao. Hiện, BHYT 
đã chi trả cho việc chẩn đoán và điều 
trị lao. Đến năm 2019, BHYT sẽ bao 
phủ thuốc (hàng 1) điều trị cho bệnh 
nhân lao.

Để tiến tới loại trừ bệnh lao vào 
năm 2030, chương trình chống lao 
quốc gia cũng như chương trình 
chống lao tỉnh đã và đang tập trung 
vào những công việc cụ thể: 

Chiến lược 2X (Xquang Xpert): 
đẩy mạnh dùng Xquang, đặc biệt 
Xquang kỹ thuật số để phát hiện sớm 
những trường hợp mắc lao giai đoạn 
sớm và tầm soát những đối tượng có 
nguy cơ cao lao kháng thuốc qua máy 
GeneXpert-TB và điều trị thật sớm 

cho những trường hợp phát hiện được 
để tránh lây lan trong cộng đồng…

Khi bệnh viện phổi Phạm Hữu 
Chí được sửa chữa hoặc xây mới sẽ 
đăng ký với chương trình chống lao 
quốc gia đưa Phác đồ điều trị lao đa 
kháng ngắn hạn 9 tháng vào điều trị, 
tránh tình trạng điều trị kéo dài dễ 
dẫn đến bỏ trị. Cùng với thực hiện tốt 
phát hiện lao kháng đa thuốc chúng ta 
sẽ chú trọng phát hiện những trường 
hợp nghi ngờ siêu kháng thuốc qua 
Hain test và thực hiện Phác đồ điều 
trị lao siêu kháng thuốc bằng thuốc 
mới Bedaquiline.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Phổi 
Trung ương sẽ huy động cộng đồng 
xây dựng Quỹ phòng chống lao với 
tên gọi Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến 
thắng bệnh lao. Quỹ có mục tiêu chính 
là hỗ trợ người bệnh. Với bệnh nhân 
chưa có BHYT, Quỹ sẽ hỗ trợ mua 
bảo hiểm. Với bệnh nhân có BHYT 
mà chưa thể chi trả cho một số loại 
thuốc, Quỹ sẽ đồng chi trả.

Hiện tại cán bộ nhân viên bệnh 
viện phổi Phạm Hữu Chí tuy còn rất 
khó khăn nhưng cũng huy động mỗi 
người đóng góp một ngày lương vào 
Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng 
bệnh lao, những mong đóng góp phần 
nhỏ bé của mình cùng với trái tim 
nhiệt huyết, thương yêu người bệnh 
để phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu sẽ cùng cả nước loại 
trừ bệnh lao.

ThS, BS. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 

Các bậc hiền triết xưa, 
cũng như các nhà khoa 
học hiện đại ngày nay 

đều thống nhất: Thuốc men 
có tác dụng phòng bệnh, chữa 
bệnh, nhưng để sống lâu, sống 
khỏe không chỉ dựa chủ yếu 
vào thuốc men mà phải sống 
điều độ và phát huy đồng bộ các 
biện pháp vệ sinh, ăn uống, lao 
động, TDTT, nghỉ ngơi, vui chơi 
giải trí.v.v.. nhằm tăng sức khỏe 
và làm yếu các yếu tố nội sinh 
và ngoại sinh vốn gây ra những 
biến đổi già trong cơ thể và tăng 
quá trình thích nghi, thích ứng 
bù đồng thời điều hòa các cơ chế 
giải độc cho cơ thể... 

Cần tiến hành các biện pháp 
càng sớm thì càng có nhiều khả 
năng bảo vệ sức khỏe và đạt được 
sự sống lâu, hoạt động sáng tạo, 
không bị đe dọa bởi nhiều bệnh 
tật. Đúng như phương ngôn 
phương Đông: “Nhân vô viễn 
lự, hữu cận ưu” (người không lo 
xa, ắt phải phiền gần).

Thuốc tiên ở đây là: “Vận 
động và cách sống”, đã được 
các nhà hiền triết xưa và các nhà 
khoa học hiện đại ngày nay đúc 
kết, như:

Aristot - Nhà hiền triết cổ Hy 
Lạp (cách chúng ta 2.400 năm) 
đã nói: “Không có gì làm kiệt 
quệ và hư hỏng thân thể bằng 
lười lao động”.

Hoa Đà - Lương y lừng danh, 
người Trung Quốc (cách chúng 
ta 1.800 năm) nói: “Vận động là 
thuốc tiên có tác dụng kéo dài 
tuổi thọ”.

Nhà chính trị Cicero (106 - 43 
TCN): “Nhiều người không chịu 
làm việc, không hoạt động gì cả 
và lười nhác dẫn đến cơ thể ốm 
yếu, tâm hồn tàn phế và thiếu đi 

Thách thức chấm dứt 
lao vào năm 2030

Điều trị cho bệnh nhân mắc Lao tại Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Ảnh: THẾ PHI

Vận động là     thuốc tiên giúp kéo dài tuổi thọ
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Hải Thượng Lãn Ông, từng 
khuyên phải thường xuyên vận động:

“Tập cho khí huyết lưu thông
Chân tay điêu luyện, trong lòng 

thảnh thơi”.
Cụ Milomo 168 tuổi, người Nga, 

vẫn thường xuyên hoạt động thân 
thể, cụ nói: “Hoạt động chân tay là 
thuốc trường sinh”. Điều này phù 
hợp với nhận xét của nhà văn Xô-
viết Maxim Gorki: “Tôi thấy mình 
trẻ hơn so với tuổi đời, vì tôi không 
ngừng làm việc, vận động và liên 
tục học hỏi”.

Đại thi hào Pháp Victor Hugo 
nói: “Không làm gì cả, không chăm 
chú đến vấn đề gì cả , đó là  điều bất 
hạnh của tuổi già”. Từ thực trạng 
chung này văn hào Pháp Voltaire có 
câu nói bất hủ: “Đối với người ngu 
dại, tuổi già là tuổi gặt hái kết quả”.

Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học 
Nga D.F. Chebotariev cho rằng: 

“Trạng thái nghỉ hưu gây ra phá vỡ 
định hình hoạt động hằng ngày. Vì 
thế, nhiều người trước đó hoàn toàn 
khỏe mạnh, bắt đầu tàn lụi thật sự , vì 
thiếu chí hướng phấn đấu trong đoạn 
đời mới sau khi nghỉ hưu”. Cho nên 
chưa bao nhiêu tuổi mà: 

“Mái tóc chàm xanh, chờm lốm 
đốm

Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung 
lay”.

Nên những người này thường 
chết sớm hơn những người cùng lứa 
tuổi mà hăng say lao động.

Tóm lại, học tập và vận dụng 
những kinh nghiệm sống của các 
bậc hiền triết xưa, cũng như các nhà 
khoa học hiện tại ngày nay vào cuộc 
sống hiện tại của chúng ta một cách 
hợp lý với lòng quyết tâm, kiên trì 
và liên tục sẽ đạt được ước vọng.

“Thêm năm tháng cho sự sống
Thêm sức sống cho tuổi cao”.

DSCK2: TRẦN TRẤP

những niềm vui mà chỉ có hoạt động 
mới có thể đem lại được. Tuổi già 
chỉ hạnh phúc khi chúng ta say sưa 
với một lý tưởng lớn, với khoa học, 
công nghệ và nghề nghiệp… Trong 
những điều kiện này, nhiều khả năng 
người cao tuổi duy trì sức khỏe tốt 
và kết quả là phong phú…”.

Nhà Dịch tễ học Ralfh 
Paffenbarger nói: “Vận động như 
liều Vaccin có thể cứu sống nhiều 
triệu mạng người. Vận động vừa 
phải có tác dụng hạ tỷ lệ Cholesterol 
trong máu, phòng ngừa bệnh tim 
mạch, chống xơ vữa động mạch, 
bệnh tiểu đường.v.v…”.

K.Marx- Vị lãnh tụ vĩ đại của 
cách mạng thế giới (người Đức) 
nói: “Có lao động con người mới 
cải tạo được thiên nhiên, đồng thời 
biến đổi cả bản chất của chính bản 
thân mình”. Và Marx nhấn mạnh: 
“Lao động là châm dầu vào các đèn 
của sự sống con người, còn tư tưởng 
thì đốt nóng nó lên”.

Vận động là     thuốc tiên giúp kéo dài tuổi thọ

VĐV tham gia thi đấu tại Hội thao Người cao tuổi tỉnh BR-VT. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Điều trị cách ly bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại bệnh viện Bà Rịa.  Ảnh: THĂNG THÀNH

TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Bệnh thường dễ mắc và lây lan 
vào mùa Đông-Xuân, nhưng 
khác với cúm mùa thông 

thường - chỉ tấn công vào các tế bào 
thuộc phần trên của hệ hô hấp, cúm 
A/H1N1 có khả năng tấn công sâu 
vào tế bào phổi, gây viêm phổi và 
thậm chí tử vong nếu không được 
điều trị kịp thời.

Vi rút cúm A/H1N1 tồn tại khá 
lâu ngoài môi trường, có thể sống từ 
24 đến 48 giờ trên các bề mặt như 
bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang...; tồn 
tại trong quần áo từ 8 đến 12 giờ và 
duy trì được 5 phút trong lòng bàn 
tay. Loại vi rút này đặc biệt sống lâu 
trong môi trường nước; có thể sống 
được đến 4 ngày trong môi trường 
nước ở nhiệt độ khoảng 220C và sống 
đến 30 ngày ở nhiệt độ 00C. Do đó, 
các hồ bơi trong các khách sạn cũng 
có thể tạo ra môi trường cho vi rút 
phát triển, nhất là vào tiết trời mưa 
dầm, thiếu ánh nắng để diệt vi rút.

Bệnh lây truyền từ người sang 
người theo đường hô hấp, qua các 

giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng 
khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây 
qua tiếp xúc với một số đồ vật có 
chứa vi rút rồi qua bàn tay đưa lên 
mắt, mũi, miệng. Người mang vi rút 
cúm A/H1N1 có khả năng truyền 
vi rút cho những người xung quanh 
trong thời gian 1 ngày trước tới 7 
ngày sau, kể từ khi có triệu chứng của 
bệnh. Bệnh lây lan càng mạnh, càng 
nhanh khi có sự tiếp xúc trực tiếp với 
người bệnh, đặc biệt ở nơi tập trung 
đông người như trường học, nhà trẻ...

Các dấu hiệu chính của bệnh cúm 
A/H1N1: Bệnh có biểu hiện sốt trên 
380C ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, 
đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp 
nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến 
tử vong. Bệnh cúm A/H1N1 có triệu 
chứng giống với cúm thông thường, 
chỉ có thể chẩn đoán xác định bằng 
cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế 
để xét nghiệm.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cộng 
đồng, Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế 
khuyến cáo:

1. Tăng cường vệ sinh cá nhân, 
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, 
che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

2. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát 
nơi ở, lớp học, phòng làm việc; lau 
chùi bề mặt, vật dụng bằng hoá chất 
sát khuẩn thông thường.

3. Người dân nên tự theo dõi sức 
khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện 
sốt, ho, đau họng…thì thông báo 
cho trường học, cơ quan, đoàn thể 
nơi đang học tập, công tác và cơ sở 
y tế địa phương. Nếu được xác định 
mắc cúm thì cần được cách ly và đeo 
khẩu trang.

4. Những người mắc bệnh mạn 
tính, phụ nữ mang thai, người già, 
trẻ em cần tránh tiếp xúc với người 
nghi ngờ mắc bệnh.

5. Tránh tiếp xúc với người mắc 
hoặc nghi mắc bệnh cúm.

6. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ 
khoảng cách trên 01 mét nếu phải 
tiếp xúc với người bệnh.

7. Không tự ý sử dụng thuốc 
đặc biệt là thuốc kháng vi rút như 
Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn 
của thầy thuốc.  N.V.L

Khuyến cáo của ngành y tế 
về phòng chống cúm A/H1N1

Cúm A/H1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do vi rút cúm A/H1N1 gây nên. 
Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng.
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Bệnh dại là một bệnh rất nguy 
hiểm, vì khi đã lên cơn dại 
thì tất cả các bệnh nhân đều 

tử vong. Trong những năm qua, trên 
phạm vi cả nước nói chung và địa bàn 
tỉnh nhà nói riêng, tình hình bệnh dại 
vẫn diễn biến phức tạp, hàng năm 
vẫn có những bệnh nhân bị tử vong 
do bệnh dại. Tuy nhiên, từ năm 2013 
đến nay, nhờ sự quan tâm đầu tư của 
UBND tỉnh, ngành y tế đã triển khai 
tiêm vắc xin dại miễn phí cho đồng 
bào nghèo thuộc 2 huyện Xuyên Mộc 
và Châu Đức, từ đó đến nay trên địa 
bàn tỉnh không còn ghi nhận trường 
hợp nào tử vong do dại!
Bệnh dại là gì?

Bệnh dại là bệnh nhiễm trùng cấp 
tính do bị nhiễm vi rút dại. Súc vật 
dại cắn người thường là chó, mèo… 
Ở nước ta, chó nhà nuôi là nguồn 
truyền bệnh dại cho người nhiều 
nhất (95-97%).

Bệnh rất nguy hiểm vì khi đã lên 
cơn dại thì 100% bệnh nhân tử vong. 
Bệnh dại biểu hiện như thế nào?

Người bị con vật nhiễm virus dại 
cắn sẽ ủ bệnh trong khoảng 2-8 tuần 
lễ (có thể chỉ khoảng 10 ngày nhưng 
cũng có thể kéo dài 1 năm, thậm chí 
lâu hơn). Thời gian ủ bệnh tùy thuộc 
vào vị trí vết cắn và số lượng vi rút 
xâm nhập cơ thể qua vết cắn. Cơn dại 
bắt đầu với cảm giác sợ hãi, đau đầu, 
sốt, khó chịu và cảm giác dị thường 
liên quan đến vết thương do súc vật 
cắn. Mỗi khi nhìn thấy nước hoặc 
uống nước, cơ nuốt co thắt làm cho 
bệnh nhân sợ hãi. Sau đó, bệnh tiến 
triển đến liệt, có cơn điên cuồng hoặc 
co giật. Bệnh thường kéo dài từ 2 đến 
6 ngày, đôi khi lâu hơn. Nạn nhân chết 
do liệt cơ hô hấp. 
Bệnh dại có truyền từ người sang 
người không? 

Người mắc bệnh dại là do vi rút dại 
từ nước dãi của súc vật nhiễm bệnh 
truyền vào cơ thể qua vết cắn (hoặc 
vết cào, vết rách, xước trên da, thậm 
chí qua niêm mạc còn lành lặn). Sự lây 
truyền bệnh dại từ người sang người 
có thể xảy ra nếu trong nước dãi của 

người bị bệnh đang có vi rút dại và 
truyền cho người lành qua vết cắn.
Khi bị súc vật cắn thì phải làm gì?

Khi bị chó, mèo dại, nghi dại cắn 
hoặc tiếp xúc với chúng phải coi như 
một trường hợp cấp cứu. Phải rửa kỹ 
vết thương ngay bằng nước xà bông 
đặc, nước muối hoà đặc, dội nước sạch 
nhiều lần, bôi chất sát khuẩn như cồn, 
cồn iốt đậm đặc... không nên băng kín 
vết thương. Sau đó nhanh chóng đến 
các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, 
tiêm phòng theo hướng dẫn của cán 
bộ y tế.

Những trường hợp phải đi tiêm 
phòng vắc xin và huyết thanh kháng 
dại ngay: Bao gồm các trường hợp 
người bị súc vật cắn mà con vật lên 
cơn dại hoặc nghi dại; vết cắn ở đầu, 
mặt, cổ, đầu chi, bộ phận sinh dục... dù 
vết cắn rất nhẹ; hoặc ở các vị trí khác 
nhưng có nhiều vết cắn nguy hiểm, 
vết cắn sâu; không theo dõi được con 
vật, con vật đó nghi ngờ bị bệnh dại; 
tại nơi người bị súc vật cắn đang có 
hoặc trước đó có súc vật bị dại.

Các trường hợp khác: 
- Cần theo dõi con vật trong 15 

ngày. Trong thời gian theo dõi, nếu 
thấy con vật có biểu hiện không bình 
thường như: ốm, bỏ ăn, chết, mất tích, 
bán hoặc mổ thịt v.v thì phải đi tiêm 
phòng ngay. Nếu sau 15 ngày, kể từ 
khi người bị con vật cắn mà con vật 
đó vẫn sống bình thường thì không 
cần tiêm phòng.

Khi đi tiêm phòng cần chú ý điều gì?
- Phải tiêm đủ số mũi, đúng khoảng 

cách giữa các mũi tiêm theo chỉ định 
của bác sĩ đối với từng loại vắc xin dại. 

- Trong thời gian tiêm không nên 
làm việc quá sức, không uống rượu và 
dùng các chất kích thích. Không dùng 
các thuốc làm giảm miễn dịch của cơ 
thể... trong và sau khi tiêm phòng dại 
6 tháng. 

- Một số rất ít trường hợp sau tiêm 
có thể có một vài phản ứng phụ như: 
tấy đỏ, ngứa nơi tiêm, đau đầu, bồn 
nôn… và thường xuất hiện sau mũi 
tiêm thứ 3 trở đi. Khi có những biểu 
hiện trên, cần đến ngay phòng tiêm để 
được hướng dẫn, xử trí kịp thời. 
Làm gì để phòng bệnh dại?

- Không tiếp xúc, vuốt ve, ôm các 
con vật nuôi xa lạ, vì chúng có thể 
bất ngờ cắn người muốn tiếp cận với 
chúng. 

- Chích ngừa cho 100% chó, mèo 
nuôi. 

- Diệt động vật, gia súc nghi bị súc 
vật dại cắn. Chó nuôi phải xích, nhốt, 
chó ra đường phải rọ mõm.

Không có bệnh dại trên động vật 
thì sẽ không có bệnh dại trên người.

- Người bị chó, mèo dại, nghi dại 
cắn, liếm phải đến cơ sở y tế để được 
thăm khám, tư vấn và tiêm phòng theo 
hướng dẫn của cán bộ y tế

- Tuyệt đối không chữa thuốc Nam, 
không tin vào việc hút nọc chữa được 
bệnh dại để chuốc họa vào thân. Chỉ có 
tiêm phòng vắc xin mới không bị dại! 

 Bs. HOÀNG NAM

Phòng ngừa bệnh dại tại cộng đồng

Tiêm ngừa dại cho người dân tại TTYT TP. Vũng Tàu. Ảnh: THĂNG THÀNH

7



Anh Trần Thế Ngọc, 34 tuổi, 
ở phường 4, thành phố Vũng 
Tàu bị đau khớp gối đã hơn 

2 năm. Anh Ngọc cho biết, thời gian 
đầu thỉnh thoảng khớp gối của anh 
sưng tấy và di chuyển khó khăn 
nhưng do chủ quan anh đã không đi 
khám. Đến khi hiện tượng này diễn 
ra thường xuyên, có lúc không thể di 
chuyển được anh mới đến bệnh viện 
Lê Lợi khám và được bác sĩ chẩn 
đoán viêm đa khớp dạng thấp. Vì 
bệnh còn nhẹ và sức khỏe còn tốt, 
với phương pháp điều trị bằng thuốc 
Đông y kết hợp vật lý trị liệu, đến nay 
bệnh tình của anh đã thuyên giảm 
đáng kể.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kiên, 
35 tuổi, nhân viên kế toán, ngụ ở 
phường Long Toàn, thành phố Bà 
Rịa cũng thường xuyên bị đau đốt 
sống cổ và xương bả vai. Mỗi buổi 
sáng ngủ dậy, hai bàn tay chị co duỗi 
rất khó khăn. Chị Kiên cho biết, cơn 
đau kéo dài và nặng hơn khi chị phải 
di chuyển nhiều hoặc ngồi làm việc 
quá lâu cùng một tư thế. Khi đến bệnh 
viện Bà Rịa khám, chụp MRI chị mới 
biết mình bị thoái hóa đốt sống cổ. 
Chị Kiên rất bất ngờ vì chưa bao giờ 
nghĩ mình mắc phải căn bệnh này khi 
tuổi đời còn trẻ.

Theo thống kê, tại Việt Nam có 
khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% 
người trên 65 tuổi và 85% người trên 
80 tuổi bị thoái hóa xương, khớp và 
đang có xu hướng trẻ hóa độ tuổi mắc 
bệnh. Tỷ lệ tàn tật của thoái hóa khớp 
gối ngang bằng với bệnh phổi và bệnh 
tim mãn tính.

Ghi nhận tại Khoa Đông y -Vật 
lý trị liệu, bệnh viện Lê Lợi cho thấy, 
mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 350 
bệnh nhân đến thăm khám các bệnh 
về cơ - xương - khớp, trong đó có hơn 

60% bệnh nhân mắc các bệnh lý về 
cột sống. Đáng lo ngại là ngày càng 
nhiều người trẻ đến khám và phát 
hiện bị các bệnh xương khớp.

Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, 
Trưởng Khoa Đông y- Vật lý trị liệu, 
bệnh viện Lê Lợi cho biết: “Sự phát 
triển của xã hội và môi trường sống là 
nguyên nhân chính khiến bệnh xương 
khớp ngày càng trẻ hóa. Nhiều bạn 
trẻ phải làm những công việc nặng 
nhọc, áp lực cao, hay thường xuyên 
làm việc ở một tư thế, ít di chuyển, 
vận động khiến các bệnh như viêm 
đa khớp, thoái hóa các khớp tứ chi và 
cột sống cổ, cột sống thắt lưng, thần 
kinh tọa, viêm đa khớp dạng thấp …
có cơ hội phát triển. Tuy nhiên bệnh 
nhân thường tự ý dùng thuốc ở nhà 
hoặc là đi điều trị ở một số lương y 
theo lời chỉ dẫn của người này, người 
kia. Do điều trị không hiệu quả, bệnh 
trở thành mạn tính và có những biến 

chứng kèm theo khiến việc điều trị 
trở nên khó khăn, trong khi đối với 
các bệnh xương khớp nếu được phát 
hiện sớm, điều trị đúng phác đồ sẽ 
hồi phục rất nhanh”.

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thọ, chuyên 
khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Bà 
Rịa cho biết thêm: “Các bệnh xương, 
khớp gây đau nhức, chèn ép các bộ 
phận khác trên cơ thể, làm người 
bệnh giảm chức năng vận động, giảm 
chất lượng cuộc sống thậm chí gây 
tàn phế. Bệnh đang có xu hướng trẻ 
hóa, đặc biệt là đối với những người 
làm việc văn phòng. Mặc dù không 
phải làm những công việc nặng 
nhọc, nhưng người làm việc trong 
văn phòng thường ngồi lâu liên tục 
(trung bình 6 - 8 tiếng/ngày), hay ngồi 
không đúng tư thế như cúi người ra 
trước và hai chân co, dẫn tới áp lực 
lên đĩa đệm gấp 5 lần trọng lượng 
cơ thể, tương đương việc cơ thể phải 
khiêng vật nặng 275kg liên tục. Nếu 
không được phát hiện, điều trị kịp 
thời sẽ diễn tiến tới mức phải phẫu 
thuật. Chưa kể tốn kém thời gian, 
tiền bạc mà đối với vùng tổn thương 
bị chèn ép lâu ngày, thiếu máu nuôi, 
nhiều tế bào đã hoại tử rất khó phục 
hồi sau phẫu thuật”.

Để phòng tránh các bệnh lý xương 
khớp, đối với người trẻ tuổi cần cải 
thiện điều kiện thể chất, thực hành 
vận động thích hợp như tập thể dục, 
đi bộ, bơi lội, tư thế đứng và ngồi 
đúng, kiểm soát cân nặng ở mức bình 
thường. Người bị bệnh xương khớp 
mạn tính, đặc biệt là người lớn tuổi 
và nữ giới, cần hạn chế các yếu tố làm 
tăng nguy cơ bệnh tiến triển nặng như 
hút thuốc lá, béo phì, đồng thời tránh 
các loại hình lao động nặng nhọc, 
tránh lo âu, trầm cảm.

LÊ HÀ

Bệnh xương khớp có xu hướng trẻ hóa
Chúng ta thường nghĩ, bệnh liên quan tới hệ thống xương khớp chỉ gặp ở những người cao tuổi vì 
khi tuổi cao xương khớp mới lão hóa. Thế nhưng một thực trạng hiện nay đó là những bệnh nhân tới 
bệnh viện khám bệnh xương khớp đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí ở độ tuổi xương chắc khỏe nhất 
cũng gặp phải căn bệnh này.

Hướng dẫn bệnh nhân tập vật lý trị liệu 
tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THẾ PHI
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

BỆNH VIỆN LÊ LỢI: 

Phát triển chuyên khoa Tim mạch-  
Lão học vì sức khỏe người cao tuổi 

Từ đầu tháng 4/2018, Khoa Tim mạch - Lão học Bệnh viện Lê Lợi được thành lập  
trên cơ sở tách ra từ Khoa nội Tổng hợp. Qua đó người cao tuổi sẽ được khám, chăm sóc và điều trị  

chuyên sâu ngay trên địa bàn đối với các bệnh lý tim mạch, bệnh ở người cao tuổi. 

Để đáp ứng nhu cầu điều 
trị, chăm sóc sức khỏe cho 
người cao tuổi, đồng thời 

tạo điều kiện cho người cao tuổi 
được chăm sóc và điều trị chuyên 
sâu ngay tại địa phương, Bệnh 
viện Lê Lợi đã và đang tích cực 
tiếp nhận các kỹ thuật chuyên khoa 
tim mạch được Bệnh viện Nhân 
dân115 chuyển giao theo Đề án 
Bệnh viện vệ tinh.

Qua 3 tháng chuyển giao, đến 
tháng 4/2018, đội ngũ y, bác sĩ của 
Bệnh viện Lê Lợi đã làm chủ các 
kỹ thuật trong chẩn đoán và điều 
trị bệnh lý tim mạch thông thường 
ở người cao tuổi. Đó là giai đoạn 
đầu của kế hoạch chuyển giao, điều 
kiện cần và đủ để bệnh viện tiến 
hành triển khai chuyên khoa Nội 
Tim mạch - Lão học, vừa đáp ứng 
nhu cầu của người bệnh, đồng thời 
là giải pháp làm giảm tình trạng 
quá tải bệnh nhân ở Khoa Nội tổng 
hợp. Giai đoạn kế tiếp, từ tháng 
6/2018 Bệnh viện Nhân dân115 sẽ 
tiếp tục tập huấn, chuyển giao kỹ 
thuật điều trị chuyên sâu các bệnh 

lý tim mạch theo hình thức “cầm 
tay chỉ việc” cho các y, bác sĩ của 
Khoa Tim mạch - Lão học.

Qua 2 tháng hoạt động, Khoa 
Tim mạch - Lão học đã tiếp nhận 
và điều trị nội trú cho gần 400 bệnh 

nhân, công suất sử dụng giường 
bệnh tăng từ 81% (tháng 4) và tăng 
105% (tháng 5), số ngày điều trị 
bình quân của một bệnh nhân là 5 
ngày giảm hơn 1 ngày so với trước 
đây. Đặc biệt, bệnh nhân khá hài 
lòng với công tác chăm sóc và điều 
trị của đội ngũ y, bác sĩ trong khoa. 

Ông Nguyễn Huy Hoàng, 72 
tuổi, trú ở phường 8, TP Vũng Tàu 
chia sẻ: “…Một năm tôi phải nằm 
bệnh viện điều trị ít nhất 3 lần. Lần 
này nhập viện, tôi thấy thoải mái 
hơn, vì phòng bệnh ở đây thoáng 

Bác sĩ khám sức khỏe cho bệnh nhân tại Khoa Tim mạch – Lão học, Bệnh viện Lê Lợi.

Khoa Tim mạch lão học gồm có khu cấp cứu và khu điều 
trị nội trú, trong đó khu điều trị nội trú có 9 phòng, với 40 
giường bệnh, đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu cấp 
cứu, điều trị. Tuy nhiên, nhân sự rất khó khăn, hiện khoa 
chỉ có 4 bác sĩ… 
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Đến Phòng khám Đa khoa khu vực Long Hải thuộc huyện Long 
Điền một ngày đầu tháng 5/2018, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng 
khi thấy người dân đến khám chữa bệnh lại nhiều đến thế!

Vừa bước vào bên trong 
cổng phòng khám chúng 
tôi đã thấy, người bệnh 

đang ngồi chờ làm thủ tục ở 2 bàn 
tiếp nhận bệnh nhân được đặt ngay 
lối ra vào của phòng khám. 2 nhân 
viên y tế thường trực làm nhiệm 
vụ tiếp nhận, giải đáp, hướng 
dẫn bệnh nhân làm thủ tục khám 
bệnh một cách chu đáo và chuyên 
nghiệp. Bên trong khu vực phòng 
khám, bác sĩ Nguyễn Hữu Đức 
- Trưởng phòng khám khu vực 
Long Hải liên tục khám, kê đơn 
thuốc, tư vấn và dặn dò cho bệnh 
nhân chu đáo. Khi công việc đã 
tạm ổn, bố trí cán bộ trực phòng 
khám, bác sĩ Đức đã nhiệt tình dẫn 

chúng tôi đến các phòng làm việc 
để giới thiệu về nhân sự và chức 
năng hoạt động.

Phòng khám khu vực Long 
Hải có 2 phòng khám đa khoa, 
1 phòng khám Đông y, 1 phòng 
khám phụ khoa, 1 phòng hậu sản, 
1 phòng xét nghiệm, 1 phòng chụp 
X-Quang; có nhiều trang thiết bị 
kỹ thuật thiết yếu, đáp ứng nhu 
cầu khám chữa bệnh như: máy 
xét nghiệm huyết học, máy chụp 
X-quang, máy điện tim, máy vệ 
sinh dụng cụ y tế,… 

Bác sĩ Nguyễn Hữu Đức cho 
biết: “…Phòng khám có tất cả 6 
nhân sự, trong đó có 1 bác sĩ, 2 

mát và được điều trị ở một chuyên 
khoa riêng”. 

Bà Mai Thị Thảo, 68 tuổi, trú ở 
phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu 
chia sẻ: “…Tôi bị đủ các loại bệnh, 
nào là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 
cao huyết áp, rối loạn tiền đình... 
Trước đây tôi điều trị tại Bệnh viện 
Chợ Rẫy nhưng khi biết Bệnh viện 
Lê Lợi có khoa Tim mạch - Lão học 
tôi chọn Bệnh viện Lê Lợi để điều 
trị, vì trên đó chật chội, đôi khi phải 
trải chiếu nằm dưới gầm giường nó 
luộm thuộm, không được rộng rãi 
như ở đây, trong khi điều kiện chăm 
sóc và điều trị tại bệnh viện Lê Lợi 
cũng rất tốt".

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Mạnh Tuân 
- Phó Khoa Tim mạch - lão học cho 
biết: “...Bệnh nhân của khoa đa phần 
là bệnh nhân cao tuổi. Bệnh của họ 
không chỉ có một mà đa phần mắc 
cùng lúc nhiều bệnh lý phức tạp về 
tim mạch. Vì thế, đội ngũ y, bác sĩ 
của khoa đang nỗ lực và tích cực tiếp 
nhận các kỹ thuật chuyên sâu điều trị 
bệnh tim mạch để mang lại kết quả 
tốt nhất cho người bệnh”.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn - Phó 
Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi cho biết 
thêm: Bệnh viện đang thực hiện Đề 
án trở thành bệnh viện vệ tinh cho 
Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.Hồ Chí 
Minh) về chuyên khoa tim mạch. 
Vừa qua, Bệnh viện Nhân dân 115 
đã thực hiện 3 buổi chuyển giao kỹ 
thuật trong điều trị chuyên sâu các 
bệnh lý tim mạch cho Bệnh viện 
Lê Lợi. Chúng tôi tin rằng, với sự 
hỗ trợ của BV Nhân dân 115, cùng 
với sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, 
nhân viên Khoa nội Tim mạch - Lão 
học, Bệnh viện Lê Lợi sẽ sớm làm 
chủ những kỹ thuật về tim mạch để 
chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người 
cao tuổi".

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Có một phòng khám   khu vực như thế…

Thăm khám răng miệng cho bệnh nhân.
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y sĩ. Chúng tôi thực hiện chăm sóc 
sức khỏe cho trên 45 nghìn người 
dân địa phương và người dân của 
02 địa bàn lân cận (xã Phước Hưng 
và Phước Tỉnh). Bình quân mỗi 
ngày phòng khám khu vực Long 
Hải tiếp nhận từ 100 - 130 bệnh 
nhân, có khi lên đến gần 200 bệnh 
nhân. Với những trường hợp bệnh 
nặng, chúng tôi cho chuyển viện kịp 
thời, nhiều năm qua không để xảy 
ra tình trạng bệnh nhân tử vong tại 
phòng khám…”.

Chị Lương Thu Thảo ở khu phố 
Hải Lộc, thị trấn Long Hải bị ho, 
đau họng đang chờ khám, cho biết: 
“…Mỗi khi ốm đau, bệnh tật tôi đều 
đến đây để khám bệnh. Cán bộ ở đây 
khám bệnh rất kỹ, rất gần gũi với 
người dân. Chỉ khi nào bệnh nặng 
tôi mới lên trung tâm y tế huyện để 
điều trị”.

Một bệnh nhân khác, ông Vũ 
Văn Khuông ở khu phố Hải Vân, 
thị trấn Long Hải bị cao huyết áp, 
hôm nay ông đến kiểm tra sức khỏe 
và lấy thuốc uống, ông cho biết: “…
Tôi là một trong những khách hàng 
quen thuộc. Mỗi lần khám bệnh, 
lấy thuốc, tôi đều được bác sĩ, nhân 
viên y tế ở đây tận tình hỏi thăm sức 
khỏe, còn dặn tôi hạn chế ăn muối, 
kiêng rượu, kiêng thuốc lá, tránh lo 
lắng, buồn phiền và khuyên ăn ít 
chất béo… để giữ huyết áp luôn ổn 
định. Tôi rất hài lòng với cách quan 
tâm, phục vụ người bệnh như thế”.

Bác sĩ Đức chia sẻ thêm: “Sáng 
hôm nay, tôi đã khám cho hơn 50 
bệnh nhân. Ngày nào lượng bệnh 
nhân cũng đông như vậy, chúng tôi 
làm việc liên tục, tuy mệt nhưng thấy 
bà con tin tưởng, chúng tôi rất vui”.

Bên cạnh công tác khám, chữa 
bệnh, Phòng khám khu vực Long 

Hải còn tích cực phối hợp, hỗ trợ 
thực hiện công tác phòng, chống 
dịch bệnh trên địa bàn. Cử nhân 
Nguyễn Thị Lộc Uyển - Trưởng 
Trạm Y tế thị trấn Long Hải cũng 
cho biết: “… Hiện tại Phòng khám 
khu vực và Trạm Y tế thị trấn Long 
Hải cùng một địa chỉ, cùng chung cơ 
sở vật chất, nhờ vậy mà nhiều năm 
qua phòng khám đã hỗ trợ TYT thực 
hiện hiệu quả các chương trình, dự 
án về y tế trên địa bàn thị trấn như: 
Tiêm chủng mở rộng, phòng chống 
lao, sốt rét… Ngược lại, các cán bộ 
của trạm hỗ trợ phòng khám trong 
công tác khám chữa bệnh, qua đó 
được học hỏi, trau dồi thêm kinh 
nghiệm khám, điều trị cho bệnh 
nhân từ các đồng nghiệp. Đặc biệt 
là trạm đáp ứng được tiêu chí về 
nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị y tế, giúp thị trấn Long Hải duy 
trì đạt chuẩn quốc gia về y tế xã”. 

Ông Trần Thanh Minh, Phó Chủ 
tịch UBND thị trấn Long Hải nhận 
xét: “Y, bác sĩ tại phòng khám luôn 
nhiệt tình chăm sóc sức khoẻ cho 
bà con trên địa bàn xã cũng như 
tiếp nhận điều trị cho nhân dân các 
xã lân cận. Những năm qua, phòng 
khám đã phối hợp tốt với địa phương 
thực hiện nhiều đợt khám, chữa bệnh 
cho người nghèo, người già, tuyên 
truyền, vận động người dân tham 
gia bảo hiểm y tế… giúp người dân 
tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế 
có chất lượng”.

Với đội ngũ thầy thuốc tận tình, 
tay nghề vững vàng, được người dân 
tin tưởng, tin rằng Phòng khám khu 
vực Long Hải sẽ làm tốt hơn nhiệm 
vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ 
nhân dân ngay tại tuyến đầu.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Có một phòng khám   khu vực như thế…

Bệnh nhân tìm hiểu, làm thủ tục khám chữa bệnh tại bàn hướng dẫn của phòng khám 
khu vực thị trấn Long Hải.
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Đôi điều suy nghĩ về “dịch vụ” 
trong ngành y và những hệ quả…
Phải thẳng thắn nhìn nhận, 

chúng ta đang sống trong 
một thời đại xã hội “dịch 

vụ”. Dịch vụ mọi lĩnh vực, mọi 
ngành nghề, mọi lúc và mọi nơi. 
Dĩ nhiên y tế không nằm ngoài 
vòng xoáy ấy. Khi nói “dịch vụ” thì 
phải nói đến quy luật 2 bên: Cung 
- Cầu, hay nói thẳng ra là bên bán 
và bên mua. Bên A cung cấp dịch 
vụ, bên B có nhu cầu sử dụng dịch 
vụ tương ứng. 

Theo trào lưu phát triển chung 
của xã hội, nền y tế nước ta cũng 
dịch chuyển và hoàn thiện dần cơ 
chế dịch vụ. Trong xu thế tất yếu 
ấy, ngành y đã từng bước hiện đại 
hoá, tiếp cận với những tiến bộ 
của y học thế giới, ngõ hầu đáp 
ứng ngày càng cao nhu cầu khám 
- chữa bệnh. Tính dịch vụ như cái 
đòn bẩy, thúc đẩy sự tiến bộ. Người 
bệnh bỏ tiền ra, họ được quyền lựa 
chọn bệnh viện tốt, phòng khám 
tốt, bác sĩ và nhân viên phục vụ 
tốt. Họ mong muốn được hưởng 
những điều tốt nhất, xứng đáng với 
đồng tiền của họ. Từ đó tạo ra sự 
cạnh tranh cần thiết trong nội bộ 
ngành. Tất cả đều phải nâng cấp để 
thu hút “thượng đế”. Từ cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, đến thái độ, cách 
thức phục vụ và tay nghề chuyên 
môn. Điều đó có lợi cho khách hàng 
- người bệnh. Với bác sĩ và nhân 
viên trong ngành, dịch vụ hóa y tế 
tạo động lực phát triển, từ đó nâng 
cao thu nhập cả trong bệnh viện lẫn 
khám ngoài giờ. Tính dịch vụ cũng 
thể hiện rất rõ trong chính sách xã 
hội hoá nền y tế. Tuy nhiên đây 
là một vấn đề lớn. Ở đó cái được 

và cái mất đều rất nhiều, đan xen 
nhau rất khó gỡ, thậm chí còn mâu 
thuẫn nhau.

Người xưa quan niệm thầy 
thuốc như bậc “cứu nhân độ thế”. 
Hay như Bác Hồ viết trong thư gửi 
Hội nghị cán bộ y tế 27/2/1955: 
“Lương y như từ mẫu”, câu nói đó 
trở thành lời răn cho những ai bước 
chân vào ngành y. Tuy nhiên cơ chế 
dịch vụ buộc tư duy của nhân viên 
y tế cũng phải thay đổi. Trước hết 
đó là mục đích của việc hành nghề. 
Bác sĩ cũng như bao nghề nghiệp 
khác, hành nghề trước hết là để 
kiếm sống. Khi đồng lương không 
đủ trang trải mức sống tối thiểu thì 
còn đâu tâm trí làm việc, nói chi 
đến chuyện phụng sự lý tưởng? “Có 
thực mới vực được đạo”. Cái áo 
“mẹ hiền” bỗng trở nên quá rộng 
mà xã hội buộc họ phải khoác 
vào. Giờ, với cơ chế dịch vụ thầy 
thuốc trở nên “sòng phẳng” hơn. 
Đến bệnh viện đi ngang qua khu 
vực khám bảo hiểm thì thấy đông 
đúc bệnh nhân đứng ngồi chờ đợi. 
Khu vực không bảo hiểm thì thấy 
có vẻ “dễ thở” hơn chút. Qua khu 
điều trị theo yêu cầu thì tươm tất 
với phòng nằm sánh ngang khách 
sạn: Tivi, tủ lạnh, giường bệnh tiện 
nghi. Người bệnh được cả quyền 
“chọn mẹ hiền”. Được y tá, điều 
dưỡng quan tâm, chăm sóc đàng 
hoàng tận tụy hơn. Cũng là bệnh, 
lại có “bệnh VIP” và bệnh không 
VIP. Nhưng trớ trêu là VIP theo 
tiêu chuẩn đồng tiền viện phí chứ 
không phải theo tiêu chí, mức độ 
bệnh. Dịch vụ thuận mua vừa bán, 
tiền nào của đó trở nên nghiệt ngã 

với người bệnh nghèo. Cùng với 
đó, tính “sòng phẳng” trong dịch 
vụ cứ dần dà tác động, bào mòn cái 
gọi là “lương tâm thầy thuốc”. Hình 
như mọi thứ có vẻ trở nên “vô cảm” 
hơn. Có vẻ như người trong giới 
mải mê chạy theo “y thuật” hơn 
là chú trọng “y đức”. Còn người 
bệnh thì vì sòng phẳng quá mà có 
khi mắc tâm lý coi thường bác sĩ. 
Họ nghĩ cứ bỏ nhiều tiền ra thì phải 
là “thượng đế”. Đòi hỏi, yêu sách 
nhiều điều mà lẽ ra phải thuộc về 
chuyên môn. Có khi nó còn là tiền 
đề của nhiều vụ bạo hành y tế. Đặc 
biệt là người nhà của bệnh nhân 
trở nên dễ bức xúc, kích động hơn 
mỗi khi gặp điều gì không vừa ý 
họ. Thực tế thời gian qua đã xảy 
ra nhiều vụ việc hành hung bác sĩ. 
Nguyên nhân thì có nhiều, yếu tố 
tác động thì có nhiều, nhưng không 
thể phủ nhận bóng dáng của yếu tố 
“dịch vụ” trong đó. 

Tính dịch vụ, xã hội hoá thể hiện 
rõ nhất ở việc đua nhau mua sắm 
trang thiết bị kỹ thuật cao. Các nhà 
đầu tư thường chọn các cơ sở y tế 
có thương hiệu để nhằm thu hút 
bệnh nhân, thu hồi nhanh vốn. Mục 
đích tối thượng của việc trang bị kỹ 
thuật cao không gì khác hơn là để 
nâng cao chất lượng, hiệu quả khám 
và trị bệnh. Nhưng cũng chính vì 
yếu tố dịch vụ mà có nơi sử dụng 
trang thiết bị không đúng mục đích, 
có nơi sắm trang thiết bị cũ kỹ, rẽ 
tiền để nhanh thu hồi vốn dẫn đến 
chất lượng khó tin cậy.

 Dịch vụ trong ngành y còn tạo 
ra quan hệ cung - cầu thiếu hợp lý. 
Có những bệnh đơn giản, không 
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nghiêm trọng lắm, lẽ ra chỉ nên 
khám và điều trị ở tuyến cơ sở là 
tốt rồi, nhưng người bệnh có tiền 
lại lên thẳng tuyến trên, gây ra tình 
trạng quá tải, một giường nằm 2 
người mà xã hội phản ánh, bức xúc 
trong thời gian qua. Hay cùng là 
đồng nghiệp với nhau nhưng bác 
sĩ tuyến trên tỏ ra xem thường bác 
sĩ tuyến dưới. Oái ăm hơn nữa là 
kết quả chụp x-quang, siêu âm, xét 
nghiệm, nội soi của bệnh viện này 
không được bệnh viện khác công 
nhận, với những bệnh lý khó thay 
đổi diễn tiến trong những thời điểm 
gần nhau, mà lẽ ra không cần thiết 
buộc người bệnh phải làm lại các 
xét nghiệm cận lâm sàng... Tuyến 
trên không tin tưởng, công nhận 
kết quả tuyến dưới đã đành, có khi 
tuyến dưới còn không tin tưởng, 
công nhận kết quả tuyến trên. Cuối 
cùng người chịu trận là bệnh nhân, 
phải làm đi làm lại xét nghiệm 
nhiều lần, rất nhiêu khê tốn kém. 
Có thể chưa hẳn là vấn đề tin tưởng 
hay không tin tưởng giữa “người 

trong giới” với nhau, mà vấn đề ở 
đây là yếu tố chạy đua “dịch vụ” 
khiến người ta phải nâng giá trị của 
mình lên bằng cách hạ giá trị của 
người khác xuống. 

Chưa kể ở một số cơ sở y tế 
có tình trạng chỉ định lạm dụng 
chuyên môn gây tốn kém cho người 
bệnh. Có bệnh nhân đến một cơ sở 
phòng khám đa khoa ở một huyện 
xẻ cái mụn nhọt cẳng chân, bác sĩ 
lại chỉ định một loạt phiếu đi chụp 
x-quang cẳng chân, x-quang tim 
phổi, siêu âm tổng quát, xét nghiệm 
máu. Chỉ thiếu mỗi cái phiếu... nội 
soi dạ dày, cái mà cơ sở này chưa 
triển khai!!!

Dịch vụ y tế chi phối người 
bệnh đủ các tầng lớp. Từ người 
bệnh nghèo đi khám trong tay chỉ 
có cái thẻ Bảo hiểm y tế và vài trăm 
ngàn bạc trong túi, đến tầng lớp 
giàu có... Các cơ sở y tế trong nước 
dù hiện đại đến đâu, xếp hạng đặc 
biệt cỡ nào có khi cũng không thể 
đáp ứng được lòng tin và sự thỏa 

mãn của một số người. Vậy nên 
mới có chuyện người này đi Nhật, 
vị kia đi Singapore, người nọ đi 
Mỹ chữa bệnh. Giáo sư - tiến sĩ y 
khoa tài năng trong nước không 
thiếu. Trang thiết bị hiện đại tầm 
cỡ thế giới không thiếu. Nhiều 
bệnh trong tầm kiểm soát, nhưng 
không hiểu sao nhiều người vẫn 
cứ thích đi nước ngoài chữa bệnh. 
Xem ra khẩu hiệu “người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mãi 
vẫn chỉ là khẩu hiệu. Tư tưởng tôn 
thờ, “sính ngoại” không chỉ gói gọn 
trong chiếc áo, cái mũ, đôi giày, mà 
còn lan rộng đến cả dịch vụ sức 
khỏe, khám chữa bệnh. 

Nói về tính dịch vụ trong ngành 
y thiết nghĩ mỗi người một góc 
nhìn, một quan điểm. Nhưng với 
cá nhân tôi, chỉ một câu nói của cụ 
Nguyễn Du có thể tóm lược tất cả:

“…Rằng hay thì thật là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay 

thế nào”.
Bs. PHẠM CẢNH THƯỢNG

Nhân viên Bệnh viện Bà Rịa luôn có mặt kịp thời để hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh. Ảnh: THĂNG THÀNH
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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.

Cây Nhót
Cây có cành dài mềm có khi 

có gai, lá hình bầu dục mọc 
so le nguyên, mặt trên màu 

xanh có lấm chấm những lông nhỏ 
hình sao trông mắt thường như hạt 
bụi, mặt dưới trắng bạc bóng đầy lông 
mịn hình sao. Quả nhót hình bầu dục, 
khi chín có màu đỏ tươi, trên phủ rất 
nhiều lông trắng hình sao, vị chua.

Phân bố: Nhót thường được nhân 
dân miền Bắc trồng lấy quả để ăn và 
nấu canh, hoặc dùng lá, rễ và quả, 
dùng tươi hay phơi khô làm thuốc.

Tính vị: Trong Đông y, nhót có vị 
chua, chát nhưng không độc và trung 
tính, do đó có thể sử dụng để chữa trị 
nhiều loại bệnh

Công dụng và liều dùng: 
Quả nhót: Thường được sử dụng 

để trị bệnh ho, hen, khó thở. Sử dụng 
dưới dạng thuốc sắc hoặc tán bột để 
uống hàng ngày. Cụ thể:

- Chữa ho: Nhót xanh 10 quả, trần 
bì 10g, quả quất 10 quả. Sắc mỗi ngày 
một thang, uống 3 lần trong ngày.

Hoặc: Nhót xanh 10 quả, rễ cây 
nhót 4g, rễ cây mơ 2g. Tất cả rửa 
sạch, sắc ngày một thang, chia ra 
uống 3 lần trong ngày.

- Ho, hen, khó thở: 6-12g quả nhót 
mỗi ngày, có thể dùng dạng thuốc sắc 
hoặc thuốc hãm. Uống nhiều ngày 
cho đến khi triệu chứng thuyên giảm.

Lá nhót: Có vị chát, tính bình, 
không có độc, có tác dụng chỉ ho, 

bình suyễn, giảm sốt. Lá nhót chứa 
nhiều tanin, saponozit, polyphenol. 
Lá nhót có tác dụng chống viêm cấp 
và mãn tính. Người ta thường sử dụng 
lá nhót để chữa các chứng phế hư khí 
đoàn, khái thấu khí suyễn, khái huyết, 
ung nhọt. Cụ thể:

- Chữa vết thương chảy máu: Lấy 
một nắm lá nhót tươi, rửa sạch, giã 
nát, sau đó đắp vào chỗ đang chảy 
máu sẽ giúp cầm máu hiệu quả.

- Trị ho, nhiều đờm, hen suyễn: Lá 
nhót 16 g, lá táo ta 12 g sao vàng giã 
nát, hạt cải củ 6 g, hạt cải bẹ 6 g, sao 
vàng. Cho tất cả vào sắc nước đặc, 
rồi chia ra uống, ngày 3 lần trước bữa 
ăn. Uống khoảng 2-3 tuần cho đến khi 
triệu chứng thuyên giảm.

- Ho ra máu: Lá nhót tươi 24 g, 
đường kính 15 g. Đun sôi nước, hãm 
lá nhót như hãm trà, cho đường vào 
uống. Ngày uống 2 lần, sau khi ăn.

- Trị lỵ trực khuẩn và tiêu chảy: 30 
g lá nhót tươi hoặc 12 g lá nhót khô, 
sao vàng, sắc với 400ml nước cho 
đến khi còn 100ml, chia ra uống 2 lần 
trong ngày, trước các bữa ăn. Uống 
khoảng 2-3 tuần cho đến khi triệu 
chứng thuyên giảm.

Rễ nhót: Rễ nhót có tác dụng cầm 
máu, giảm đau, thường được dùng 
dưới dạng thuốc sắc. Cụ thể:

- Chữa mụn nhọt: Nấu nước rễ 
nhót tắm.

- Kinh nguyệt ra nhiều: Rễ nhót 
30-60g, sắc thành nước uống sau bữa 
ăn.

- Tiêu chảy: Nhót xanh 10 quả, 
rễ nhót 4g, rễ mơ 2g, sắc uống ngày 
2-3 lần.

- Chứng phong thấp, đau nhức 
xương khớp: Rễ nhót 120 g, hoàng 
tửu 60 g, chân giò lợn 50 g. Tất cả 
đổ nước vào hầm và ăn.

- Thổ huyết, đau bụng khó 
nuốt: Rễ nhót 30 g, rửa sạch, sắc 
nước uống.

- Ho ra máu, chảy máu cam: Rễ 
nhót 16 g, sao đen, sắc uống mỗi ngày 
1 thang. Ngày uống 3 lần trước khi 
ăn 1,5 tiếng. 

Hạt nhót: Hạt nhót có công dụng 
chính là sát khuẩn, trừ giun sán. Khi 
ăn nhót mà nhai nhân hạt bên trong 
cũng rất tốt cho sức khỏe. 

- Chữa gan lách sưng đau: Hạt 
nhót 10g, đem giã nhỏ, nghệ đen 8g. 
Sắc nước uống hàng ngày.

Kiêng kị: Lá và rễ nhót không 
dùng cho phụ nữ có thai.

Bs. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế
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NGHỆ - MẬT ONG
VỚI BỆNH  
LOÉT DẠ DÀY- 
TÁ TRÀNG

Ở nước ta, nghệ và mật ong là 
hai loại gia vị và thực phẩm 
được sử dụng khá phổ biến, 

đồng thời chúng còn là dược liệu 
được nhân dân ưa dùng. Theo kinh 
nghiệm y học cổ truyền của Việt Nam 
và Trung Quốc, nghệ phối chế với mật 
ong thường dùng để điều trị bệnh viêm 
loét dạ dày, tá tràng. Tác dụng này 
cũng đã được nhiều công trình nghiên 
cứu y học hiện đại khẳng định.

Tác dụng của nghệ
Theo y học cổ truyền, nghệ đi vào 

2 kinh can và tỳ, có tác dụng hành 
khí, phá ứ huyết, lương huyết, thông 
kinh lạc. Dân gian coi nghệ là vị thuốc 
có tác dụng hàn gắn vết thương nên 
thường bôi lên các mụn nhọt sắp 
khỏi để mau liền miệng, lên da non 
và không để lại sẹo xấu. Dùng nghệ 
với liều lượng từ 1 đến 6g (dưới dạng 
bột nghệ hoặc thuốc sắc) để chữa bệnh 
đau dạ dày, vàng da, phụ nữ sinh xong 
bị đau bụng.

Trong củ nghệ có chất màu 
Curcumin. Một số kết quả nghiên 
cứu cho biết Curcumin làm tăng co 
bóp túi mật, do đó có tác dụng trợ tiêu 
hóa nhưng không làm tăng tiết acid 
dịch vị dạ dày, điều này có ý nghĩa 
quan trọng đối với người bệnh viêm 
loét dạ dày, tá tràng. Nguyên nhân gây 
loét dạ dày được nói đến nhiều, trong 
số đó có giả thiết cho rằng bệnh sinh 
ra là do sự mất thăng bằng giữa yếu 
tố gây loét và yếu tố chống loét: dịch 
vị có độ acid cao vượt quá khả năng 
chống đỡ bình thường của niêm mạc 
dạ dày, tá tràng; hoặc do niêm mạc dạ 
dày giảm dinh dưỡng nên không đủ 
khả năng chống lại dịch vị có độ acid 
bình thường.

Mấy năm gần đây, tờ “Khoa học 
và tương lai” của Pháp có đưa tin nhà 
khoa học Conay sau khi nghiên cứu 
cho biết trong củ nghệ có 3 hoạt chất 
Curcumin I, II và III - Các hoạt chất 
này ức chế được các khối u ở da và 
dạ dày (Các nhà nghiên cứu Ấn Ðộ 
cũng xác nhận kết quả này). Như vậy 
dùng nghệ để điều trị bệnh lý dạ dày 
có cơ sở cả về mặt y học cổ truyền lẫn 
y học hiện đại.

Tác dụng của mật ong
Mật ong là một thực phẩm có giá 

trị dinh dưỡng cao, ngoài ra còn là vị 
thuốc phổ biến được y học dân tộc 
dùng từ lâu đời. Thường dùng làm 
thuốc bổ cho người lớn và trẻ em, chữa 
bệnh loét dạ dày và ruột, an thần, viêm 
họng..., dùng 20-50g/ngày. Mật ong 
cũng thường được dùng làm tá dược 
chế thuốc viên hay các dạng thuốc 
khác. Theo kết quả nghiên cứu điều trị 
của Bệnh viện Ostrounop ở Matxcơva 
và một số bệnh viện khác của Nga, 
mật ong làm giảm acid của dịch vị, 
giúp độ acid dạ dày trở thành bình 
thường và làm hết các triệu chứng đau 
xót khó chịu của bệnh loét dạ dày và 
ruột. Sau một thời gian điều trị bằng 
mật ong, các bệnh nhân này đều lên 
cân, sự tiêu hóa tiến triển tốt hơn.

Ứng dụng của nghệ và mật ong 
ở nước ta

Tại Việt Nam, giáo sư Ðoàn Thị 
Nhu cũng cho biết thuốc nghệ mật 
ong (phối hợp với nhau) đã được thử 
nghiệm lâm sàng về tác dụng điều trị 
loét hành tá tràng, có sự so sánh với 
một thuốc kháng acid. Liều thuốc nghệ 
mật ong được dùng hàng ngày là 12g 
bột nghệ trộn với 6g mật ong. Liều 
thuốc kháng acid dùng hàng ngày 

tương ứng với khả năng trung hòa 
acid 340 milimol acid hydrocloric. 
Số người bệnh điều trị là 30 bệnh nhân 
nội trú (không nói rõ nơi điều trị thử 
nghiệm), thời gian điều trị là 8 tuần. 
Trong nhóm bệnh nhân được điều trị 
bằng nghệ mật ong có 50% đã hết các 
triệu chứng lâm sàng, căn cứ vào kiểm 
tra nội soi và chụp X-quang thì các vết 
loét đã lành. Trong nhóm bệnh nhân 
được điều trị bằng thuốc kháng acid 
thì có 80% đã hết các triệu chứng và 
các vết loét đã lành. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy nghệ - mật ong có thể 
chữa lành bệnh dạ dày, tá tràng.

Những dẫn liệu trên cho thấy việc 
dùng nghệ phối hợp với mật ong để 
chữa đau dạ dày là có cơ sở khoa học. 
Hiện nay ở Hà Nội, Công ty Ðông 
Nam dược Thanh Thảo có sản xuất 
thuốc viên “Mật ong nghệ” dùng điều 
trị bệnh dạ dày. Viện Y học dân tộc 
TPHCM thì sản xuất viên thuốc bột 
nghệ phối chế với mật ong mang tên 
thương phẩm “Melamin” với công 
dụng bổ dưỡng, phòng và trị các bệnh 
lý dạ dày, gan mật. Thuốc đã được lưu 
hành khá rộng rãi. Sự kết hợp giữa 
nghệ với mật ong là một sự kết hợp 
đơn giản, dễ bào chế nhưng có thể phát 
huy được tính tương hỗ trong điều trị 
bệnh lý loét dạ dày, tá tràng, giúp nâng 
cao hiệu quả chữa bệnh của từng dược 
liệu. Ðể tiện dùng, người bệnh có thể 
sử dụng các viên thuốc bột nghệ, mật 
ong bào chế sẵn với liều lượng phối 
chế đã tính toán hợp lý, hoặc cũng có 
thể tự làm lấy thuốc từ nghệ và mật 
ong theo liều lượng tham khảo đã nói 
đến trong bài.

TRỊNH VĂN NHUẦN
Khoa Đông Y- PHCN, TTYT Long Điền
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Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác
Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

Thăm khám toàn diện, chu đáo.

Phát động phong trào thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 
và nước sạch để phòng chống dịch bệnh.

Hướng dẫn cặn kẽ cách sử dụng thuốc cho từng người  bệnh.

Nhanh chóng kiểm tra Mạch, HA và tư vấn cho người bệnh.

Ân cần đón tiếp người bệnh.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

NỔI BẬT

Hệ thống hội nghị trực tuyến ngành Y tế vận hành rất ổn định.Bệnh viện Lê Lợi - Một trong tám điểm cầu giao ban trực tuyến 
ngành Y tế tháng 5/2018.

Tập huấn chẩn đoán, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và các chất gây nghiện dạng thuốc phiện tại bệnh viện Tâm Thần  
và các chất gây nghiện dạng thuốc phiện.

Tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU, 
bắt đầu từ việc làm 
hài lòng người bệnh

Đến Bệnh viện Y học cổ truyền 
tỉnh (YHCT) một điều dễ 
nhận thấy là cơ sở mới khang 

trang, phòng ốc sạch sẽ và thoáng 
mát. Hệ thống lấy số tự động, đọc số 
tự động, biển chỉ dẫn được lắp đặt và 
bố trí hợp lý ở tất cả các khoa, phòng, 
hành lang, giúp người bệnh dễ dàng 
tìm kiếm các thông tin cần thiết khi 
đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. 
Bên cạnh đó cũng thật dễ dàng bắt 
gặp hình ảnh nhân viên y tế niềm nở 
đón tiếp người bệnh, nhiệt tình hướng 
dẫn, giải đáp thắc mắc, phàn nàn của 
người bệnh và thân nhân... 

Bà Phạm Thị Bốn, xã Tân Hưng, 
Tp Bà Rịa vui vẻ nhận xét: “… Tôi là 

khách hàng thân thiết của bệnh viện 
này. Tôi bị bệnh thoái hóa khớp gối 
từ nhiều năm nay nên cứ lâu lâu tôi 
lại đến bệnh viện để điều trị. Có lần 
đau quá tôi không thể tự mình đi lại 
nên tôi được nhân viên y tế ở đây hỗ 
trợ xe lăn y tế, di chuyển khắp các 
phòng từ khâu đăng ký khám chữa 
bệnh cho đến khi điều trị xong và ra 
về. Tôi thấy nhiều người cũng được 
nhân viên ở đây giúp đỡ một cách 
nhiệt tình, vui vẻ giống như tôi vậy”. 

 Ông Lê Minh Tuấn, xã Kim 
Long, huyện Châu Đức chia sẻ: “...
Tôi bị bệnh đau thần kinh nên tôi đến 
bệnh viện để điều trị. Qua hai tuần 
điều trị, bệnh tình của tôi đã thuyên 

giảm rõ rệt. Đó là nhờ sự chăm sóc 
chu đáo của cán bộ y tế nơi đây. Họ 
không chỉ nhẹ nhàng, thân thiện mà 
còn tư vấn rất cặn kẽ về chế độ ăn 
uống, sinh hoạt, luyện tập để duy trì 
sức khỏe. Tôi rất hài lòng với phong 
cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế 
của bệnh viện”.

Bệnh viện YHCT tuy là một đơn 
vị mới thành lập (ngày 01/12/2017), 
nhưng bệnh viện đã rất nỗ lực trong 
cách thức tổ chức thực hiện, quản 
lý, điều hành bệnh viện… Bệnh viện 
thực hiện công khai số điện thoại 
đường dây nóng, hòm thư góp ý tại 
các vị trí dễ thấy, bố trí người trực 
đường dây nóng 24/24 giờ để lắng 
nghe thông tin từ dư luận, từ bệnh 
nhân, người nhà bệnh nhân và cán 
bộ, nhân viên để kịp thời chấn chỉnh 
những sai phạm cũng như động viên 
khích lệ những cá nhân, tập thể được 
người bệnh khen ngợi và xem đây 
là việc làm thường xuyên, liên tục ở 
bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện đã 
thành lập Bộ phận Chăm sóc khách 
hàng và Phòng Công tác xã hội nhằm 
hỗ trợ người bệnh, thân nhân người 
bệnh. Đây cũng là những nội dung 
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện cam 
kết thực hiện. Ngoài ra, bệnh viện 
cũng đặc biệt chú trọng nâng cao 
kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử 
và 100% cán bộ y, bác sĩ, nhân viên 
bệnh viện đã ký cam kết thực hiện 

Tại bàn đăng ký, bệnh nhân được kiểm tra mạch, huyết áp, ghi nhận thông tin...  

Người bệnh đang lấy số tự động chờ khám bệnh.
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Bệnh viện YHCT tỉnh có 68 cán bộ, 
y bác sĩ và nhân viên, trong đó 
có 11 bác sĩ, với các khoa: Khám 
bệnh - Cấp cứu; Châm cứu - Dưỡng 
sinh - Phục hồi chức năng; Ngoại 
- phủ - ngũ - quan; Cận lâm sàng; 
Dược... Qua 6 tháng hoạt động, 
bệnh viện đã khám chữa bệnh 
ngoại trú cho trên 30.000 lượt 
bệnh nhân. Hiện tại, bình quân 
mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 
350 đến 400 lượt bệnh nhân. Theo 
kế hoạch, bệnh viện có quy mô 50 
giường bệnh và sẽ sớm triển khai 
điều trị nội trú. 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 17/4, lần đầu tiên Sở Y tế 
tỉnh BR-VT tổ chức giao ban 
bằng hình thức trực tuyến với 

2 điểm cầu là Sở Y tế và Trung tâm Y 
Tế Quân Dân Y huyện Côn Đảo. Tiếp 
theo, giao ban định kỳ tháng 5/2018 
Sở Y tế đã tổ chức trực tuyến tất cả các 
điểm cầu tại các huyện/thành phố. Đây 
được xem là bước tiến mới trong việc 
ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách 
hành chính nâng cao hiệu quả công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Sở Y 
tế đối với các đơn vị y tế trực thuộc 
trong toàn ngành.

Trước đây, để tham dự một cuộc 
họp giao ban định kỳ, Bs. Trần Văn 
Thanh - GĐ TTYT Quân dân Y huyện 
Côn Đảo phải trải qua 02 ngày di 
chuyển bằng phương tiện tàu thủy, 
còn nếu di chuyển bằng phương tiện 
máy bay, thời gian sẽ ngắn lại nhưng 
chi phí sẽ tăng lên gấp 5 hoặc 6 lần. 
Đó là chưa kể những lúc thời tiết xấu, 
mưa bão…thì việc từ đảo vào đất liền 
là vô cùng khó khăn.

Chung niềm vui với bác sĩ Thanh 
là lãnh đạo các TTYT huyện/thành 
phố trực thuộc Sở Y tế, vì từ nay mỗi 
lần tham dự các buổi giao ban ngành 
do Sở Y tế tổ chức, lãnh đạo các đơn 
vị bớt phải đi xa. Các đơn vị trên cùng 
một địa bàn huyện/thành phố sẽ giao 
ban chung tại một điểm. Ví dụ, tại 
điểm cầu Sở Y tế sẽ có BV Bà Rịa, 
TTYT Dự Phòng, BV Mắt…, hay tại 
BV Lê Lợi sẽ có TTYT Tp. Vũng Tàu, 
Trung tâm TT GDSK, TT GĐYK,... 

Nói về lợi ích của giao ban trực 
tuyến, ông Nguyễn Thế Trung - Chánh 

văn phòng Sở Y Tế cho biết: “Mặc 
dù hình thức trực tuyến không phải 
mới mẻ vì rất nhiều sở, ban, ngành 
trong tỉnh cũng như cả nước đã triển 
khai, song với ngành y tế tỉnh là một 
sự cố gắng rất lớn, vì nhân sự chuyên 
ngành CNTT còn mỏng. Tuy nhiên, 
với phương châm ứng dụng mạnh mẽ 
CNTT vào việc đổi mới, nâng cao hiệu 
quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành, góp phần tiết kiệm chi phí 
cho việc tổ chức các sự kiện, hội nghị, 
giao ban… lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo 
quyết liệt đổi mới và tăng cường ứng 
dụng CNTT trong toàn ngành nói 
chung. Qua 02 buổi giao ban diễn ra 
thành công, có thể thấy rõ lợi ích của 
giao ban trực tuyến so với giao ban 
truyền thống là tiết kiệm về thời gian, 
kinh phí, phương tiện… cho các đơn 
vị y tế trực thuộc; có thể lưu trữ toàn 
bộ nội dung các buổi làm việc về máy 
chủ giúp cho việc truy xuất dữ liệu về 
sau trở nên dễ dàng hơn; tính linh động 
và bảo mật cũng cao hơn…”.

Mặc dù cũng có những nhược điểm 
như khả năng tương tác bị hạn chế, 
một vài trục trặc kỹ thuật có thể ảnh 
hưởng đến chất lượng đường truyền…
nhưng với những lợi ích lớn mà hình 
thức trực tuyến đem lại, ngành Y tế 
tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh và khai 
thác hiệu quả phục vụ cho các buổi 
tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, kết 
nối với hệ thống trực tuyến của Bộ Y 
tế và Sở Y tế các tỉnh thành trên cả 
nước, tiến tới một nền y tế hội nhập 
và phát triển.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

quy tắc ứng xử tại bệnh viện… 
tất cả đều hướng tới việc nâng 
cao chất lượng và sự hài lòng của 
người bệnh.

Bác sĩ Trần Ngọc Triệu - Giám 
đốc Bệnh viện YHCT nêu rõ quan 
điểm: “...Nâng cao y đức, thái độ 
của bác sỹ, nhân viên y tế đối 
với bệnh nhân là một việc làm 
rất cần thiết, là yếu tố quan trọng 
xây dựng thương hiệu bệnh viện. 
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe ngày càng cao của nhân dân, 
bên cạnh việc nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, bệnh viện hết 
sức chú trọng đến việc thực hiện 
quy tắc ứng xử và các nội dung 
trong Đề án “Đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế 
hướng tới sự hài lòng người bệnh” 
của Bộ Y tế”.

Tin rằng, với tinh thần, tác 
phong, thái độ phục vụ người 
bệnh nhiệt tình, tận tâm, cùng 
với việc chú trọng đào tạo nguồn 
nhân lực, nâng cao trình độ tay 
nghề cho đội ngũ cán bộ y tế trong 
đơn vị, bệnh viện sẽ sớm đạt được 
mục tiêu “Chất lượng - Thân thiện 
- Tận tâm” như phương châm của 
bệnh viện xây dựng.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Đổi mới hình thức giao ban 
hàng tháng của ngành Y tế

Hình ảnh ghi lại qua thiết bị trực tuyến 
khá rõ nét.

Giao ban trực tuyến (ảnh chụp tại đầu cầu 
sở Y tế).
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, 
kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm” năm 2018, từ 15/4/2018 đến 15/5/2018, Ban 
Chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành 
về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), trong đó đoàn 
số 01 do Sở Y tế làm trưởng đoàn, đoàn số 02 do Sở Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng đoàn và đoàn 
số 3 do Sở Công thương làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm 
tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm từ 
tỉnh đến xã/ phường.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung, Ban Chỉ đạo liên 
ngành ATTP các địa phương đều triển khai, tổ chức thực 
hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 11/12/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm 
bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm 
trong tình hình mới; kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của 
Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các cấp; xây dựng kế hoạch 
cụ thể và triển khai nghiêm túc Tháng hành động năm 2018; 
tuyên truyền rộng rãi các quy định về bảo đảm ATTP tại 
địa phương; đẩy mạnh giáo dục pháp luật và kiến thức về 
ATTP; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành 
chính về ATTP được thực hiện thường xuyên, liên tục… 
Tuy nhiên, công tác xử lý vi phạm hành chính về ATTP 
của các địa phương vẫn chưa quyết liệt, chưa đủ sức răn 
đe, do đó tình hình vi phạm về ATTP vẫn còn phổ biến. 
Đơn cử, kết quả kiểm tra của Đoàn số 1 tại huyện Tân 
Thành đã phát hiện: 01 cơ sở sản xuất giò chả chưa công 
bố phù hợp quy định ATTP; 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh 
chả cá không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

Trong 02 ngày (4/5 và 11/5/2018), Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Bộ Chỉ 
huy quân sự tỉnh; Công ty viễn thông Viettel tỉnh; 

toàn thực phẩm; một số cơ sở không trang bị bồn rửa tay, 
trang phục bảo hộ lao động cho người trực tiếp tiếp xúc 
thực phẩm, chưa có hóa đơn hoặc hợp đồng chứng minh 
nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, phụ gia sản xuất 
thực phẩm…; Tại huyện Đất Đỏ, qua kiểm tra phát hiện: 
01 hộ kinh doanh chả cá vi phạm quy trình, quy định về 
ATTP; 01 cơ sở sản xuất cà phê chưa đăng ký giấy phép 
công bố sản phẩm… 

Việc đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trong 
Tháng hành động ATVSTP là điểm nhấn trong năm nhằm 
tạo bước chuyển biến mới trong việc nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp 
và người tiêu dùng đối với công tác đảm bảo ATVSTP.

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

400 người nghèo huyện Long Điền, Đất Đỏ 
được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Đoàn Kiểm tra liên ngành số 01 kiểm tra Cơ sở sản xuất cà phê 
Hùng Thắng (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ).

Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân; Công ty Ba Son; Xí nghiệp 
khai thác chế biến hải sản Đông Hải tổ chức khám bệnh, 
cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo tại 02 
huyện Long Điền và Đất Đỏ. 

Tại 02 địa phương, Đoàn đã khám bệnh, cấp thuốc 
miễn phí và tặng quà cho 400 người nghèo, đối tượng 
chính sách với giá trị mỗi suất quà là 100.000 đồng và 
trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với 
giá trị mỗi suất là 500.000 đồng.

Ngoài ra, Đoàn còn tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, 
khơi thông cống rãnh (4km), tu sửa đường giao thông liên 
thôn ấp. Đây là những hoạt động trong chương trình công 
tác Hội năm 2018, nhằm thiết thực đẩy mạnh phong trào 
thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới”. Tin, ảnh: OANH BÙI

Hội Chữ thập đỏ tỉnhKhám bệnh cho người nghèo huyện Đất Đỏ.
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Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào 
“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

Ngày 10/5/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội 
nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì 

người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2009-
2018 và triển khai kế hoạch “Tháng nhân đạo” năm 2018. 

Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ 
tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Trần 
Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Minh 
Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, 
ban, ngành, đoàn thể và 200 cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc 
da cam” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi 
xướng từ năm 1999 và ngày càng phát triển sâu rộng. Tại 
Bà Rịa - Vũng Tàu, sau 10 năm thực hiện, phong trào đã 
tạo được niềm tin của nhân dân đối với chính sách an sinh 
xã hội của Đảng và Nhà nước. Các cấp Hội đã vận động các 
đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… trong và ngoài 
tỉnh tham gia ủng hộ và trao tặng gần 200.000 phần quà cho 
các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người 
già neo đơn vào dịp Tết hàng năm với tổng giá trị hơn 42 
tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động các tổ chức, 
cá nhân tham gia các hoạt động hỗ trợ khác (khám bệnh 
nhân đạo, tư vấn, phát thuốc miễn phí; tặng bò giống hỗ 
trợ chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình; xây dựng và trao 
tặng nhà Chữ thập đỏ cho các hộ gia đình nghèo…) với 
tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Riêng Xuân Mậu Tuất 2018, 
các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động được 21.906 phần 
quà (tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng) và các hỗ trợ khác trị giá 
trên 300 triệu đồng để chăm lo Tết cho người nghèo và 
đối tượng chính sách trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong những năm tiếp theo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phấn 
đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu do Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam giao hàng năm; 100% cơ sở hội tiến 
hành công tác vận động nguồn lực tại địa phương và bên 
ngoài để phát triển phong trào, chăm lo tốt hơn nữa mọi 
mặt đời sống của người dân nghèo và các đối tượng chính 
sách, người có công.

Cũng tại Hội nghị, chương trình “Chung sức vì biển 
đảo quê hương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, Cổng thông tin điện tử 
quốc gia được chính thức phát động với hình thức nhắn 
tin ủng hộ theo cú pháp BD gửi 1407 (20 nghìn đồng/tin 
nhắn) từ ngày 28/4 đến 26/6/2018, đồng thời phát động 
“Tháng nhân đạo” năm 2018 (từ 01 - 31/5/2018).

OANH BÙI
Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Ngày 12/5/2018, Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu phối hợp với Viện Thị giác Brien Holden 
tại Việt Nam (BHVI) tổ chức chăm sóc mắt toàn 

diện cho người dân thuộc diện nghèo tại xã Long Sơn 
-TP Vũng Tàu.

Tại buổi khám, 256 người dân đã được kiểm tra huyết 
áp, thử đường huyết, đo thị lực, tư vấn các bệnh lý về 
mắt, phát thuốc miễn phí, 45 người cao tuổi bị lão thị, 
người có hoàn cảnh khó khăn trong xã được tặng kính 
miễn phí và 66 trường hợp mắc chứng bệnh đục thủy 
tinh thể, mộng thịt, mộng quặm, đục bao sau được lập 
danh sách, chuyển về Bệnh viện Mắt để phẫu thuật trong 
thời gian tới. 

Qua hoạt động này, Bệnh viện Mắt và BHVI mong 
muốn nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm của 
người dân và xã hội về công tác chăm sóc mắt và phòng 

Gần 300 người dân xã Long Sơn được khám, 
điều trị mắt miễn phí

chống mù lòa, hướng tới mục tiêu thị giác 2020 về “Quyền 
được nhìn thấy” của cộng đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
Tổ T3G BV Mắt

Đo khúc xạ bằng máy tự động cầm tay.

Các đại biểu tham dự Hội nghị hưởng ứng chương trình nhắn tin 
“Chung sức vì biển đảo quê hương”.
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Trung tâm Y tế huyện Châu Đức: 

Họp mặt kỷ niệm Ngày quốc tế Điều dưỡng
Nhân “Ngày Điều dưỡng Quốc 

tế - 12/5/2018”, Trung tâm y tế huyện 
Châu Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 
nhằm tôn vinh những điều dưỡng 
viên ngày đêm thầm lặng, tận tụy 
với người bệnh, những người không 
thể thiếu được trong công tác chăm 
sóc sức khỏe cho người bệnh.

Tại buổi họp mặt, ban Lãnh đạo 
cùng toàn thể điều dưỡng viên của 
TTYT đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử 
ngành Điều dưỡng thế giới và Việt 
Nam. Câu chuyện về người khai sinh 
ra ngành Điều dưỡng là bà Florence 

Nightingale (1820 - 1910) cùng biểu 
tượng của cây đèn dầu đã làm lay 
động trái tim mỗi người và gửi thông 
điệp sâu sắc tới mọi điều dưỡng viên 
về vai trò quan trọng của công tác 
điều dưỡng.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng lắng 
nghe tâm tư, nguyện vọng của các 
điều dưỡng, chia sẻ cởi mở về điều 
kiện làm việc, các chế độ đãi ngộ 
dành cho điều dưỡng…; nhắc nhở 
các điều dưỡng phải nghiêm túc thực 
hiện 8 tiêu chí đạo đức nghề nghiệp, 
xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tận 

“Ngày hội Thầy thuốc trẻ  
làm theo lời Bác, tình nguyện  
vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018

Kỷ niệm lần thứ 128 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, 
tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018”, tại địa bàn 
xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Trong ngày Hội, gần 1.000 em thiếu niên, nhi đồng đã 
được hướng dẫn và thực hành quy trình rửa tay bằng xà 
phòng đúng cách, các biện pháp giúp phòng tránh bệnh 
dịch nguy hiểm trong mùa hè. Đồng thời, giáo viên và phụ 
huynh học sinh trên địa bàn huyện còn được tập huấn kỹ 
năng cơ bản về sơ, cấp cứu, tư vấn dinh dưỡng… từ các bác 
sĩ chuyên khoa của 02 bệnh viện tuyến tỉnh.

Trong dịp này, các y, bác sỹ của Hội Thầy thuốc trẻ cũng 
đã tiến hành khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn 
phí, hướng dẫn chế độ ăn uống và rèn luyện sức khỏe trong 
điều trị các bệnh mạn tính cho cho gần 400 người nghèo, 
người già neo đơn, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn xã Nghĩa Thành với kinh phí khoảng 
20 triệu đồng. Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Bệnh viện Bà Rịa: 

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử

Trong 4 ngày (từ 22/5 đến 25/5), Bệnh viện Bà Rịa 
tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho 
hơn 500 nhân viên y tế - là những Điều dưỡng, Nữ 
hộ sinh và đối tượng thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, 
giao tiếp với người bệnh. Báo cáo viên là Bs Nguyễn 
Văn Lên - Giám đốc Trung Tâm Truyền thông Giáo 
dục Sức khỏe tỉnh.

Bằng kinh nghiệm và khả năng truyền đạt cuốn 
hút, bác sĩ Nguyễn Văn Lên đã chuyển tải đến học 
viên các phương pháp, kỹ năng truyền thông trong 
bệnh viện; nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của 
nhân viên y tế đối với người bệnh, thân nhân người 
bệnh... nâng cao kỹ năng xử trí, giải quyết các vấn đề 
thường gặp trong công việc hàng ngày, hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh.

Qua lớp tập huấn, các học viên nhận thức sâu sắc 
hơn về tầm quan trọng của công tác xã hội, kỹ năng 
giao tiếp, ứng xử trong bệnh viện, góp phần nâng cao 
chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh, xây dựng thương hiệu bệnh viện Bà Rịa “Văn 
minh-Thân thiện-Hiện đại”.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Lãnh đạo cùng toàn thể điều dưỡng viên của 
TTYT cùng ôn lại lịch sử ngành Điều dưỡng.

tình, chu đáo, xứng đáng với truyền 
thống cao quý của nghề Điều dưỡng.

Tin, ảnh:  
NGUYỄN LONG PHƯƠNG TRANG

Bs Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung Tâm Truyền thông Giáo 
dục Sức khỏe tỉnh, chia sẻ thông tin, kỹ năng tại lớp tập huấn.

Thầy thuốc trẻ khám bệnh về mắt cho người dân xã Nghĩa Thành, 
huyện Châu Đức.
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Ngày 16/5, Bệnh viện Tâm 
thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
tổ chức tập huấn chẩn đoán 

và điều trị nghiện ma túy, các chất 
gây nghiện dạng thuốc phiện và ma 
túy tổng hợp dạng Amphetamine cho 
hơn 100 học viên là y, bác sỹ của các 
đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế và cán 
bộ y tế Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm ma túy PC 47, Bộ 
đội biên phòng tỉnh, cơ sở tư vấn và 
điều trị nghiện ma túy (thuộc Sở LĐ 
-TB&XH). Giảng viên của lớp tập 
huấn là TS, BS Nguyễn Văn Dũng - 
Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 
II; BS CKII Huỳnh Thanh Hiển - BV 
Tâm thần TP HCM.

Tại lớp tập huấn, sau khi khái quát 
những nội dung cơ bản bao gồm: khái 
niệm về ma túy, phân loại ma túy, giới 
thiệu các loại ma túy mới, các dấu 
hiệu nhận biết người nghiện ma túy, 
cơ chế gây nghiện…, các giảng viên 
đã cập nhật, bổ sung cho học viên 
những kiến thức mới trong chẩn đoán, 

Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh cho biết, so với cùng 
kỳ năm 2017, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) 
của tỉnh BR-VT giảm trên 63% (thời điểm ngày 

14/5/2017, toàn tỉnh có 893 cas mắc SXH; thời điểm ngày 
14/5/2018 toàn tỉnh có 328 ca mắc SXH). Hiện chưa ghi 
nhận trường hợp nào tử vong do SXH.

Tuy vậy, hiện đã bước vào mùa mưa, để kịp thời ngăn 
chặn nguy cơ bùng phát SXH trên địa bàn, đồng thời góp 
phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của mỗi người 
dân cũng như trách nhiệm của các cấp chính quyền, các 
ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh, ngày 20/5/1018, chiến dịch diệt lăng quăng phòng, 
chống SXH đợt 1 năm 2018 đã được triển khai tại tất cả 
các địa phương trên phạm vi toàn tỉnh.

 Sau lễ phát động tại trụ sở UBND các xã, phường, thị 
trấn, trường học, cán bộ y tế và các cộng tác viên đã đến 
từng hộ gia đình để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động 
các hộ dân vệ sinh nhà cửa, cọ rửa lu, khạp và dọn dẹp 
các vật dụng đọng nước, loại bỏ các vật phế thải chứa 
nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh... 
và ký cam kết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tích cực diệt lăng 
quăng phòng chống SXH và bệnh do vi rút Zika.

Tập huấn chẩn đoán, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy 
và các chất gây nghiện dạng thuốc phiện

Toàn tỉnh ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng đợt 1 năm 2018

Dịp này, Sở Y tế đã thành lập 4 đoàn giám sát, hỗ trợ 
các địa phương nhằm tăng cường hiệu quả của chiến dịch.

Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Đoàn giám sát kiểm tra lăng quăng tại một cơ sở kinh doanh 
lốp xe cũ thuộc địa bàn TP. Vũng Tàu.

điều trị loạn thần; các kiến thức, kỹ 
năng trong sơ, cấp cứu, các phương 
pháp điều trị cắt cơn do nghiện thuốc 
phiện và các chất gây nghiện dạng 
thuốc phiện, ma túy tổng hợp dạng 
Amphetamine; đồng thời hướng dẫn 
những văn bản, quy định, liên quan 
đến việc tổ chức cai nghiện ma túy 
tại gia đình và cộng đồng. 

Được biết ngoài việc cập nhật kiến 
thức, lớp tập huấn còn nhằm thực 

hiện nghiêm Nghị định 221/2013/
NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính 
Phủ, yêu cầu người có thẩm quyền 
xác định người nghiện ma túy, ngoài 
chứng chỉ hành nghề khám bệnh theo 
quy định của Luật khám bệnh, chữa 
bệnh còn phải có chứng chỉ tập huấn 
về điều trị cắt cơn nghiện ma túy do 
cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Tin, ảnh: THẾ PHI

BS CKII Huỳnh Thanh Hiển - Bệnh viện Tâm 
Thần TPHCM chia sẻ thông tin tại lớp tập 
huấn.

TS, BS CKII Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc 
BV Tâm thần TW II chia sẻ kinh nghiệm, 
hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma túy 
tại lớp tập huấn.
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Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phối hợp và quảng bá hình ảnh 
địa phương với báo chí nước ngoài 

Ngày 25/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở ngoại vụ 
tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền và quảng bá 
hình ảnh địa phương với báo chí nước ngoài cho 62 cán 
bộ, công chức, viên chức làm truyền thông tại các sở, ban, 
ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. Báo cáo viên là Bà Lê Thị Thu Hằng - Vụ 
trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại 
giao Việt Nam

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt những 
nội dung cơ bản về tuyên truyền đối ngoại, tranh thủ phóng 
viên nước ngoài quảng bá hình ảnh địa phương qua các 

phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, các 
học viên còn được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn 
trong công tác ngoại giao, quảng bá hình ảnh từ chính 
Bà Lê Thị Thu Hằng - nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm.

Mục đích của lớp bồi dưỡng nhằm nhằm giúp cho cán 
bộ, công chức, viên chức làm công tác truyền thông của 
các sở, ngành, địa phương hiểu thêm về tầm quan trọng 
của thông tin đối ngoại trong đời sống xã hội, đồng thời 
vận dụng tốt vào thực tiễn nhiệm vụ, góp phần quảng bá 
hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu với báo chí nước ngoài để 
phát triển du lịch và hội nhập quốc tế. MỸ DINH

Tặng máy trợ thính 
cho hơn 500 bệnh nhân 

Ngày 26/5, tại Trung tâm nuôi dạy 
trẻ khuyết tật tỉnh, 02 tổ chức phi chính 
phủ của Mỹ là VinaCapital Foundation 
và Starkey Hearing Foundation phối hợp 
cùng Sở Lao Động - Thương binh và Xã 
hội tặng hơn 500 máy trợ thính cho các 
bệnh nhân khiếm thính của tỉnh BR-VT.

Trước đó, ngày 9/01/2018, các bệnh 
nhân đã được khám sàng lọc và lấy kích 
thước khuôn tai để xác định kích cỡ máy 
phù hợp.

Đây là hoạt động nằm trong chương 
trình “Chăm sóc thính lực cộng đồng” tại 
Việt Nam được thực hiện từ năm 2016. 
Theo báo cáo của chương trình, qua hai 
năm triển khai tại nhiều tỉnh thành trong 
cả nước đã cải thiện khả năng nghe cho 
nhiều bệnh nhân khiếm thính tại cộng 
đồng, 65% số bệnh nhân là học sinh các 
trường khiếm thính bắt đầu phát triển 
giọng nói và cải thiện đáng kể thành tích 
học tập.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Tiếp nhận 310 đơn vị máu từ Hội viên  
Hội thầy thuốc trẻ và công chức, viên chức 
khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng 29/5, tại Bệnh viện Bà 
Rịa, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối 
hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp 
tỉnh, Trung tâm Truyền máu Bệnh 
viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) 
tổ chức đợt hiến máu tình nguyện 
(HMTN) năm 2018 với sự tham gia 
của các Hội viên Hội thầy thuốc 
trẻ, cán bộ, công chức, viên chức 
đến từ các đơn vị Y tế và các doanh 
nghiệp đóng chân trên địa bàn TP. 
Bà Rịa. Kết quả, Trung tâm Truyền 
máu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 
được 310 đơn vị máu, tăng 55 đơn 
vị máu so với năm 2017 (255 đơn 
vị máu).

Được biết trong những năm 
qua, phong trào HMTN của tỉnh 
BR-VT luôn nhận được sự tham 
gia nhiệt tình của Ban chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện các cấp, 
sự hưởng ứng đồng thuận của các 
tầng lớp nhân dân và sự ủng hộ, 
quan tâm của các cấp chính quyền. 
Nhờ đó phong trào HMTN có sức 
lan tỏa mạnh mẽ, hàng năm số 
lượng máu hiến luôn đạt và vượt 
chỉ tiêu, lượng máu hiến tặng năm 
sau luôn cao hơn năm trước. Cụ 
thể, năm 2013, toàn tỉnh vận động 
hiến tặng được 12 ngàn đơn vị máu, 
năm 2014 gần 15 ngàn đơn vị máu, 
năm 2015 và năm 2016, toàn tỉnh 
đã tiếp nhận được trên 16 ngàn đơn 
vị máu, vượt 19 % kế hoạch. Nguồn 
máu từ phong trào HMTN của tỉnh 
BR-VT đã hỗ trợ rất hiệu quả cho 
công tác điều trị, kịp thời cứu sống 
nhiều bệnh nhân.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Chuyên gia của tổ chức quốc tế hướng dẫn 
bệnh nhân đeo máy trợ thính.

Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện.
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Đảng bộ bộ phận 
Bệnh viện Bà Rịa:

Tổ chức hội 
nghị học tập 
chuyên đề  
năm 2018

Công đoàn cơ sở TTYT  
huyện Châu Đức:

Tổ chức liên hoan  
cho các cháu thiếu nhi 

Nhân Ngày 
Quốc tế thiếu nhi 
1/6, BCH Công 
đoàn Trung tâm 
Y tế huyện Châu 
Đức tổ chức buổi 
liên hoan, vui 
chơi cho con em 
CBVC LĐ của 
đơn vị.

Tại buổi liên 
hoan, các cháu 
được thể hiện 
các năng khiếu 
về múa hát, kể 
chuyện, đố vui, 
đọc thơ…, được 
tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, các cháu 
đạt thành tích cao trong niên học 2017 -2018 được 
trao thưởng…và thưởng thức tiệc ngọt do các cô, 
chú trong BCH Công đoàn chuẩn bị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp - Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở Trung tâm Y tế huyện Châu Đức cho biết, đây 
là hoạt động thường niên của Ban Nữ công Công 
đoàn cơ sở nhằm chăm lo mọi mặt đời sống vật chất, 
tinh thần cho người lao động.

Tin, ảnh: NGUYỄN LONG PHƯƠNG TRANG

Ngày 29/5/2018, Công đoàn ngành Y tế tổ chức lớp 
tập huấn Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các cơ sở y tế 
cho 80 học viên - là Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban 
chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe TTƯT-
BSCKII Nguyễn Viết Giáp - Phó Chủ tịch CĐN trình 
bày Khái quát chung về kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa 
nhân viên y tế với người bệnh, thân nhân người bệnh, 
giữa nhân viên y tế với nhau... Bên cạnh đó, báo cáo viên 
còn đưa ra những tình huống giao tiếp ứng xử cụ thể cho 
từng chức danh công việc: bộ phận tiếp đón, thu ngân, 
chăm sóc, phát thuốc, tư vấn sức khỏe, khi làm thủ thuật, 
phẫu thuật, khi ra viện, chuyển viện… để cùng học viên 
thảo luận, thống nhất cách thức giao tiếp, ứng xử phù hợp.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh thực hiện 
thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 2 năm 2014 
của Bộ Trưởng Bộ Y tế, Quy định về Quy tắc ứng xử 

Công đoàn ngành Y tế:

Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho 80 Công đoàn viên

Quang cảnh lớp tập huấn.

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại 
các cơ sở Y tế, hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ, 
đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Tin, ảnh: XUÂN LÊ

Đồng chí Võ Văn Hùng – Phó Bí thư 
Đảng ủy Sở Y tế, phụ trách công tác 
tuyên giáo, triển khai chuyên đề năm 
2018 tại Hội nghị.

Ngày 29/5/2018, Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Bà Rịa tổ 
chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2018 cho cán bộ, đảng 
viên, viên chức, lao động của bệnh viện.

Đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế đã 
quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà 
ngành Y tế cần tập trung thực hiện trong năm 2018 theo tinh 
thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm 
kỳ 2015-2020. Đồng thời, đồng chí liên hệ với thực tế nhiệm 
vụ chính trị của Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Bà Rịa, từ đó 
yêu cầu các đảng viên, nhân viên y tế của bệnh viện cần 
nhận thức sâu sắc và thiết thực thực hiện nội dung của Nghị 
quyết; không ngừng học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Từng cá nhân, từng vị trí việc làm phải 
nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn, tác phong 
giao tiếp ứng xử với bệnh nhân và cả với đồng nghiệp để góp 
phần xây dựng Bệnh viện Bà Rịa trở thành bệnh viện “Văn 
minh - Thân thiện - Hiện đại”.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Đồng chí Nguyễn Tấn Hiệp –  
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung 
tâm Y tế huyện Châu Đức trao 
thưởng cho các cháu đạt thành tích 
cao trong niên học 2017 - 2018.
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Sáng 31/5, tại công viên Lê 
Thành Duy, TP. Bà Rịa, Ban 
chỉ đạo Phòng chống tác hại 

thuốc lá tỉnh (BCĐ PCTHTL tỉnh) tổ 
chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế 
giới không thuốc lá năm 2018 với chủ 
đề “Thuốc lá và bệnh tim mạch “ .

Tham dự lễ mit tinh có đại diện 
BCĐ PCTHTL tỉnh; đại diện lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo 
UBND các huyện/thị xã/thành phố; 
lãnh đạo các đơn vị Y tế trực thuộc 
Sở Y tế; lãnh đạo các Phòng Y tế, các 
đơn vị Y tế ngành đóng chân trên địa 
bàn… và hơn 400 đoàn viên, thanh 
niên, sinh viên, học sinh thuộc địa 
bàn TP. Bà Rịa.

Thay mặt BCĐ PCTHTL tỉnh, ông 
Nguyễn Văn Thái - Phó Ban thường 
trực BCĐ PCTHTL tỉnh phát biểu 
phát động tại buổi lễ. Ông Nguyễn 
Văn Thái nhấn mạnh: “…Theo thống 
kê của WHO (Tổ chức y tế thế giới), 
mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 
triệu ca tử vong do các căn bệnh liên 
quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó 
có khoảng 900.000 ca tử vong do hút 
thuốc lá thụ động. Sử dụng thuốc lá là 

một trong những nguyên nhân chính 
gây nên các bệnh tim mạch, trong đó 
có bệnh nguy hiểm như đột quỵ - căn 
bệnh hiện đang gây tử vong hàng đầu 
trên thế giới cũng như tại Việt Nam”. 
Thông qua chủ đề “Thuốc lá và bệnh 
tim mạch” WHO muốn thông tin tới 
cộng đồng mối liên hệ giữa việc sử 
dụng thuốc lá và bệnh tim mạch, kêu 
gọi các quốc gia cần có những hành 
động kịp thời, hiệu quả nhằm làm 
giảm nguy cơ mắc và tử vong do các 
bệnh về tim mạch liên quan đến sử 
dụng thuốc lá”. 

Hưởng ứng lời phát động của 
BCĐ PCTHTL tỉnh, ông Nguyễn Văn 
Tài - Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa 
phát biểu khẳng định, chính quyền địa 
phương quyết tâm đẩy mạnh công 
tác thông tin, giáo dục, truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức của người 
dân về tác hại thuốc lá, lợi ích môi 
trường không khói thuốc, các Quy 
định của Luật phòng chống tác hại 
thuốc lá và các văn bản hướng dẫn 
thực thi Luật phòng chống tác hại 
thuốc lá tới toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân 

Bà Rịa - Vũng Tàu:

MÍT TINH HƯỞNG ỨNG
Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2018

Đại diện đoàn viên, thanh niên phát biểu 
hưởng ứng tại buổi lễ.

dân trên địa bàn thành phố.
Sau lễ mit tinh, lực lượng đoàn 

viên, thanh niên, sinh viên, học sinh 
đã tham gia diễu hành trên các tuyến 
đường chính của thành phố Bà Rịa 
với các thông điệp: “Thuốc lá là 
nguyên nhân chính gây ra bệnh tim 
mạch”; “Hút thuốc lá gây thêm đói 
nghèo”; “Hút thuốc lá gây bệnh ung 
thư phổi”... lan tỏa tới cộng đồng. 

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Quang cảnh lễ mít tinh.
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• Ngày 26/4/2018, Sở Y tế đã ban hành văn 
bản số 1041/SYT-VP triển khai Quyết định số 
09/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý 
phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức về 
quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Sở Y tế hướng dẫn việc niêm yết công 
khai nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
trên địa bàn tỉnh.

• Ngày 26/4/2018, Sở Y tế ban hành văn bản số 
1043/SYT-VP triển khai Quyết định số 08/2018/
QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế phối 
hợp công bố, công khai, rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính và báo cáo việc thực hiện công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính trên tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu.

• Ngày 26/4/2018, Sở Y tế đã ban hành văn 
bản số 1036/SYT-NVD triển khai công văn số 
7191/QLD-CL có công văn số 7191/QLD-CL về 
việc đính chính công văn số 6406/QLD-CL ngày 
11/4/2018 của Cục Quản lý Dược. Theo đó, Cục 
Quản lý Dược thông báo đính chính thông tin về 
sản phẩm như sau: “Không được buôn bán, sử 
dụng thuốc mang tên Nhức khớp tê bại hoàn, trên 
nhãn ghi: “Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN- CSĐND 
ĐẠI AN- 40 TRẦN PHÚ- BA ĐÌNH- HN”.

• Ngày 07/5/2018, Sở Y tế đã ban hành văn 
bản số 1130/SYT-NVD triển khai Thông tư 
số 01/2018/TT-BYT quy định ghi nhãn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng 
thuốc.

• Ngày 08/5/2018, Sở Y tế đã ban hành văn bản 
số 1140/SYT-NVD triển khai công văn số 7350/
QLD-CL ngày 27/4/2018 của Cục Quản lý Dược 
về việc tăng cường quản lý chất lượng thuốc.

• Ngày 17/5/2018, Sở Y tế đã ban hành văn 
bản số 1260/SYT-VP triển khai Quyết định số 
2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018 của Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi được 
quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 
tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn 
vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

• Ngày 23/5/2018, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 1305/SYT-NVD về việc tăng cường kiểm 
soát, quản lý việc buôn bán mật gấu trái phép tại 
các cơ sở kinh doanh YDCT trên địa bàn một số 
tỉnh, thành phố. 

• Ngày 23/5/2018, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 1309/SYT-NVD triển khai công văn số 
6777/QLD-MP ngày 16/4/2018 của Cục Quản 
lý Dược có về việc cập nhật quy định về các chất 
dùng trong mỹ phẩm.

• Ngày 23/5/2018, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 1320/SYT-NVD triển khai công văn số 
191/YDCT-QLY ngày 18/4/2018 của Cục Quản 
lý y, dược cổ truyền về việc tăng cường công tác 
kiểm tra, thanh tra các cơ sở khám chữa bệnh, sản 
xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền. 

• Ngày 28/5/2018, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 1370/SYT-NVY về việc phòng chống dịch 
bệnh não mô cầu.

• Ngày 29/5/2018, Sở y tế đã phát hành văn 
bản số 1382/SYT-VP triển khai Quyết định số 
1340/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND 
tỉnh BR-VT về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Bà Rịa - Vũng 
Tàu (03 thủ tục hành chính mới, 11 thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và 
dinh dưỡng).

• Ngày 04/6/2018, Sở Y tế đã phát hành Kế 
hoạch số 75/KH-SYT về Tiêm vắc xin ComBE 
Five (DPT-VGB-Hib) trong tiêm chủng mở rộng 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018.

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)

TIN VĂN BẢN
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/Số lô Lý do Biện pháp 
xử lý

Thuốc viên nang cứng Oridiner 
300mg (Cefdinir 300mg)

Công ty cổ phần dược phẩm Phương 
Đông sản xuất. VD-25255-16 614204 Thuốc không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng. Thu hồi

Thuốc viên nén phân tán Hesopak 
(Cefpodoxime proxetil dispersible 
tablet 100mg)

Công ty M/S Stallion Laboratories 
Pvt.Ltd (India) sản xuất, Công ty 
TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta 
nhập khẩu.

VN-17911-14 7011 Thuốc không đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. Thu hồi

Nexium 20mg Ghi mạo danh doanh nghiệp nhập 
khẩu là Công ty cổ phần Armephaco 
(đ/c: 118 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, 
quận Long Biên, Hà Nội) đã được Bộ 
Y tế cấp giấy phép lưu hành.

Thuốc nhập khẩu SONG SONG - GPNK 16738/
QLD-KD ngày 19/12/2011 hoặc 2765/QLD-
KD ngày 27/02/2013; hoặc số giấy phép 
khác.

Thuốc chưa được phép 
lưu hành

Thu hồi

Nexium 40mg Thu hồi

DR.G Brightening Balm SPF30 PA

Công ty TNHH một thành viên KNV 
Connection (địa chỉ: 43/4 Nguyễn 
Thái Sơn, phường 4, quận Gò vấp, 
TP. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 
trưởng.

95755/14/CBMP-QLD 31/07/2014

Cảc sản phẩm mỹ 
phẩm lưu thông không 
đáp ứng quy định về 
ghi nhãn mỹ phẩm; 
Doanh nghiệp không 
thực hiện báo cáo và 
không có Hồ sơ Thông 
tin sản phẩm (PIF) 
xuất trình cho cơ quan 
có thẩm quyền theo 
yêu cầu.

Thu hồi

O!MP β-glucan soothing cream 22977/16/CBMP-QLD 23/11/2016 Thu hồi

Bobmiki Get Chu Tint Marigold Carat 26403/17/CBMP-QLD 13/01/2017 Thu hồi

Bobmiki Aura Pangpang Blusher 
Pure Coral 26448/17/CBMP-QLD 13/01/2017 Thu hồi

Bobmiki Real Cushion True Beige 26440/17/CBMP-QLD 13/01/2017 Thu hồi

Bobmiki Oasis Sun Gel 26438/17/CBMP-QLD 13/01/2017 Thu hồi

Lion star anti aging prevent acne Công ty TNHH sản xuất thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Nano Việt 
Nam; Công ty TNHH MTV TM - DV- 
XNK MP Linh Ngọc chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra thị trường.

003392/16/CBMP-HCM 10/10/2016 Mỹ phẩm lưu thông 
có thành phần công 
thức sản phẩm ghi trên 
nhãn không đúng như 
hồ sơ đã công bố.

Thu hồi

Lion star serum collagen 003393/16/CBMP-HCM 10/10/2016 Thu hồi

Lion star whitening body cream 003391/16/CBMP-HCM 10/10/2016 Thu hồi

Cream Victory tobe effective after 
5 days Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Việt sản 

xuất tại Chi nhánh Công ty (địa chỉ 
chi nhánh: 60/18 tổ 28 khu phố 5, 
phường Tráng Dài, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Mỹ phẩm không đạt 
yêu cầu chất lượng về 
chỉ tiêu giới hạn kim 
loại nặng trong mỹ 
phẩm (hàm lượng Thủy 
ngân vượt quá giới hạn 
cho phép).

Thu hồi

Cream new white tobe efective 
after 5 days Thu hồi

Kem tàn nhang - tái tạo ngừa lão 
hóa Lavish skin as you Thu hồi

Kem nám- tàn nhang- đồi mồi-
trắng da-đa chức năng

Công ty sản xuất, đứng tên công bố 
và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm 
ra thị trường: Công ty TNHH Hoá Mỹ 
phẩm Phát Cường Thịnh (địa chỉ: số 
398, ấp 2, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang).

01/17/CBMP-TG

Công ty TNHH Hoá 
Mỹ phẩm Phát Cường 
Thịnh sản xuất sản 
phẩm mỹ phẩm không 
đáp ứng các nguyên 
tắc, tiêu chuấn cơ bản 
về “Thực hành tốt sản 
xuất mỹ phẩm” của 
Hiệp hội các nước Đông 
Nam Á (CGMP-ASEAN).

Thu hồi

Kem trắng da chống nắng-đa chức 
năng 02/17/CBMP-TG Thu hồi

Kem dưỡng trắng da toàn thân 
cao cấp 03/17/CBMP-TG Thu hồi

Kem kỳ tế bào chết toàn thân 04/17/CBMP-TG Thu hồi

Kem mụn-mờ thâm-liền sẹo-trắng 
da-đa chức năng 05/17/CBMP-TG Thu hồi

Sữa rửa mặt ngừa mụn-sáng da 06/17/CBMP-TG

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



HOA ĐẸP NGÀNH Y

Làm truyền thông có dịp đi 
nhiều tôi nhận thấy, ở những 
địa bàn vùng sâu, vùng xa - 

nơi người dân cần bác sĩ nhất thì 
thường lại thiếu bác sĩ. Nguyên 
nhân chắc chẳng cần lý giải, theo 
lẽ thường, rất hiếm người tìm đến 
những nơi khó khăn để dấn thân lập 
nghiệp, chưa bàn đến mức thu nhập, 
chất lượng cuộc sống hay những thứ 
to tát khác, mà yếu tố cần thiết nhất 
là điều kiện làm việc, cơ sở vật chất 
cũng khó lòng đáp ứng để bác sĩ phát 
huy chuyên môn của mình, do đó 
nếu có sự lựa chọn, chẳng mấy ai ở 
lại hoặc gắn bó lâu dài. Nhưng có 
một bác sĩ đã dành cả cuộc đời để 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân 
dân vùng sâu, vùng xa, đó là bác sĩ 
Nguyễn Quốc Hương - Trưởng trạm 
y tế xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Bác sĩ Hương sinh năm 1963, 
gốc người Quảng Trị. Mặc dù đã 
vào miền Nam sinh sống khá lâu 
nhưng chất thâm trầm, cẩn trọng và 
phong thái chậm rãi, chắc chắn của 
người miền Trung vẫn hiện hữu khá 
rõ trong giao tiếp. Anh có thể nhớ 
chính xác các thời điểm trong cuộc 
đời mà không cần phải lục lọi hay 

sắp xếp lại trí nhớ. Anh kể: “Năm 
1985, tốt nghiệp xong trường Trung 
học Y tế Đồng Nai tôi về công tác 
tại phòng khám của TTYT huyện 
Xuyên Mộc, một thời gian ngắn tôi 
được cử về làm trưởng trạm y tế xã 
Bàu Lâm. Từ năm 2000 - 2003 tôi 
được cử đi học chuyên tu bác sĩ tại 
trường Đại học Y Dược TP. HCM, 
tốt nghiệp xong đúng thời điểm xã 

Bàu Lâm có quyết định chia tách, 
tôi được điều về làm trưởng trạm Y 
tế xã Tân Lâm và gắn bó với vị trí 
này suốt từ bấy đến nay”.

Trong dòng hồi ức của anh, 
thoạt nghe có phần “xuôi chèo mát 
mái”, không có những khúc khuỷu, 
gập ghềnh. Nhưng với những ai đã 
sống lâu năm ở mảnh đất BR-VT ắt 
hẳn đều nhớ, trong những năm đầu 
của thập niên 90 của thế kỷ 20 trở 
về trước, dịch bệnh sốt rét hoành 
hành dữ dội tại nhiều địa phương 
của tỉnh mà Xuyên Mộc là địa bàn 
nóng nhất, ngoài ra các dịch bệnh 
khác như SXH, Tả, Thương hàn… 
Xuyên Mộc cũng là địa bàn trọng 
điểm.

Vừa mới ra trường, mới chân ướt 
chân ráo vào nghề, anh đã đối mặt 
với tình trạng sốt rét tràn lan. Đặc 

33 năm 
GẮN BÓ VỚI Y TẾ CƠ SỞ

Bác sĩ Hương thăm khám bệnh nhi tại trạm y tế.

Tân Lâm là một xã thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Xuyên 
Mộc, được tách ra từ xã Bàu Lâm từ năm 2003, được cho là địa bàn 
xa trung tâm nhất của tỉnh. Địa bàn rộng, có nhiều đồng bào dân 
tộc sinh sống. Dân cư chủ yếu làm nghề nông nên đời sống còn 
nhiều khó khăn.

Diện tích: 88km2; Dân số: 7.988 người; Số hộ: 1.718; Số ấp: 6 ấp. 
Vì vậy, việc triển khai các chương trình y tế nơi đây gặp không ít 
khó khăn...
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biệt là thời điểm công tác tại TYT 
xã Bàu Lâm, một năm có thể phát 
hiện trên 50 ca mắc sốt rét, chưa kể 
các bệnh, dịch khác vì thời điểm 
đó mới thành lập tỉnh, đời sống của 
người dân vùng sâu, vùng xa còn 
nhiều vất vả, thiếu thốn, ý thức của 
người dân về phòng bệnh chưa tốt 
nên việc tuyên truyền, vận động gặp 
nhiều khó khăn, mà địa bàn xã Bàu 
Lâm trước khi chia tách là địa bàn 
rộng nhất của tỉnh (sau khi chia tách, 
địa bàn rộng nhất thuộc về xã Tân 
Lâm). Rồi những đợt thực hiện chiến 
dịch TCMR, anh cùng đồng nghiệp 
phải bám trụ cơ sở nhiều ngày. Để có 
được sự tin tưởng, ủng hộ của người 
dân, nhiều lần anh trở thành bác sĩ 
thú y bất đắc dĩ, giúp dân tiêm thuốc 
trị bệnh cho heo và các loại vật nuôi 
trong gia đình. 

Thời điểm đó, tuy chưa học lên 
bác sĩ nhưng với tình trạng thiếu 
thốn nhân lực của y tế cơ sở, anh 

kiêm luôn nhiệm vụ đỡ sanh tại 
trạm. Trong gần 50 ca sanh do anh 
đỡ, có những ca thuộc dạng khó như 
sanh ngôi mông, sanh đôi, chuyển dạ 
kéo dài…anh vẫn xử trí thành công 
nhờ vận dụng nhuần nhuyễn những 
kiến thức đã học. Mặc dù vậy, anh 
luôn ý thức được rằng, làm nghề 
chữa bệnh cứu người không thể 
trông chờ vào may rủi, nếu không 
chịu khó trau dồi chuyên môn, nâng 
cao trình độ chính là tự hại mình, hại 
người, do đó anh quyết tâm khăn gói 
lên TP.HCM học chuyên tu bác sĩ.

Học xong quay về, lập tức anh 
nhận nhiệm vụ tại địa bàn mới: 
Trưởng trạm y tế xã Tân Lâm (tách 
ra từ Bàu Lâm). Vì mới thành lập 
nên cơ sở vật chất gần như bằng 
không, trong 05 năm đầu (từ 2003 
- 2007) trạm phải sử dụng kho chứa 
mì của nông trường để làm việc. 
Bạn học cùng anh hầu hết đều công 
tác tại các bệnh viện hoặc TTYT, 

điều này đôi khi cũng khiến anh 
chạnh lòng, hơn nữa những kiến 
thức chuyên môn đã học, ít được 
vận dụng vì trang thiết bị thiếu thốn 
càng khiến anh thêm nản, nhưng vì 
bà con cần anh, tin tưởng và quý 
mến nên anh lại có thêm động lực 
để tiếp tục cố gắng. Rồi thì những 
khó khăn cũng dần qua, đời sống của 
người dân được cải thiện, cơ sở vật 
chất được ngành quan tâm đầu tư, 
đáp ứng được nhu cầu phòng bệnh, 
chữa bệnh. Đến nay trạm y tế xã Tân 
Lâm đã hoạt động ổn định và hàng 
năm đều hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ do ngành, địa phương giao phó.

Đến xã Tân Lâm hôm nay, bộ 
mặt nông thôn mới với nhiều đổi 
thay, dịch bệnh sốt rét một thời 
hoành hành nay đã đi vào dĩ vãng, 
các dịch bệnh lưu hành như SXH, 
Tay Chân Miệng, tiêu chảy… cũng 
được kiểm soát chặt chẽ nhờ sự phối 
hợp hiệu quả giữa y tế cơ sở và chính 
quyền địa phương. Để có được điều 
này chắc chắn đó là công sức của 
các cấp và cả tập thể nhưng với 33 
năm gắn bó, cống hiến cho ngành y 
tế những đóng góp của bác sĩ Hương 
là không hề nhỏ, đúng như bác sĩ Hồ 
Văn Hải - Giám đốc Trung tâm y tế 
huyện Xuyên Mộc nhận xét: “Bác sĩ 
Hương là người trách nhiệm, tỉ mỉ, 
tận tâm với công việc. Ở cương vị 
trưởng trạm, anh đã tích cực tham 
mưu cho chính quyền địa phương 
trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, nhiều năm liền xã Tân Lâm là 
địa phương làm tốt công tác chăm 
sóc sức khỏe nhân dân. Ở cương vị 
bác sĩ, anh đã bền bỉ vượt qua những 
năm tháng khó khăn nhất và gắn 
bó mật thiết với dân, tận tình chăm 
sóc, điều trị bệnh cho họ. Tôi được 
biết, với người bệnh nghèo, anh luôn 
tìm mọi cách để cứu chữa, dù phải 
bỏ tiền túi ra để lo liệu. Người thầy 
thuốc như thế ở đâu dân cũng cần, 
cũng quý trọng và tin yêu”.

Bài, ảnh: KHÁNH CHIBác sĩ Hương kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân Lao.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

Bs. Nguyễn Văn Lên – GĐ Trung Tâm Truyền Thông- GDSK tỉnh  
tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế BV Bà Rịa.

Đ/c Võ Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng Bộ Sở Y tế triển khai nội dung 
sinh hoạt chuyên đề năm 2018 tại Đảng bộ bộ phận BV Bà Rịa.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018 được tổ chức tại BV Bà Rịa.

Tổ chức quốc tế VinaCapital Foundation và Starkey Hearing Foundation tặng hơn 500 máy trợ thính  
cho bệnh nhân khiếm thính tại tỉnh BR-VT.



Bà Rịa - Vũng Tàu Mít tinh hưởng ứng 
Ngày thế giới không thuốc lá  31/5/2018

Đông đảo các Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên…  
tham gia buổi lễ Mít tinh.

 Xe loa và các đoàn viên, sinh viên, học sinh… diễu hành trên các trục lộ chính của thành phố,  
truyền tải thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng. 

Ông Nguyễn Văn Tài- Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa phát biểu  
hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá.

Văn nghệ chào mừng.


