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Ngày Dân số Thế giới 11-7-2018:

Thành công của Kế hoạch hóa gia đình
là tiền đề cho phát triển bền vững

N

ăm nay, kỷ niệm Ngày Dân
số thế giới 11/7 Quỹ Dân số
Liên Hợp Quốc (UNFPA)
đã chọn chủ đề: “Thành công của
Kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho
phát triển bền vững”. Tại tỉnh Bà RịaVũng Tàu, Ngày Dân số Thế giới năm
nay được triển khai đến các huyện, thị
xã, thành phố và các xã, phường, thị
trấn bằng các hình thức tuyên truyền:
phối hợp ban ngành, đoàn thể tổ chức
nói chuyện chuyên đề, truyền thông
và tư vấn nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ;
phát thanh-truyền hình, truyền thanh
tại địa bàn dân cư… để tuyên truyền
chủ đề, thông điệp mà UNFPA đã
đề ra. Qua đó, nhằm nâng cao nhận
thức và đề cao trách nhiệm của các
cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức
xã hội, từng gia đình về ý nghĩa và
tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia
đình đối với sức khỏe, hạnh phúc của
mỗi người dân và sự phát triển bền
vững của đất nước.
Trong công tác dân số-kế hoạch
hóa gia đình những năm qua, Việt
Nam đã khống chế thành công tốc
độ gia tăng dân số, sớm đạt và duy
trì mức sinh thay thế, góp phần trong
công cuộc xóa đói giảm nghèo. Theo
số liệu thống kê từ Tổng cục Dân
số-Kế hoạch hóa gia đình cho thấy,
số con trung bình mỗi phụ nữ trong
độ tuổi sinh đẻ giảm mạnh: từ 3,74
con/phụ nữ năm 1992 xuống còn 2,33
con/phụ nữ năm 1999 và 2,09 con vào
năm 2006; đạt mức sinh thay thế sớm
hơn 10 năm so với Nghị quyết Trung
ương 4-khóa VII đề ra và tiếp tục
được duy trì cho đến nay. Từ những
thành tựu đó, năm 1999 Việt Nam
được Liên Hợp Quốc trao giải thưởng
về Dân số; năm 2015 được các Tổ
chức quốc tế đánh giá là điểm sáng

trong thực hiện Mục tiêu phát triển
Thiên niên kỷ về Dân số-sức khỏe
sinh sản.
Dân số Việt Nam hiện nay khoảng
93,7 triệu người. Tỉ lệ tăng dân số từ
trên 2% năm 1993 đã giảm xuống
còn 1,17% năm 2005 và hiện ở mức
1% vào năm 2017. Như vậy, hơn 25
năm qua, Việt Nam đã hạn chế, "tránh
sinh" được hơn 27 triệu người, tương
đương dân số 27 tỉnh có quy mô dân
số ở mức trung bình hiện nay. Tốc độ
gia tăng tỉ số giới tính khi sinh bước
đầu được kiềm chế và hiện đang ở
mức 112,4 trẻ em nam/100 trẻ em nữ.
Nhờ thành công của chương trình
DS-KHHGĐ, hàng năm Việt Nam
giảm khoảng 90 vạn phụ nữ không
tham gia vào quá trình sinh đẻ, không
có nguy cơ tử vong do thai sản. Với
việc “tránh sinh” được hàng chục
triệu người trong hàng thập kỷ qua,
đã tiết kiệm các khoản chi cho các
dịch vụ xã hội. Theo kinh nghiệm của
quốc tế, nếu chi 1 USD cho KHHGĐ
thì sẽ tiết kiệm được 31 USD chi cho
xã hội. Chỉ riêng giai đoạn 1991-2010

đã trực tiếp làm tăng 0,38 lần GDP
bình quân đầu người, bình quân tăng
khoảng 2% năm.
Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tính
đến 6 tháng đầu năm 2018, số người
được tư vấn về chăm sóc SKSS đồng
thời thực hiện KHHGĐ là 65.662
trường hợp, đạt 121,59% kế hoạch
chỉ tiêu được giao; trong đó có 31.000
trường hợp sử dụng bao cao su thực
hiện KHHGĐ và phòng tránh các
bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Tỷ lệ phá thai có chiều hướng giảm,
trong 6 tháng đầu năm có 673 cas
phá thai, chiếm 8,2%, giảm nhiều so
với chỉ tiêu giao là dưới 22%. Tỷ số
giới tính khi sinh tại tỉnh hiện nay là
109,5 nam/100 nữ so với toàn quốc
là 112,4 nam/100 nữ. Và là một trong
những tỉnh có mức sinh thấp nhất
trong cả nước và đã đạt mức sinh thay
thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ
tuổi sinh đẻ có 2 con) từ năm 2003
và tiếp tục duy trì cho đến nay. Hiện
nay số con trung bình mỗi phụ nữ
trong độ tuổi sinh đẻ của tỉnh là 1,52
(Xep tiếp trang 9)
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Công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Thành tựu và thách thức

T

rong những năm qua, công
tác Dân số-kế hoạch hóa gia
đình (DS-KHHGĐ) của Bà
Rịa-Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng, góp phần vào sự phát
triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Cùng
với chương trình dân số của cả nước
đã phát triển qua ba giai đoạn, đó là
“Dân số-kế hoạch hóa gia đình”, giai
đoạn “Dân số-sức khỏe sinh sản”, hiện
nay chuyển đổi chính sách sang “Dân
số và phát triển” theo Nghị quyết số
21-NQ/TW ngày 25/10/2017, của Ban
Chấp hành Trung ương khóa XII về
công tác dân số trong tình hình mới.

Những thành quả
đáng ghi nhận:

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VII và các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật
của Nhà nước, công tác DS-KHHGĐ
của tỉnh đã được sự quan tâm lãnh đạo
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự
tham gia tích cực của các ban ngành,
đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ
của nhân dân, chính sách DS-KHHGĐ
ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực sự
đi vào cuộc sống và đạt được kết quả
quan trọng, góp phần tích cực vào
công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tăng
thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân,
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhận
thức của cán bộ, đảng viên và quần
chúng nhân dân về chính sách DSKHHGĐ đã có chuyển biến tích cực,
thực hiện quy mô gia đình nhỏ ít con
(có 2 con) để xây dựng cuộc sống ấm
no, hạnh phúc.
Về quy mô dân số: Tốc độ gia tăng
dân số đã được khống chế. Tỷ suất
sinh từ 16,88‰ năm 1993 giảm còn
14,02‰ năm 2016; Tỷ lệ tăng dân số
tự nhiên từ 1,74% năm 1993 giảm còn
1,07% năm 2016, Bà Rịa-Vũng Tàu
là một trong những tỉnh có mức sinh
thấp nhất trong cả nước và đã đạt mức
sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ
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Cộng tác viên DS - KHHGĐ huyện Long Điền tham gia chiến dịch chăm sóc sức khỏe
sinh sản KHHGĐ, phát tờ rơi tuyên truyền cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con) từ năm
2003, sớm hơn 10 năm so với mục
tiêu Nghị quyết đề ra và tiếp tục duy
trì cho đến nay.
Về Cơ cấu dân số: Cơ cấu tuổi, cơ
cấu lao động được chuyển dịch theo
hướng tích cực, dân số trong độ tuổi
lao động đến năm 2016 đạt 54,7%.
Tổng tỷ suất sinh (tức là số con trung
bình một người phụ nữ trong độ tuổi
sinh đẻ) hiện nay của tỉnh là 1,52 so
với toàn quốc là 2,04 con; hầu hết các
cặp vợ chồng trẻ chấp nhận và xem
mô hình gia đình quy mô nhỏ, ít con
là một chuẩn mực của xã hội. Tỷ số
giới tính khi sinh tại tỉnh hiện nay là
109,5 nam/100 nữ so với toàn quốc là
112,4 nam/100 nữ.
Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên
của tỉnh hiện nay là 6,72%, dự kiến
trong trong giai đoạn đến năm 2030
là khoảng 10%. Tỷ lệ phụ thuộc
chung hiện nay là 29,78%, dự kiến
trong trong giai đoạn đến năm 2030
khoảng 36%.
Chất lượng dân số được cải thiện
về nhiều mặt, thu nhập bình quân đầu
người 44.824.800 đồng năm 2016;
Tuổi thọ trung bình đạt 76,1 tuổi;

Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong
bà mẹ, tử vong trẻ em giảm mạnh. Tỷ
lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng
thể nhẹ cân từ 34,0% năm 1999 giảm
còn 6,9% năm 2016. Tầm vóc, thể lực
người dân có bước cải thiện, Chiều cao
con người lúc 18 tuổi của tỉnh tương
đương chiều cao người Việt Nam 18
tuổi: đối với nam là 168,5cm, nữ là
157,5cm. Dân số đã có sự phân bố hợp
lý hơn, gắn với quá trình đô thị hoá,
công nghiệp hóa và yêu cầu phát triển
kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh.
Tỷ lệ phá thai tuổi vị thành niên
(VTN): với số liệu chỉ tiêu này hiện
nay chưa phản ánh đúng với thực tế,
vì chỉ thu thập số liệu tại các cơ sở y
tế nhà nước, chưa thu thập được số
liệu phá thai tại các cơ sở y tế khác...
Năm 2017, tỷ lệ VTN mang thai trong
toàn tỉnh là 3,2%, cao hơn so với Đông
Nam Bộ (1,2%) và toàn quốc (2,4%);
trong khi tỷ lệ VTN phá thai toàn tỉnh
là 0,8% thấp hơn so với Đông Nam
Bộ (2,17%) và toàn quốc (1,45%).
Giảm được 2/3 số VTN/TN có thai
ngoài ý muốn, tỷ lệ phá thai VTN hiện
nay đang là 0,8%, trong giai đoạn đến

HƯỞNG ỨNG NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11-7
năm 2030 tỉnh sẽ phấn đấu giảm còn
khoảng 0,26%.
Công tác tuyên truyền-giáo dục,
nhận thức về DS-KHHGĐ của các
cấp, các ngành và toàn dân được nâng
lên. Mỗi cặp vợ chồng có 2 con đã
trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm
sâu trong toàn xã hội. Dịch vụ DSKHHGĐ được mở rộng, đến vùng sâu,
vùng xa, vùng biển đảo với chất lượng
ngày càng cao.
Quản lý dữ liệu dân cư: Tại tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu, từ năm 2010
đã triển khai phần mềm Hệ thống
thông tin quản lý chuyên ngành Dân
số-KHHGĐ. Các thông tin, số liệu
hàng tháng về: sinh, chết, đi, đến và
KHHGĐ đều được thu thập và cập
nhật vào phần mềm. Hiện nay có
100% dân số được đăng ký, quản lý
trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư
thống nhất theo quy mô toàn quốc.
Từ năm 2016 tỉnh đã triển khai báo
cáo số liệu điện tử từ trong phần mềm.

Những khó khăn, thách thức
trong giai đoạn tới:

Bên cạnh những thành quả đạt
được, công tác Dân số-KHHGĐ của
tỉnh vẫn còn những khó khăn, thách
thức, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của
các cấp, các ngành và những người
làm công tác dân số, đó là:
Phấn đấu duy trì mức sinh của tỉnh
thấp hợp lý: tiếp tục duy trì mức sinh
thấp tại khu vực thành thị: sinh đủ 2
con; tiếp tục triển khai các hoạt động
giảm sinh, nhất là giảm tỷ lệ sinh con

thứ ba trở lên ở vùng nông thôn, vùng
sâu, vùng biển và ven biển. Ngăn ngừa
tư tưởng, tâm lý hiểu sai chủ trương
của nhà nước, cho rằng hiện nay không
hạn chế số lần sinh con.
Cung ứng kịp thời và đa dạng các
phương tiện tránh thai cho người dân,
chuyển dần phương thức miễn phí
sang xã hội hóa, người dân chi trả một
phần đối với các dịch vụ chăm sóc sức
khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình.
Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng thể thấp còi (vẫn còn ở
mức cao 19.3%), tỷ lệ thừa cân béo
phì (hiện là 9.4%); Chăm sóc sức khỏe
sinh sản vị thành niên, thanh niên và
khám sức khỏe tiền hôn nhân chưa
được quan tâm thường xuyên; Tình
trạng phá thai ở lứa tuổi vị thành niên,
thanh niên có xu hướng tăng, cần được
ngăn chặn.
Dân số đang chuyển dần sang giai
đoạn già hóa; chính sách chăm sóc sức
khỏe người cao tuổi còn hạn chế. Các
nội dung về dân số trong hoạch định
phát triển kinh tế-xã hội chưa được
chú trọng đúng mức. Công tác truyền
thông, giáo dục về DS-KHHGĐ trong
một số khu vực, nhóm đối tượng hiệu
quả chưa cao, truyền thông đại chúng
chưa rộng, nội dung truyền thông, tư
vấn cung cấp các dịch vụ chậm đổi
mới, chủ yếu tập trung vào kế hoạch
hóa gia đình.
Kiến thức và kỹ năng sống của
vị thành niên và thanh niên về chăm
sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình

dục, hôn nhân và gia đình còn hạn
chế. Nguồn lực đầu tư cho công tác
DS-KHHGĐ còn ít, chưa tương ứng
với yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, sẽ có
những ảnh hưởng tới các chỉ tiêu về
DS-KHHGĐ của tỉnh trong những
năm tiếp theo.
Chất lượng dân số đang dần được
cải thiện nhưng vẫn thấp, chưa đáp
ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã
hội trong tương lai. Trong thời gian
vừa qua, Chương trình mục tiêu quốc
gia DS-KHHGĐ đã thử nghiệm các
mô hình nhằm nâng cao chất lượng
dân số như: mô hình sàng lọc trước
sinh và sàng lọc sơ sinh, mô hình tư
vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân,
đề án can thiệp giảm thiểu mất cân
bằng giới tính khi sinh... Kết quả của
các mô hình đạt được chưa cao do
nguồn lực đầu tư thấp, một số hoạt
động dịch vụ thiếu phương tiện, khó
về chủ trương, giá dịch vụ…
Vì vậy, để giải quyết những thách
thức trong công tác DS-KHHGĐ của
tỉnh, các cấp ủy Đảng, Chính quyền
từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục quan tâm
chỉ đạo, đầu tư để thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp như: tiếp tục đầu tư
nguồn lực, đẩy mạnh công tác truyền
thông, giáo dục, vận động về DSKHHGĐ phù hợp với từng nhóm đối
tượng, từng khu vực; tăng cường giáo
dục kiến thức và kỹ năng sống cho các
đối tượng thanh niên, vị thành niên
về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức
khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình
bằng các hình thức phù hợp; đưa các
mục tiêu, chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào
nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch, chương trình phát triển kinh
tế-xã hội của địa phương; đề xuất các
giải pháp để ngăn chặn, khống chế
tình trạng mất cân bằng giới tính khi
sinh; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút và
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu
tư cho dân số và phát triển; khuyến
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các
tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung
cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình,
nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.
Sớm được kiện toàn về bộ máy tổ chức
theo chủ trương chung, đồng thời nâng
cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số,
đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
GIANG HỒNG
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Làm gì để ngăn chặn tình trạng
lựa chọn giới tính khi sinh

H

iện nay sự tiến bộ của y
học có thể giúp các cặp vợ
chồng có nhiều biện pháp
sinh con theo ý muốn. Tuy nhiên,
đây là việc làm trái với quy luật tự
nhiên, bị luật pháp nghiêm cấm và
là một trong những nguyên nhân
khiến tình trạng mất cân bằng giới
tính ngày càng trầm trọng hơn.
Ở các lớp tiểu học thiện nay, tỷ lệ
bé trai thường áp đảo bé gái, thông
thường chiếm khoảng 2/3 sĩ số lớp
học. Cá biệt có lớp chỉ khoảng từ 5
đến 7 bạn nữ trên tổng số gần 40 học
sinh. Điều này cho thấy tình trạng
mất cân bằng giới tính khi sinh đã
biểu hiện một cách rõ nét, không chỉ
đơn thuần là con số thống kê báo cáo
hàng năm.
Tại Bà Rịa-Vũng Tàu tỉ lệ giới
tính khi sinh trên địa bàn tỉnh năm
2017 là 109,5 bé trai/100 bé gái. Tỷ
số này tuy được đánh giá là thấp hơn
so với mặt bằng chung của cả nước
nhưng vẫn cao hơn so với mức bình
thường (103-106 bé trai/100 bé gái).
Nguyên nhân chênh lệch nam
nữ như trên là do hiện nay việc lựa
chọn giới tính thai nhi đang được rất
nhiều gia đình thực hiện bằng nhiều
biện pháp như: chế độ ăn uống, siêu
âm canh ngày rụng trứng, tính chu
kỳ kinh, nạo phá thai …hoặc tìm
cách hỗ trợ sinh con chọn lọc theo
ý muốn bằng các phương pháp hiện
đại. Trong đó hình thức phổ biến
là đến các cơ sở y tế siêu âm canh
ngày “rụng trứng” hoặc siêu âm khi
thai được khoảng 12 đến 15 tuần
tuổi, nếu giới tính thai nhi không
được như mong muốn thì sẽ can
thiệp bỏ thai.
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Theo công tác điều tra biến động
dân số của Tổng cục Dân số (Bộ Y
tế), cho thấy tỷ lệ phụ nữ mang thai
biết trước giới tính thai nhi hiện
chiếm tới hơn 83%. Điều này cho
thấy sự lạm dụng khoa học, công
nghệ đã dẫn tới việc lựa chọn giới
tính thai nhi ngày càng lan rộng
trên hầu hết các địa phương trong
cả nước. Đó là những nguyên nhân
chính khiến tỷ số giới tính khi sinh
ngày càng chênh lệch.
Để rõ hơn về dịch vụ siêu âm
thai, tôi rủ cô bạn đang mang thai
vào một phòng khám lớn trong thành
phố Vũng Tàu để thâm nhập tình
hình. Trong lúc chờ đợi đến lượt cô
bạn khám, tôi ngồi xem và quan sát
các mẹ bầu “tám” với nhau. Qua
những tiếng trao đổi thì thầm, tôi
nghe được thông tin đại loại: bác sĩ
khám rất chuẩn, chị em nào mang
bầu khoảng trên 3 tháng là biết

chính xác con trai hay con gái, nên
phòng khám này thường xuyên rất
đông khách…
Bắt chuyện với một chị ngồi
cạnh, sau một lúc làm quen chị kể:
Chị đưa cô em họ đi siêu âm. Cô
em họ của chị lấy chồng là con trai
độc đinh nên nhà chồng một hai bắt
phải sinh con trai nối dõi, mặc dù đã
sinh 3 lần nhưng đều là gái nên lần
này cô em họ phải áp dụng các biện
pháp để sinh con trai theo ý muốn
của gia đình chồng. Giờ thai được
khoảng hơn 13 tuần tuổi, cô em họ
vội vàng đến phòng khám này để
siêu âm và nếu giới tính không như
mong muốn sẽ can thiệp ngay. Tôi
giả vờ hỏi: “Luật đã quy định xử phạt
hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, vậy
làm sao biết được hả chị?”. Chị bật
cười, nói: “Cô ngây thơ thật đấy! Ai
người ta nói rõ giới tính bao giờ?
Chỉ cần dùng ám hiệu hoặc nói nửa
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đùa nửa thật kiểu: về mua quần hay
váy cho cháu mặc…đương nhiên là
các mẹ thừa hiểu bác sĩ nói gì rồi”.
Điều đó cho thấy, mặc dù Chính
phủ đã ban hành Nghị định số
114/2006/NĐ-CP quy định rõ việc
lựa chọn giới tính thai nhi là hành
vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử
phạt hành chính theo quy định. Thế
nhưng, hiện tượng “lách luật’ để
công bố giới tính thai nhi khiến cho
việc xử lý gần như không thực hiện
được và chỉ cần cha mẹ muốn biết
thì bác sĩ sẽ không ngần ngại cung
cấp. Thực tế này dẫn đến tình trạng
không ít cha mẹ đã quyết định bỏ
thai ngay khi biết giới tính.
Hoặc như trường hợp của chị N
là công chức nhà nước của một cơ
quan hành chính, nghe chị em cùng
phòng mách nhau chuyện đi “canh
trứng” để sinh con theo ý muốn. Chị
cũng hăm hở đến một phòng khám
phụ sản tư được mọi người giới thiệu
là có nhiều mẹ thực hiện thành công,
để bác sĩ theo dõi chu kỳ kinh nguyệt
và siêu âm canh ngày rụng trứng với
mong muốn sinh con cho “có nếp
có tẻ”.

THƠ VUI

Qua tìm hiểu, hầu hết chị em đến
các phòng khám phụ sản tư để “canh
trứng” chủ yếu là để lựa chọn thời
điểm sinh con trai, một số ít canh
sinh con gái. Được biết mặc dù việc
“canh trứng” sinh con theo ý muốn
không công khai nhưng nếu bệnh
nhân có nhu cầu bác sĩ sẽ đáp ứng
dù biết phương pháp này là “hên
xui”. Vì nhiều lý do khác nhau, có
thể người “canh trứng” biết vi phạm
luật nhưng vẫn thực hiện hoặc các cơ
sở y tế dịch vụ tư nhân vì lợi nhuận
nên bất chấp.
Do hoạt động lén lút, núp bóng
nên rất khó phát hiện, kiểm soát và
xử phạt. Do đó cần phải có những
nghiên cứu, điều tra để đưa ra các
quy định thật chặt chẽ, kết hợp với
công tác kiểm tra, giám sát hoạt động
của các cơ sở y tế, kèm theo các hình
thức xử phạt thật nghiêm minh. Bên
cạnh đó cần tư vấn cho chị em phụ
nữ hiểu được tác hại của việc phá
thai làm ảnh hưởng đến không chỉ
sức khỏe mà cả tâm lý, tinh thần và
có thể vĩnh viễn mất chức năng sinh
sản. Ngoài ra, cần vận động gia đình
và người chồng thay đổi tư tưởng

“trọng nam” để không áp đặt hay
ép buộc người vợ phải sinh con “nối
dõi tông đường” cho mình và họ tộc.
Tuy nhiên, điều quan trọng không
phải chỉ thay đổi nhận thức của một
số người, mà cả xã hội cần nhìn
nhận đúng hơn về vấn đề bình đẳng
giới. Do đó, cần phải xây dựng các
chương trình giáo dục dân số thiết
thực để tuyên truyền cho mọi người
thấy được hậu quả nghiêm trọng của
việc mất cân bằng giới tính. Đó là xã
hội sẽ rơi vào tình trạng “thừa nam
giới, thiếu nữ giới” trong độ tuổi kết
hôn, đặc biệt nghiêm trọng là nam
giới khó lấy vợ, một bộ phận có thể
kết hôn muộn, hoặc không thể kết
hôn. Bên cạnh đó sẽ ảnh hưởng tiêu
cực tới cấu trúc dân số Việt Nam
trong tương lai, nếu không có những
biện pháp can thiệp kịp thời. Dự tính
đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối
mặt với viễn cảnh từ 2,4 đến 4,3 triệu
nam giới không tìm được vợ. Nhiều
phụ nữ có thể phải kết hôn sớm, tỷ lệ
ly hôn và tái hôn của phụ nữ sẽ tăng
cao và còn gây ra nhiều vấn đề về xã
hội khác, đó là sự đảo lộn trong gia
đình và đạo đức con người.
MỸ DINH

Vài điều nhắn nhủ

Kế hoạch hóa-đề tài nóng bỏng
Dân số tăng, báo động từng ngày
Hãy mau chấn chỉnh lại ngay
Tổ chức, xã hội chung tay một lòng
Nào những cặp vợ chồng son trẻ
Hãy ý thức sinh đẻ cho tròn
Chỉ nên dừng ở hai con
Gia đình hạnh phúc, vợ chồng ấm êm
Chuyện sinh sản chớ nên “thả cửa”
Cứ mỗi năm một đứa ra đời
“Trời sinh cỏ, trời sinh voi”
Cái quan niệm ấy xưa rồi còn đâu.
Vì cuộc sống nhu cầu càng lớn

Sinh con nhiều thiếu thốn, gieo neo
Điệp khúc thất học, đói nghèo
Cái vòng luẩn quẩn cứ đeo đẳng hoài.
Xin nhắn nhủ những ai làm mẹ
Đang tuổi đời sinh đẻ về sau
“Kế hoạch hóa”-nhớ một câu
Vợ chồng cương quyết nhắc nhau cùng làm
Bỏ quan niệm “trọng nam, khinh nữ”
Những thói hư cổ hủ không hay
Gia đình hạnh phúc từ đây
Vợ chồng, con cái từng ngày đoàn viên.
ĐẶNG THỊ TUYẾT

Trạm Y tế xã Bàu Chinh
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Phụ nữ -

nạn nhân của hút thuốc lá thụ động

H

út thuốc lá thụ động là một
khái niệm dành cho những
người tuy không trực tiếp
hút thuốc lá nhưng hít phải khói
thuốc từ trong không khí.
Tôi có quen một chị bạn làm
giáo viên của một Trường Tiểu học
trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Lần gặp gần đây nhất, tôi vô cùng
bất ngờ vì vẻ tiều tụy và thần sắc
“xuống dốc” của chị. Qua hỏi thăm
sức khỏe, tôi được chị kể lại với
giọng buồn bã: “Trong khoảng thời
gian một năm trở lại đây chị thấy
trong người mệt mỏi, hay ho khan,
khó thở, sụt ký, ăn không còn cảm
giác ngon miệng… Thấy sức khỏe
không được bình thường, người thân
trong nhà khuyên chị nên vào bệnh
viện kiểm tra. Sau khi làm đầy đủ
các xét nghiệm theo chỉ định, kết
quả cuối cùng như “sét đánh ngang
tai”: chị bị ung thư phổi giai đoạn
3. Trong quá trình tư vấn, chị có hỏi
bác sĩ rằng mình không hút thuốc lá,
ăn uống vệ sinh, tập thể dục đều đặn
.. sao có thể bị ung thư được? Bác
sĩ nói nguyên nhân gây ra ung thư
rất nhiều, một phần do thói quen ăn
uống, do môi trường và các tác nhân
khác nữa, song điều khiến giật mình
nhất là khi bác sĩ hỏi: “Chị có hay
thường xuyên hít phải khói thuốc lá
không?”. Chị bảo có, vì chồng chị
nghiện thuốc lá nặng trong nhiều
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năm và thường xuyên hút thuốc lá tại
nhà… Bác sĩ nói: ung thư phổi mặc
dù do nhiều nguyên nhân, nhưng tới
90% người bị ung thư phổi có tiếp
xúc với thuốc lá. Vì vậy không loại
trừ khả năng cao chị là nạn nhân của
việc hút thuốc lá thụ động”.
Theo một số nghiên cứu, tỷ lệ
bị phơi nhiễm với khói thuốc lá tại
nhà cao hơn nhiều so với tại nơi làm
việc. Đặc biệt là với phụ nữ đang
mang thai. Khi mang thai, việc hít
phải khói thuốc lá (hay hút thuốc lá
thụ động) sẽ gây ảnh hưởng không
tốt đối với cả mẹ và thai nhi.
Khoa học đã chứng minh, hút
thuốc lá thụ động cũng gây ung
thư, và thậm chí nguy cơ ung thư ở
người hút thuốc thụ động còn cao

hơn nhiều người trực tiếp hút thuốc.
Và nhiều người không biết rằng,
khói thuốc tỏa ra từ đầu điếu thuốc
đang cháy độc hại hơn khói thuốc
do người hút hít vào gấp 26 lần. Vì
vậy, người không hút thuốc nhưng
thường xuyên hít phải khói thuốc
cũng mắc các bệnh giống như người
hút thuốc và tất nhiên không ai muốn
mình phải hứng chịu điều đó.
Việt Nam là một trong các quốc
gia đang phải đối mặt với sự gia tăng
nhanh chóng căn bệnh ung thư và
nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ
sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới
( 62% tại nhà, 42% nơi làm việc và
80% trong nhà hàng). Khói thuốc
thụ động độc hại như vậy, nhưng
hàng ngày khi chúng ta ra đường,

Bs Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT-GDSK tỉnh BR-VT trong một buổi
truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá cho học sinh.

vào bệnh viện, đi trên các phương
tiện giao thông công cộng, tại công
sở và đặc biệt tại các nhà hàng, quán
cà phê… vẫn dễ dàng bắt gặp những
người ngang nhiên hút thuốc lá và
xả khói vào người khác.
Chính bản thân tôi cũng đã từng
rất nhiều lần phải hứng chịu những
trận khói thuốc mù mịt do các
“thượng đế” bên cạnh, hoặc chính
do những người bạn ngồi cùng bàn
nhả ra mù mịt, mặc dù rất khó chịu
khi ngửi phải, nhưng cũng chỉ cố
gắng chịu đựng hoặc tránh ra chỗ

Thành công...

khác. Và cũng không hiểu vì sao
khi Luật phòng chống tác hại thuốc
lá đã ban hành mà nhiều người vẫn
cứ vô tư hút thuốc rồi nhả khói tại
những nơi công cộng, mặc dù có phụ
nữ và cả trẻ em bên cạnh.
Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng,
Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam
cho biết: “Việc hút thuốc tràn lan
như hiện nay là nguyên nhân chính
khiến ung thư phổi ở nam giới gia
tăng. Cùng với đó, có phụ nữ bị ung
thư phổi là do hít phải khói thuốc,
khói thuốc lá không chỉ gây ung

(Tiếp theo trang 3)

so với toàn quốc là 2,04 con; hầu hết các cặp vợ chồng
trẻ chấp nhận các biện pháp tránh thai và xem mô hình
gia đình quy mô nhỏ, ít con là một chuẩn mực của xã hội.
Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện KHHGĐ
không chỉ là để tránh thai, kiểm soát mức sinh mà còn là
thực hiện kế hoạch sinh con chủ động, quyết định khoảng
cách giữa các lần sinh, giảm tỷ lệ nạo phá thai, phòng
tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục để bảo vệ sức
khỏe và hạnh phúc gia đình, đồng thời ổn định kinh tế
gia đình; góp phần thực hiện bình đẳng giới, cũng như
phát triển kinh tế của địa phương.

thư phổi mà còn gây ra 15 loại ung
thư khác…”.
Để bảo vệ sức khỏe cho mọi
người trước tác hại của hút thuốc lá
thụ động, mỗi cá nhân hãy nâng cao
ý thức, trách nhiệm của bản thân,
xây dựng một môi trường không
khói thuốc lá, đảm bảo an toàn cho
sức khỏe của mình và những người
xung quanh trước nguy cơ bị ảnh
hưởng bởi khói thuốc lá, bằng cách
từ bỏ thuốc lá, không hút thuốc lá
trong nhà, tại các địa điểm cấm hút
thuốc lá để không gây hại tới sức
khỏe cho những người khác.
Theo Ths.BS Nguyễn Tuấn
Lâm, đại diện Tổ chức Y tế Thế
giới (WHO) tại Việt Nam cho biết,
trên thế giới, mỗi năm có khoảng
600.000 người tử vong do hít thuốc
lá thụ động và 64% số ca tử vong
do hút thuốc lá thụ động là nữ giới.
Vì vậy phụ nữ cần lên tiếng mạnh
mẽ hơn nữa về tác hại của hút thuốc
thụ động, nó làm hại chính bản thân
người hút và cả những người thân
trong gia đình và cộng đồng. Đồng
thời phải vận động, tuyên truyền để
thuyết phục người hút thuốc phải
hút đúng nơi quy định, cũng như
từng bước giảm dần, tiến tới bỏ hẳn
thuốc lá.
MỸ DINH

Cùng với việc ổn định quy mô dân số, ổn định dân
số, công tác dân số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang thực hiện
chuyển trọng tâm chính sách từ Kế hoạch hóa gia đình
sang chính sách “Dân số và Phát triển” theo Nghị quyết
số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, của Ban Chấp hành
Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình
mới. Các kết quả công tác DS-KHHĐ đạt được trong
những năm qua đã góp phần quan trọng vào phát triển
kinh tế-xã hội của tỉnh; nhất là đóng góp vào công cuộc
xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thực
hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước cải
thiện đời sống nhân dân.
GIANG HỒNG
(Nguồn: UNFPA; Tổng cục Dân số-KHHGĐ)
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Cảnh báo ngộ độc

SO BIỂN (SAM LÔNG) VÀ CÁ NÓC

T

rong những năm qua, trên tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và
cả nước nói chung đã xảy ra
nhiều trường hợp ngộ độc cá nóc và
so biển (sam lông), và đã có trường
hợp tử vong. Vì vậy, bà con ngư dân,
người tiêu dùng cần cảnh giác với 2
loại hản sản gây chết người này, tránh
những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Cảnh giác với so biển (sam lông):
Người dân hay nhầm lẫn 2 loài này,
vì vậy cần phải phân biệt rõ về chúng.
Loài so có hình dạng rất giống với các
loài sam, cơ thể của chúng gồm có
3 phần: đầu và ngực hợp nhất, được
che chở bởi 1 vỏ hình móng ngựa;
tiếp theo là thân có dạng tam giác và
kích thước nhỏ hơn, nối liền với vỏ
đầu-ngực nhờ 1 khớp nối rất khỏe.
Phần thứ 3 là đuôi gồm 1 đốt, có dạng
kiếm, dài gần bằng chiều dài tổng của
hai phần trước (Xem bảng 1).
Ăn so gây ngộ độc vì trong con so
có độc tố Tetrodotoxin, là một độc tố
thần kinh mạnh, có khả năng gây liệt
cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong
nhanh với liều ngộ độc rất thấp. Chất
độc của con so biển tập trung chủ yếu
ở bộ phận trứng. Loài so này gây độc
cho người chủ yếu trong thời kỳ sinh
sản. Người ăn thịt so, sau khi chất độc
ngấm vào cơ thể, trước tiên bị hoa mắt,
chóng mặt, nôn ói, khó thở, sau đó đau
bụng, tay chân và môi bắt đầu tê cứng,
đi lại khó khăn. Chất độc còn gây ức
chế sự dẫn truyền thần kinh tim và
gây suy hô hấp, trụy tim mạch. Nếu
không được cấp cứu kịp thời dễ dẫn
đến tử vong.
Phòng tránh ngộ độc so biển
(sam lông):
Dọc theo các trục đường trên địa
bàn TP Vũng Tàu và TP Bà Rịa và
một số huyện thường có nhiều điểm
bán sam nướng. Việc phân biệt 2 loài
này sẽ gặp khó khăn khi chúng đã
được nướng! Vì vậy để phòng tránh
ngộ độc so biển, mọi người hãy thận
trọng khi mua sam, căn cứ vào các đặc
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Con sam biển.

Con so biển.

Bảng 1: Cách phân biệt 2 loài hải sản này:
Phân biệt
khác nhau
Kích thước,
trọng lượng
Đuôi
Màu sắc

Sam biển
Con sam trưởng thành to hơn, thường
nặng từ 1,5-2 kg.

So biển (Sam lông)
Con so thường nhỏ hơn nhiều, dài tối đa khoảng 25
cm, trọng lượng dưới 1 kg.

Đuôi của các loài sam có hàng răng cưa
Đuôi của so láng, không có gờ mặt lưng và tiết diện
trên gờ mặt lưng dọc theo chiều dài và tiết
cắt ngang có dạng hình trứng hay tròn.
diện cắt ngang hình tam giác.
So khi còn non có màu xanh nâu nhạt, nhưng khi
Màu xanh đậm
trưởng thành có màu xanh nâu đậm hơn.

điểm phân biệt trên đây của 2 loài, phải
chắc chắn là sam thì mới sử dụng làm
thực phẩm, còn nếu có nghi ngờ thì
phải tuyệt đối không mua và không
ăn. Người buôn bán sam nướng phải
có trách nhiệm cộng đồng, căn cứ vào
các đặc điểm phân biệt trên đây của 2
loài, loại bỏ ngay loài so, không để lẫn
cùng với loài sam trước khi chế biến/
nướng. Ngư dân khi kéo lưới lên, cần
loại bỏ ngay con so biển, không để lẫn
chúng với sam biển và các loại hải sản
khác. Nếu biết người bị ngộ độc do ăn
phải so biển, cần cho bệnh nhân uống
thật nhiều nước và tìm cách gây ói hết
thức ăn trong dạ dày càng nhanh càng
tốt. Hiện nay vẫn chưa có thuốc giải
độc; khi thấy người bệnh có biểu hiện
ngộ độc so biển thì cần đưa đến cơ sở
y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.
Cảnh giác với cá nóc:
Biển Việt Nam có 66 loài cá nóc
thuộc 12 giống và 4 họ. Độc tố cá nóc
rất độc. Với người chỉ cần ăn 10 gam
thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc. Chỉ
từ 1-2mg độc tố có thể gây chết người.
Độc tố cá nóc có tên là Tetrodotoxin
(giống độc tố trong so biển), tập trung

nhiều ở gan, thận, tuỵ, cơ quan sinh sản
(buồng trứng, túi tinh), mắt, mang, da,
máu. Độc tính của độc tố tăng mạnh
vào mùa sinh sản của cá (từ tháng 2
đến tháng 7). Cũng như khi ăn phải so
biển, sau khi ăn phải cá nóc, chất độc
ngấm vào cơ thể, trước tiên bị chóng
mặt, hoa mắt, nôn ói, khó thở, sau đó
đau bụng, tay chân và môi bắt đầu tê
cứng, đi lại khó khăn. Chất độc còn
gây ức chế sự dẫn truyền thần kinh
tim và gây suy hô hấp, trụy tim mạch.
Nếu không được cấp cứu kịp thời dễ
dẫn đến tử vong.
Phòng tránh ngộ độc cá nóc:
Ngư dân khi kéo lưới lên, cần loại
bỏ ngay cá nóc, không để lẫn chúng
với các loại hải sản khác. Không làm
cá nóc khô, chả cá nóc, bột cá nóc hoặc
các sản phẩm cá nóc khác để bán. Mọi
người tuyệt đối không ăn cá nóc tươi
và các sản phẩm chế biến từ cá nóc.
Nếu có biểu hiện bị ngộ độc cá nóc
thì cần gây nôn ngay bằng cách ngoáy
thành sau họng, đồng thời phải đưa
nạn nhân đến ngay cơ sở y tế để được
cấp cứu kịp thời.
N.V.L

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Bệnh viện Bà Rịa:

Phát triển “phòng khám dịch vụ”
đáp ứng tốt nhu cầu người bệnh
Xuất phát từ nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao, đồng thời thực hiện phương châm
đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đầu tháng 4/2018 Bệnh viện Bà Rịa đã phát triển thêm phòng
khám bệnh dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về chăm sóc sức khỏe của người bệnh…

P

hòng khám dịch vụ với 4 chuyên
khoa (Nội, Nhi, Ngoại chỉnh
hình và Tai-Mũi-Họng), với đầy
đủ các trang thiết bị hỗ trợ phục vụ
trong công tác khám chữa bệnh, đặt
tại lầu 2, khối nhà A khu khám bệnh
của bệnh viện. Giờ làm việc, sáng từ
7 giờ đến 11 giờ 30 phút và chiều từ
13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các
ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Bác sĩ CKII Lê Cao Thái-Trưởng
khoa khám bệnh, Phụ trách điều
phối phòng khám dịch vụ cho biết:
“...Khám bệnh dịch vụ hay khám bệnh
thông thường về mặt chuyên môn thì
không hề có sự khác nhau. Hiện tại,
nguồn nhân lực tham gia phòng khám
là những bác sĩ, điều dưỡng tự nguyện
đăng ký làm thêm ngoài giờ. Chỉ có
một điểm khác là hình thức phục vụ
của khám dịch vụ sẽ nhanh hơn với
khám thông thường”.
Tại khu khám bệnh dịch vụ, chị
Phan Ánh Nguyệt (xã Long Phước,
TP Bà Rịa) đang ngồi chờ mẹ ở hàng
ghế bên ngoài phòng khám. Khi được
hỏi, chị cho biết: “...Trước đây, mỗi
lần đưa mẹ đi khám tôi phải nghỉ việc.
Nhưng từ khi Bệnh viện Bà Rịa triển
khai phòng khám dịch vụ tôi chỉ cần
tranh thủ thời gian rảnh vì dịch vụ
rất nhanh và thuận tiện, mẹ tôi cũng
không phải mệt mỏi chờ đợi như khám
thông thường.
Tương tự, anh Đặng Quang Hải
(phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa) do
bị tai nạn lao động, chấn thương đầu
gối, thường xuyên phải tái khám, anh
chia sẻ: “...Dù giá khám bệnh dịch vụ
cao hơn giá khám bệnh thông thường
nhưng nó hoàn toàn phù hợp, nhất là
những ai bận rộn, không có thời gian

Bệnh nhân đang được nội soi tai-mũi-họng tại phòng khám dịch vụ, Bệnh viện Bà Rịa.

chờ đợi. Như anh, sau khi bác sĩ thăm
khám, kiểm tra kết quả cận lâm sàng
xong là anh lại phải quay về chỗ làm”.
Bà Lê Thị Hoàn (phường Phước
Trung, TP Bà Rịa) 63 tuổi, bị tiểu
đường, cao huyết áp từ nhiều năm
nay. Đến hẹn, bà Hoàn lại đến bệnh
viện Bà Rịa kiểm tra đường huyết và
lấy thuốc uống. Tại phòng khám, bà
Hoàn nhận xét: “...Cô thấy ở khu khám
dịch vụ không nhiều bệnh nhân, đăng
ký xong là được khám liền, còn như
khám bệnh thông thường bệnh nhân
đông lắm nên phải chờ đợi, cũng mệt
mỏi lắm. Vì ít bệnh nhân nên thời gian
phục vụ, tư vấn cho người bệnh cũng
tốt hơn. Về giá khám, như cô chỉ thanh
toán 65.000 đồng, còn lại 35.000 đồng
BHYT thanh toán. Cô hoàn toàn hài
lòng với dịch vụ này”.
Được biết, sau 4 tháng đi vào hoạt
động, phòng khám dịch vụ Bệnh viện

Bà Rịa tiếp nhận trên 6 nghìn lượt
khám (phòng khám thông thường một
ngày tiếp nhận gần 2 ngàn lượt khám),
cụ thể: 02 bàn khám Nội là 4.080 lượt,
tính trung bình một ngày là 54 lượt
khám/ngày/2 bàn khám; khám Nhi
1.316 lượt, trung bình 17 lượt khám/
ngày; khám Tai-Mũi-Họng 698 lượt,
trung bình 10 lượt khám/ngày và khám
Ngoại chỉnh hình 249 lượt, trung bình
8 lượt khám/ngày. Như vậy, mỗi ngày
phòng khám dịch vụ sẽ “chia lửa”
phòng khám thông thường khoảng
từ 90 đến 100 lượt khám.
Bác sĩ CKII Lê Cao Thái cho biết
thêm: “…Khi đã ổn định ở tất cả các
khâu, bệnh viện sẽ triển khai thêm
dịch vụ đặt lịch khám qua tổng đài
và khám theo yêu cầu, nhằm không
ngừng đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao và đa dạng của người bệnh…” .
Bài ảnh: HOA VIỆT
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Bệnh viện Lê Lợi:

“Kỹ thuật lọc máu liên tục”
cứu nhiều bệnh nhân nguy kịch

N

hờ ứng dụng kỹ thuật lọc máu
liên tục, Khoa Hồi sức tích
cực chống độc (HSTCCĐ)Bệnh viện Lê Lợi đã cứu sống được
nhiều trường hợp trong tình trạng
nguy kịch. Đây là kỹ thuật do Bệnh
viện Nhân dân 115 chuyển giao theo
đề án “Thuê chuyên gia y tế nâng
cao chất lượng quản lý và chuyên
môn khám chữa bệnh” do UBND tỉnh
phê duyệt.
Bằng phương pháp lọc máu liên
tục, Bệnh viện Lê Lợi vừa cứu sống
thêm một trường hợp trong tình trạng
nguy kịch. Bệnh nhân bị viêm tụy
cấp thể hoại tử có sốc nhiễm khuẩn.
Bệnh nhân Tô Văn T, sinh năm 1972,
ở phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu
nhập viện trong tình trạng sốt, đau
bụng nhiều, nôn ói... Bệnh nhân có
tiền sử mắc bệnh tiểu đường không
điều trị, kèm uống rượu thường xuyên
mỗi ngày. Kết quả siêu âm và chụp
cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh viêm
tụy cấp thể hoại tử, có dịch ổ bụng,
dịch màng phổi. Xét nghiệm mỡ
máu, men gan tăng cao. Bệnh nhân
mạch nhanh, huyết áp tụt... bác sĩ hội
chẩn xác định ca bệnh rất nặng. Khoa
HSTCCĐ nhanh chóng xử lý, dùng
thuốc vận mạch liều cao để duy trì
huyết áp, dẫn lưu dịch ổ bụng, tiến
hành lọc máu liên tục. Qua 12 tiếng
lọc máu liên tục bệnh nhân dần ổn
định, mỡ máu và men gan giảm... Sau
hơn 10 ngày bệnh nhân được ra viện.
Đặc biệt, năm 2016 Khoa tiếp
nhận bệnh nhân Ng.Th.L, sinh năm
1959, ở Thắng Nhì, TP Vũng Tàu vào
viện trong tình trạng khó thở, vật vã,
mạch nhanh, khó bắt, 2 lần ngưng
tim, ngưng thở và bị sốc nhiễm trùng.
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Qua tìm hiểu căn nguyên, bệnh nhân
cho biết có dùng thuốc tiểu đường
của Trung Quốc để hạ đường huyết,
nhưng do không hiểu về tác dụng phụ
của thuốc nên bệnh nhân bị tình trạng
nhiễm toan nặng (nhiễm acid) dẫn
tới ngưng tim, ngưng hô hấp, tuần
hoàn. Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử
mắc nhiều bệnh nguy hiểm như: tiểu
đường, bướu cổ, viêm loét bao tử,…
Mặc dù tình trạng của bệnh nhân rất
nguy kịch những nghĩ khó quá khỏi,
song với lương tâm của người thầy
thuốc “còn nước, còn tát” cả e kíp
khoa HSTCCĐ khẩn cấp xử lý, đặc
biệt là chỉ định siêu lọc máu liên tục.

Qua 48 giờ bệnh nhân tỉnh, vượt qua
cơn nguy kịch.
Bác sĩ Vũ Thị Phương Nga,
Trưởng Khoa HSTCCĐ cho biết:
“... Phương pháp lọc máu liên tục
được áp dụng tại Bệnh viện Lê Lợi
từ đầu năm 2015 đến nay. Trước
đây bệnh nhân nặng điều trị tại khoa
HSTCCĐ mà bị suy thận, suy gan,
rối loạn đông máu, viêm tụy cấp
hoại tử, hậu quả sau cùng suy đa phủ
tạng… có nguy cơ tử vong rất cao,
nhưng hiện nay, với phương pháp lọc
máu liên tục, bệnh viện đã cứu sống
được nhiều trường hợp bệnh nhân
rất nặng...”.
Bài, ảnh: HOA VIỆT

BS Vũ Thị Phương Nga, Trưởng Khoa HSTCCĐ theo dõi sức khỏe bệnh nhân sau khi
lọc máu liên tục.
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Sức lan tỏa mạnh mẽ

TỪ CÁC HỘI THI QUY TẮC ỨNG XỬ

T

hông tư 07/2014/TT-BYT
ngày 25/02/2014, quy định
về Quy tắc ứng xử của công
chức, viên chức, người lao động làm
việc tại các cơ sở y tế là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ
Y tế triển khai với mục đích thay đổi
nhận thức, đổi mới phong cách, thái
độ phục vụ người bệnh của cán bộ y
tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng
xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục
vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng
của người bệnh; tạo điều kiện thuận
lợi giúp người dân tiếp cận với các
dịch vụ y tế một cách tốt nhất, xây
dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ
y tế Việt Nam.
Thực hiện Thông tư 07/2014/
TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐBYT về đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự
hài lòng của người bệnh, Sở Y tế tỉnh
BRVT đã triển khai nhiều giải pháp
đồng bộ gắn với Kế hoạch Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, trong đó Hội thi tuyên truyền
về quy tắc ứng xử trong ngành y tế
là một trong những hoạt động có sức
lan tỏa mạnh mẽ.
Theo đó, cứ 2 năm một lần, Sở Y
tế phối hợp với Công đoàn ngành, Hội
Điều dưỡng tỉnh tổ chức Hội thi với
sự tham gia sôi nổi của tất cả các đơn
vị, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh.
Hội thi mỗi năm đều được Ban Tổ
chức lựa chọn với chủ đề khác nhau,
nhưng đều tập trung ca ngợi những
hành vi tích cực trong giao tiếp ứng
xử, sự tận tâm phục vụ người bệnh,
đồng thời phê phán những hành vi,
biểu hiện chưa đúng, tiêu cực.
Năm 2014, là năm đầu tiên Sở Y
tế đã phối hợp với Hội điều dưỡng

Phần thi lý thuyết trong Hội thi Quy tắc ứng xử ngành y tế. Ảnh: THĂNG THÀNH

tỉnh tổ chức Hội thi với chủ đề “Tìm
hiểu về Quy tắc ứng xử trong các cơ
sở khám chữa bệnh”. Các câu hỏi lý
thuyết, tình huống ứng xử đã giúp các
nhân viên y tế tự “soi” lại bản thân
mình. Mặc dù các quy định về quy
tắc ứng xử đã được ban hành nhưng
vì các lý do khách quan và chủ quan,
đâu đó trong các cơ sở y tế vẫn còn
những cán bộ có thái độ, hành động
trong giao tiếp ứng xử chưa chuẩn
mực làm người bệnh và cả người nhà
bệnh nhân không hài lòng, từ đó dẫn
đến sự nhìn nhận không đẹp về người
thầy thuốc.
Tiếp nối năm 2016 là “Hội thi Quy
tắc ứng xử ngành y tế tỉnh BRVT”.
Nội dung các phần thi nhấn mạnh về
các Quy tắc ứng xử trong đó ưu tiên
nội dung về ứng xử giữa nhân viên y
tế với người bệnh, người nhà người
bệnh và ứng xử giữa các nhân viên
y tế với cộng đồng. Đặc biệt phần thi

ứng xử có sự tham gia của lãnh đạo
5 bệnh viện, đơn vị trong ngành, với
nội dung thi đầy kịch tính. Câu hỏi
là những tình huống giả định diễn ra
trong công việc hàng ngày của nhân
viên y tế. Mỗi tiểu phẩm đem đến Hội
thi là một câu chuyện, là những tình
huống rất đời thường, những vấn đề
“nóng” đang diễn ra hằng ngày tại
các cơ sở khám chữa bệnh như: phê
phán sự thờ ơ, vô cảm của cán bộ y
tế với người bệnh, phân biệt đối xử
giữa người giàu-người nghèo; sự hạch
sách, thái độ trịch thượng khi đón
tiếp người bệnh… Đồng thời ca ngợi
những gương người tốt, việc tốt trong
thực thi nhiệm vụ, “bệnh nhân đến
đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm
sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu
đáo” hay “nói không với phong bì”...
tất cả được sân khấu hóa qua khả năng
diễn xuất đa dạng đã để lại nhiều ấn
tượng sâu sắc trong lòng người xem.
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Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo tại hội thi Quy tắc ứng xử
ngành y tế BR-VT. Ảnh: THĂNG THÀNH

Mặc dù các Hội thi dù chưa thể
phản ánh hết những góc khuất trong
văn hóa ứng xử giữa nhân viên y tế
và người bệnh, nhưng các tiểu phẩm
đã phần nào phản ánh những vấn đề
thực tiễn, giúp định hướng giải quyết
vấn đề đã và đang xảy ra tại các cơ sở
y tế. Qua Hội thi cho thấy sự quyết
tâm thay đổi phong cách và thái độ
phục vụ, hướng tới sự hài lòng của
người bệnh của các đơn vị khám chữa
bệnh nói riêng của toàn ngành y tế
nói chung.
Theo bà Phạm Thị Thanh Hương,
Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh, là
thành viên Ban giám khảo và là một
trong những người đã đồng hành và
theo dõi sát sao các Hội thi, thì phần
thi tiểu phẩm là phần có ý nghĩa giáo
dục nhất. Vì các tiểu phẩm mà các
đơn vị xây dựng đều dựa trên các tình
huống có thật, đã từng xảy ra hàng
ngày tại các cơ sở y tế và được sân
khấu hóa nhằm chia sẻ với các đồng
nghiệp kinh nghiệm, phương án xử
lý, từng bước xây dựng mối quan hệ
chia sẻ, thông cảm và thấu hiểu cho
nhau giữa người dân và nhân viên y
tế, củng cố niềm tin của người bệnh,
người dân vào ngành y tế. Bên cạnh
đó, Hội thi là dịp giúp cho đội ngũ
nhân viên y tế ôn lại các quy định

14

của Bộ Y tế, của ngành. Và hơn nữa,
các tiểu phẩm sẽ làm cho công tác
tuyên truyền giáo dục dễ đi vào lòng
người hơn là việc học thuộc các văn
bản pháp quy. Thông qua các hội thi,
các cơ sở y tế trong tỉnh được dịp giao
lưu, học hỏi lẫn nhau, gắn kết thêm
tình đồng nghiệp. Hội thi không chỉ
dừng lại ở mỗi phần thi, những ấn
tượng của các tiểu phẩm, sự thể hiện
xuất sắc mỗi thí sinh, những tràng

pháo tay tán thưởng, cổ vũ, động viên
mà hơn hết là sức lan tỏa sâu rộng
của nó đến toàn bộ cán bộ, viên chức
lao động ngành y, để chung tay cùng
nhau làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó những người đã chọn
ngành y sẽ thấu hiểu hơn về vai trò
và trách nhiệm của mình và làm tốt
hơn nghề mà mình đã lựa chọn. Tin
chắc rằng, từ Hội thi, phong trào thi
đua thực hiện Quy tắc ứng xử tại các
cơ sở y tế đã, đang và sẽ có những
bước chuyển biến mới.
Bà Phạm Thị Thanh Hương chia
sẻ thêm: “Thực hiện văn minh trong
giao tiếp ngành y là một việc làm cần
thiết không chỉ một sáng một chiều
mà cần phải làm thường xuyên, liên
tục, đẩy mạnh công tác truyền thông,
giáo dục các nội dung trong Quy tắc
ứng xử đến mọi đối tượng kể cả cán
bộ viên chức và nhân dân đến khám
chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Từ những
thành công của 02 Hội thi trên, tôi tin
chắc rằng Hội thi năm 2018 sẽ là bước
tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa
sự đổi mới phong cách thái độ phục
vụ của mỗi cán bộ ngành y tế hướng
tới sự hài lòng của người bệnh và cả
người nhà bệnh nhân”.

Hội thi Quy tắc ứng xử ngành y tế năm 2016. Ảnh: THĂNG THÀNH

MỸ DINH

Y HỌC CỔ TRUYỀN

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.

L

Cây Tía Tô

à loại cây cỏ, cao 0.5-1m, thân
thẳng đứng có lông, lá mọc đối
hình trứng, đầu nhọn, mép có
răng cưa, có màu tím hoặc xanh. Hoa
trắng hoặc tím nhạt. Được trồng khắp
nơi trong cả nước. Tía tô là một loại
rau gia vị phổ biến đối với người dân
Việt Nam. Rau tía tô có mùi thơm, vị
cay đặc trưng, tính ấm. Là một loại cây
dễ trồng và được trồng nhiều ở vùng
nông thôn, lá được dùng để ăn sống
hoặc nấu chín làm gia vị cho một số
món ăn. Đồng thời, tía tô cũng là một
loại thuốc chữa bệnh và phòng bệnh
theo y học cổ truyền.
Bộ phận làm thuốc: thân lá, cành,
hạt của tía tô đều có thể sử dụng làm
thuốc.
Công dụng: Tía tô có tính ấm,
vị cay, vào 3 kinh phế-tâm-tỳ, không
độc. Lá dùng làm gia vị rất phổ biến
đồng thời là vị thuốc rất hay dùng để
trừ cảm mạo.
Hạt làm trà uống và thuốc hạ khí,
cành làm thuốc an thai. Trường hợp
không có thì dùng thay thế cho nhau
cũng được. Y học cổ truyền xếp vào
loại giải biểu, thuộc nhóm phát tán
phong hàn, chữa bệnh bằng cách cho
ra mồ hôi, giải cảm, khỏi sốt.
Khi cộng với hành thì cháo hànhtía tô sẽ có tác dụng giải cảm cho
những người bị cảm.
Liều dùng: Lá và hạt ngày 6-12g,
cành lá khô ngày 12-20g. Dùng dưới
dạng thuốc sắc. Chú ý: Đã ra mồ hôi
nhiều, da khô nóng không dùng tía tô
nữa, Không sắc lâu quá 15 phút.
Các bài thuốc từ tía tô:
1. Chữa mẩn ngứa, làm đẹp da: Vò
nát lá tía tô vào nước tắm, bã lá tía tô
có thể đắp vào vùng da bị ngứa.

Trang trại tía tô tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

2. Chữa cảm ho: lá tía tô tươi 150g,
3 củ hành tươi thái nhỏ cho vào cháo
nóng, ăn lúc còn nóng.
3. Chữa cảm lạnh: Một nắm lá tía
tô nấu với nước uống hoặc dùng lá tía
tô với kinh giới, hương nhu, lá xả, lá
tre nấu với nước để xông.
4. Chữa cảm sốt, nhức đầu, ngạt
mũi: Hạt tía tô 120g, vỏ quít 8g, cam
thảo nam 10g, gừng tươi 3 lát sắc với
nước uống nóng 1 lần/1 ngày.
5. Chữa đau bụng, đầy chướng:
Giã lá tía tô lấy một bát nước, hòa một
chút muối cho uống một lần.
6. Chữa các chứng chảy máu do
ho, nôn, tiêu chảy: Lấy nhiều lá tía
tô cho vào nồi đun gạn bỏ bã, cô đặc
thành cao.
7. Giải độc cua cá, chữa đau
chướng bụng: lá cây tía tô tươi 3050g, giã nát, vắt lấy nước cốt uống 1

lần sẽ giảm chướng. Hoặc sắc lá cây
tía tô, cam thảo, gừng sống mỗi thứ
10g, lấy 1 cốc (200ml) chia 3 lần trong
ngày, uống nóng.
8. Người lớn tuổi hay thở suyễn,
đuối hơi: Hạt cây tía tô 1 lạng, sao qua
tán bột, đổ 2 bát nước vào quấy đều,
lọc bỏ bã. Nấu cháo ăn lúc đói.
9. Trẻ em ho nhiều, thở gấp, mặt
tím tái: Hạt cây tía tô 20g tán thành
bột, hòa với nước đun sôi để còn âm
ấm, lọc bỏ bã cho uống. Cẩn thận hơn
thì cho bột vào túi vải hãm vào nước
sôi. Hoặc lấy bột này hòa vào cháo,
hãm vào nước sôi hoặc hòa vào nước
cơm cho trẻ uống.
Ngoài ra, lá tía tô non khi vò ra
đem sát vào các mụn cơm vài lần thì
mụn cơm sẽ bay mất. Khi các mụn
cơm chính bay, mụn cơm nhỏ cũng
sẽ tự mất đi.
Bs. VŨ THANH HIỀN-Sở Y tế
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Tập huấn truyền thông và giáo dục y nghiệp cho cán bộ y tế tỉnh.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Diễn tập báo động đỏ ngoại viện, liên viện giữa
Bv Bà Rịa - BV Lê Lợi - Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ.

Viện y học biển Tập huấn cấp cứu biển cho hơn 50 cán bộ
ngành y tế tỉnh BR-VT.
Ảnh: THẾ PHI
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Đại biểu các chi hội Tâm thần học khu vực phía Nam chụp ảnh lưu
niệm tại Hội nghị được tổ chức tại BR-VT.

Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng Cục trưởng
Tổng Cục DS-KHHGĐ phát biểu chỉ đạo
trong buổi làm việc tại Chi cục DS-KHHGĐ
tỉnh BR-VT.

Đoàn thanh niên BV Lê Lợi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
cho hơn 200 đồng bào nghèo xã Suối Rao, huyện Châu Đức.

Hội thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
cho hơn 200 phạm nhân tại trại giam Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc).
Ảnh: THẾ PHI
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Giao ban công tác Y tế Dự phòng 6 tháng đầu năm 2018

S

áng 9/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công
tác y tế dự phòng 6 tháng đầu năm. Bác sĩ Nguyễn
Văn Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.
Báo cáo của các đơn vị cho biết, trong 6 tháng đầu năm
2018, công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các
chương trình y tế dự phòng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi
nhận. Công tác phòng chống dịch đã được triển khai tích
cực, chú trọng đến các dịch bệnh như Cúm A/H1N1, Liên
cầu lợn, Não mô cầu, Tay chân miệng, Sốt xuất huyết,...
Chương trình CSSKSS cơ bản đạt các chỉ tiêu, tuy nhiên
vẫn ghi nhận 10 ca đẻ rơi trên địa bàn toàn tỉnh. Chương
trình Lao phát hiện 02 ca nhiễm siêu kháng thuốc…
Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về những khó
khăn, vướng mắc các đơn vị gặp phải trong quá trình
thực hiện như: kinh phí của các chương trình y tế giảm
gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động tại các
đơn vị; ngân sách bảo hiểm y tế không chi trả cho hoạt
động kế hoạch hóa gia đình (dụng cụ tử cung); nhân sự
của chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
còn thiếu, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện
các mục tiêu đề ra…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bs Nguyễn Văn Thái
yêu cầu các đơn vị rà soát lại các kế hoạch, nhiệm vụ được

Bs. Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị.

giao, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn,
ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh phí của
các chương trình; các phòng, ban của Sở Y tế cần nhanh
chóng phản hồi, giải quyết các kiến nghị, đề xuất từ các
đơn vị, không để kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung;
Trung tâm phòng chống HIV-AIDS sớm xin chủ trương
sửa chữa lại để đưa cơ sở 3 về chương trình Methadone
vào hoạt động…
Tin, ảnh: THẾ PHI

Phát hiện 662 cơ sở vi phạm An toàn vệ sinh phẩm

S

áng 11/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công
tác An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) 6 tháng
đầu năm 2018. Chủ trì hội nghị là bác sĩ Nguyễn
Văn Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế.
Báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
cho biết, trong 6 tháng đã tiến hành kiểm tra 5.789 cơ sở
trên phạm vi toàn tỉnh, phát hiện 662 cơ sở vi phạm, chiếm
11,4%, trong đó phạt tiền 53 cơ sở với số tiền hơn 100
triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: sử dụng hàng
hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cơ sở không có giấy
chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP; nhân viên không khám
sức khỏe định kỳ. Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh nhận 01
vụ ngộ độc thực phẩm với 27 cas mắc tại nhà hàng Fita
TP.Vũng Tàu, nguyên nhân do vi sinh vật.
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi
nhằm chỉ ra những hạn chế trong công tác ATTP thời gian
qua và bàn giải pháp khắc phục. Cụ thể, việc xử lý so với
số cơ sở vi phạm còn thấp, dùng hình thức nhắc nhở là
chủ yếu, ý thức chấp hành các quy định về ATTP của các
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa tốt. Tình trạng
thực phẩm sử dụng các chất cấm như Hàn the, Formol vẫn
còn tồn tại trong các sản phẩm mì tươi, cá khoai, cà pháo
chua, tàu hủ,… nhiều sản phẩm bị tiêu hủy trong quá trình
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
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Bác sĩ Đào Thị Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP báo cáo
tại Hội nghị. Ảnh: THẾ PHI

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bs Nguyễn Văn Thái
yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành,
địa phương, hoàn thiện báo cáo công tác ATVSTP ngành
Y tế trong 6 tháng đầu năm 2018, để tổng hợp báo cáo cho
UBND tỉnh kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh thông tin rộng rãi
trên các phương tiện thông tin đại chúng về các trường
hợp vi phạm và hình thức xử lý vi phạm; sớm triển khai
Hội thảo Phòng chống ngộ độc thực phẩm; thực hiện Nghị
định 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết một số điều
Luật An toàn thực phẩm…
XUÂN LÊ

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Chương trình khám bệnh nhân
đạo vì sức khỏe cộng đồng

T

hực hiện chương trình công tác Hội năm 2018, trong
02 ngày 13 và 17/7/2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà
Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Sở Y tế và Công ty
Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 tổ chức khám bệnh, cấp
thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo, người cao tuổi
tại Thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc.
Tại chương trình, có 600 người được các bác sĩ của
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ
tỉnh, Trung tâm y tế thành phố Vũng Tàu khám bệnh, tư
vấn và cấp thuốc miễn phí, ngoài ra mỗi người còn được
nhận một phần quà trị giá 100.000 đồng
Song song với hoạt động trên, ngày 13/7/2018, Hội Chữ
thập đỏ thị trấn Long Hải cũng phối hợp với Đoàn Thầy
thuốc thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh,
cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người nghèo tại
thị trấn Long Hải.

Chương trình khám bệnh nhân đạo tại địa bàn
phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ.

Chương trình khám bệnh nhân đạo vì sức khỏe cộng
đồng được sự tài trợ của Công ty Điện lực TNHH BOT
Phú Mỹ 3 với tổng trị giá 100 triệu đồng.
Tin, ảnh: OANH BÙI-Hội CTĐ tỉnh

Hành trình uống nước nhớ nguồn- Diễn tập “Báo động đỏ”
đền ơn đáp nghĩa năm 2018
ngoại viện, liên viện

N

hân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt
sỹ 27/07/1947-27/07/2018 và 73 năm Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945-02/9/2018), ngày 13/7/2018 Câu lạc
bộ thầy thuốc trẻ, Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Đất Đỏ
phối hợp Huyện đoàn Đất Đỏ đến thăm, khám và tặng
quà cho 08 Mẹ Việt Nam anh hùng và 10 gia đình chính
sách khó khăn của huyện Đất Đỏ, với tổng giá trị phần
quà là 9.000.000 đồng.
Đây là một trong những hoạt động bày tỏ tình cảm
và sự tri ân “Uống nước nhớ nguồn” hết sức tốt đẹp của
Hội thầy thuốc trẻ, đoàn viên, thanh niên TTYT huyện,
huyện đoàn nhằm xoa dịu vết thương chiến tranh đối với
những gia đình có công với cách mạng, gia đình thương
binh, liệt sĩ, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tin, ảnh: LÊ THỊ THÚY QUYÊN-TTYT Đất Đỏ

Sát khuẩn trước khi phẫu thuật. Thực hiện phẫu thuật.

Bs Nguyễn Văn Thanh – Phó Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa
phát biểu tổng kết, đánh giá sau buổi diễn tập.

N

gày 14/7/2018, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Lê Lợi
và TTYT Thị xã Phú Mỹ phối hợp diễn tập quy trình
“Báo động đỏ” ngoại viện, liên viện với tình huống
giả định: cấp cứu 4 công nhân bị tai nạn lao động nặng do
sập giàn giáo, tại một nhà máy trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ.
Sau buổi diễn tập, các đơn vị đã tiến hành thảo luận, rút
kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, bổ sung,
hoàn thiện phương án xử lý sự cố nhằm chuẩn bị tốt cho công
tác diễn tập chính thức diễn ra vào tháng 9/2018.
Tin, ảnh: HOA VIỆT
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Đảng bộ TTYT Xuyên Mộc tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

N

gày 18/7/2018, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Xuyên
Mộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng
đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Hồ Văn Hải-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm
Y tế Xuyên Mộc chủ trì Hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ
đạo các chi bộ trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong
việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường
công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng khoa phòng
cơ quan, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh. Tập
thể Ban chấp hành và đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn
đoàn kết, chấp hành tốt nội quy, quy chế, kỷ luật, kỷ cương
của Đảng, gương mẫu trong công việc. Đảng bộ đã lãnh đạo
các chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc xây dựng
kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ. Nhiều nhiệm vụ chính trị gắn với chuyên môn
đã được Đảng bộ chỉ đạo hoàn thành đáp ứng kịp thời nhiệm
vụ đề ra như: công tác khám chữa bệnh ngoại trú thực hiện
vượt chỉ tiêu; dịch bệnh ổn định, không có dịch lớn xảy ra
trên địa bàn; Công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình, chăm
sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm được triển
khai có hiệu quả… Đồng thời, Hội nghị cũng chỉ ra những
mặt còn tồn tại như: chỉ tiêu giường bệnh tại một số khoa,
phòng chưa đạt, vấn đề giao tiếp ứng xử của một số viên chức
chưa đáp ứng với sự hài lòng của người bệnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Hải-Bí
thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Xuyên Mộc yêu cầu
các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới tiếp tục củng cố hoạt
động quản lý chất lượng bệnh viện; tiếp tục, nâng cao chất

Đồng chí Hồ Văn Hải - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế
Xuyên Mộc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

lượng công tác khoa Khám bệnh-Cấp cứu; tích cực triển khai
các hoạt động thực hiện quyết định 2151/BYT, xây dựng cơ
sở y tế xanh sạch đẹp, thi đua xây dựng bệnh viện thân thiện,
an toàn; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 155-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính
và kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ. Nghiêm túc thực hiện
quy chế hoạt động của ngành, của đơn vị; thực hiện tốt chức
trách, nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tư tưởng cho
công chức, viên chức và người lao động trong việc bổ nhiệm,
điều động, bố trí, phân công công tác để không xảy ra đơn
khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo sau
đại học để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu
cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tin T3G, TTYT XUYÊN MỘC

Công đoàn ngành Y tế tỉnh BR-VT:

Trao 320 suất học bổng khuyến
học, khuyến tài

S

áng 24/7, tại TP. Vũng Tàu, Công đoàn ngành y tế tỉnh
tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh-khuyến
học, khuyến tài năm 2018.
Tham dự có bà Huỳnh Thị Phúc-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh;
ông Nguyễn Văn Thái-PGĐ Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn
ngành Y tế; các ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Công
đoàn ngành; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch
và cán bộ nữ công của các CĐCS trực thuộc.
Tại buổi lễ, Công đoàn ngành đã trao 320 suất học bổng
khuyến học, khuyến tài, trong đó 271 suất học bổng khuyến
học (trị giá 500.000 đồng/suất); 36 suất học bổng khuyến
tài (Hs giỏi cấp quốc gia: 1,5 triệu đồng/suất; Hs giỏi cấp
tỉnh cấp III và cấp II: 1 triệu đồng/suất); 13 suất học bổng
dành cho học sinh trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược
hệ chính quy năm 2017 (2 triệu đồng/suất). Tổng trị giá các
suất học bổng gần 200 triệu đồng.
Được thành lập từ năm 2002, đến nay quỹ học bổng
khuyến học, khuyến tài của ngành Y tế tỉnh đã vận động
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Ông Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành
Y tế trao học bổng khuyến học cho con em CB-CC-VC-LĐ.

được hơn 2 tỷ đồng, trao gần 6.000 suất học bổng cho con
em CB-CC-VC-LĐ vượt khó học giỏi. Qua đó động viên,
khích lệ, biểu dương các cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên,
đồng thời giúp cho CB-CC-VC-LĐ ngành Y tế có thêm niềm
vui, sự quan tâm, qua đó an tâm hơn, gắn bó hơn và nỗ lực
hơn trong thực thi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tin, ảnh: THẾ PHI

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo khoa học tâm thần học năm 2018

N

gày 20/7/2018, Hội Tâm thần học Việt Nam
(HTTHVN) phối hợp với Bệnh viện Tâm thần tỉnh
BR-VT tổ chức Hội thảo khoa học về tâm thần học
năm 2018 cho các Chi hội Tâm thần học thuộc khu vực
phía Nam.
Dự Hội thảo có BS CKII. Võ Văn Hùng-Phó Giám đốc
Sở Y tế tỉnh BR-VT; PGS,TS Trần Văn Cường-Phó Chủ tịch
Tổng hội Y Học VN, Chủ tịch Hội Tâm thần học VN; BS
CKI Ngô Thành Phong-Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần tỉnh
BR-VT, Ban thường vụ HTTHVN, Chi hội trưởng chi Hội
Tâm thần học tỉnh BRVT cùng đông đảo đại biểu đại diện
lãnh đạo các đơn vị và các hội viên thuộc khu vực phía Nam.
Hội thảo chuyên ngành có 6 đề tài được báo cáo, gồm:
Thắp sáng niềm tin cho bệnh nhân tâm thần; Đánh giá mối
liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu học xã hội với đáp ứng
điều trị ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm
thần Trung ương 2; Phân tích đánh giá thực trạng trẻ tự kỷ
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng
và điều trị rối loạn lo âu lan tỏa ở bệnh nhân viêm dạ dày, tá
tràng bằng Seroquel XR; Thực trạng rối loạn trầm cảm ở
người trưởng thành tại xã Hà Lộc, tỉnh Phú Thọ năm 2018;
Chuyển đổi hình thái bệnh lý trong tâm thần học.
Sau phần trình bày báo cáo của các chủ đề tài, Hội thảo
nghị đã có phần thảo luận, đóng góp rất sôi nổi. Nhiều ý kiến
phản biện sâu sắc đã góp ý về những tồn tại, hạn chế giúp các
chủ đề tài rút kinh nghiệm và hoàn thiện công trình nghiên cứu.

Thầy thuốc ưu tú, BS CKI Ngô Thành Phong – Giám đốc
Bệnh viện Tâm Thần tỉnh BR-VT (bên trái) đón nhận Bằng khen.

Kết thúc Hội thảo, HTTHVN tổ chức tặng Bằng khen cho
các cá nhân, tập thể chi hội đã có những đóng góp quan trọng
cho sự nghiệp phát triển ngành Tâm thần học. Trong đó, BS
CKI Ngô Thành Phong-Chi hội trưởng Chi Hội Tâm thần
học tỉnh BR-VT và tập thể Chi hội Tâm thần học tỉnh BR-VT
được vinh danh đón nhận bằng khen của HTTHVN trao tặng.
Được biết, Hội nghị khoa học về tâm thần học các tỉnh
phía Nam là hoạt động thường niên của HTTHVN, nhằm kết
nối các thầy thuốc chuyên ngành, chia sẻ kiến thức và kinh
nghiệm trong điều trị, góp phần xây dựng và phát triển ngành
tâm thần Việt Nam, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm
thần cho nhân dân.
Tin, ảnh: NGỌC TÚY

Hội thảo chia sẻ “Giải pháp xử lý lăng quăng trong các hố ga thoát nước”

Quang cảnh buổi Hội thảo.

N

gày 24/7/2018, tại Vũng Tàu, Viện Pasteur TP.HCM
tổ chức hội thảo chia sẻ những giải pháp xử lý lăng
quăng trong các hố ga thoát nước bằng hóa chất
Sumilarv 0,5G. Đây là kết quả từ đề tài “Nghiên cứu biện
pháp diệt lăng quăng phát triển thành muỗi truyền bệnh SXH
Dengue trong hệ thống hố ga thoát nước tại TP.Vũng Tàu”
(do Viện Pasteur TP.HCM làm chủ đề tài phối hợp cùng
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh BR-VT) nghiên cứu từ tháng
10/2017 đến tháng 5/2018, trên cơ sở kết quả can thiệp 60
hố ga thuộc địa bàn phường 7-TP. Vũng Tàu.
Tham dự Hội thảo có PGS, TS Phan Trọng Lân-Viện
trưởng Viện Pasteur TP.HCM, TS Phùng Đức Truyền-Phó

Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TP.HCM;
đại diện Sở Y tế, Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Y tế Dự
phòng tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu và đại diện lãnh
đạo UBND, lãnh đạo các trạm Y tế thuộc 17 xã, phường của
TP.Vũng Tàu…
Kết quả của đề tài nghiên cứu đã chỉ ra tính hiệu quả của
hóa chất Sumilarv khi thả vào hố ga để ức chế lăng quăng
phát triển thành muỗi với dụng cụ giữ hóa chất không bị trôi.
Từ việc phân tích số liệu cho thấy, sau 24 tuần thực hiện thả
hóa chất vào hố ga chỉ có 2/60 (3%) gói hóa chất bị mất; hiệu
quả kiểm soát lăng quăng Aedes phát triển thành muỗi của
Sumilarv kéo dài tới tuần thứ 8 sau khi thả hóa chất; Sumilarv
có hiệu quả kiểm soát lăng quăng Aedes phát triển thành muỗi
trong hố ga thoát nước qua các chỉ số nghiên cứu lăng quăng...
Sau khi lắng nghe kết quả nghiên cứu đề tài, các đại biểu
đã tiến hành thảo luận sôi nổi, đặt nhiều câu hỏi về tính ứng
dụng của đề tài đặc biệt là vấn đề kinh phí, nhân sự nếu được
ứng dụng vào thực tiễn.
Với những ý kiến phản biện mang tính xây dựng và những
câu hỏi rất thiết thực do các đại biểu nêu lên tại Hội thảo, PGS,
TS Phan Trọng Lân-Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM yêu
cầu nhóm đề tài ghi nhận một cách nghiêm túc, cầu thị để bổ
sung vào đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao tính ứng dụng và
hiệu quả khi triển khai vào thực tiễn.
Tin, ảnh: HOA VIỆT
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Hội thao truyền thống
Công đoàn ngành Y tế năm 2018

H

ội thao truyền thống Công đoàn
ngành Y tế khởi tranh từ ngày
17/7 đến ngày 21/7/2018 tại
Trung tâm Văn hoá thể thao thành phố
Bà Rịa, thu hút khoảng 400 vận động
viên tham gia, thi đấu ở 4 bộ môn: Bóng
đá mini, Cầu lông, Bóng bàn và Đá cầu.
Sau 5 ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi
với tinh thần thể thao trong sáng, cao
thượng, Hội thao đã kết thúc tốt đẹp
trong tình đoàn kết và sự phấn chấn,
hào hứng của công chức, viên chức,
người lao động đến từ các đơn vị Y tế
trong toàn ngành.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Bs Nguyễn
Văn Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ
tịch Công đoàn Ngành Y tế đánh giá
cao tinh thần thi đấu, cống hiến hết
mình vì màu cờ sắc áo của các vận
động viên cũng như sự nỗ lực của các
đồng chí trong BCH Công đoàn ngành,
công đoàn cơ sở và sự tạo điều kiện của
lãnh đạo các đơn vị đã làm nên thành
công của Hội thao. Đồng chí cũng bày
tỏ mong muốn, Hội thao là cơ hội, là
động lực để các CCVCLĐ trong toàn
ngành tiếp tục rèn luyện nâng cao thể
chất, có sức khỏe tốt để phục vụ người
bệnh cũng như thúc đẩy sự phát triển
bền vững của phong trào TDTT trong
ngành Y tế tỉnh nhà.
Tuy chưa xuất hiện nhiều nhân tố
mới, nhiều sự soán ngôi bất ngờ ở các
nội dung thi đấu nhưng tính chuyên
nghiệp và phong độ thi đấu ổn định của
các vận động viên là nét nổi bật nhất
trong Hội thao năm nay.
Kết quả cụ thể của từng bộ môn
thi đấu như sau:
Bộ môn Bóng đá mini: giải Nhất
thuộc về TTYT Xuyên Mộc, giải Nhì
thuộc về BV Bà Rịa, giải Ba thuộc về
TTYT Châu Đức và giải Khuyến khích
thuộc về TTYT TP Vũng Tàu.
Bộ môn Đá cầu: giải Nhất thuộc
về Bệnh viện Mắt, giải Nhì thuộc về
TTYT TP Vũng Tàu và giải Ba thuộc
về BV Bà Rịa.
Bộ môn Cầu lông:
Nội dung đơn nữ: giải Nhất là Tạ
Thị Thiết-Trung tâm TT GDSK, giải
Nhì là Huỳnh Thị Kim Nguyệt-TTYT

22

Hội thao truyền thống Công đoàn ngành Y tế năm 2018.

Châu Đức và giải Ba là Đỗ Thị Minh
Trang-TTYT TP.Vũng Tàu.
Nội dung đơn nam: giải Nhất thuộc
về Cao Văn Kiên-BV Bà Rịa, giải Nhì
thuộc về Lê Đình Hưởng-TTYT Long
Điền và giải Ba thuộc về Lê Văn LongBV Lê Lợi.
Nội dung đôi nữ: giải Nhất thuộc
về Lê Thị Thanh Bình và Hồ Thị TịnhTTYT Châu Đức, giải Nhì thuộc về Tạ
Thị Thiết và Nguyễn Thị Mỹ DinhTrung tâm TT GDSK và Giải Ba thuộc
về Đào Thị Xuân Mai và Nguyễn Thị
Điểm-TTYT Châu Đức.
Nội dung đôi nam: giải Nhất thuộc
về Lê Văn Tấn và Lê Đình HưởngTTYT Long Điền, giải Nhì thuộc về
Nguyễn Văn Vinh và Ngô Văn NguyênTTYT Xuyên Mộc và giải Ba thuộc về
Nguyễn Hùng Anh và Nguyễn Quốc
Thanh-TTYT Châu Đức.
Nội dung đôi nam nữ: giải Nhất
thuộc về Cao Văn Kiên và Nguyễn
Thị Phượng Hằng-BV Bà Rịa, giải Nhì
thuộc về Nguyễn Hùng Anh và Đào
Thị Xuân Mai-TTYT Châu Đức và giải
Ba thuộc về Nguyễn Quốc Thanh và
Nguyễn Thị Điểm-TTYT Châu Đức.
Bộ môn Bóng bàn:
Nội dung đơn nữ: giải Nhất là
Châu Ngọc Hương-BV Lê Lợi, giải
Nhì là Phạm Thuý Quỳnh-BV Lê Lợi
và giải Ba là Phạm Thị Phượng-TTYT
Châu Đức.

Nội dung đơn nam: giải Nhất là
Danh Minh Chánh-Trường TCYT, giải
Nhì là Lê Hoàng Trường-TTYT Châu
Đức và giải Ba là Bùi Minh ThanhTrung tâm TT GDSK.
Nội dung đôi nữ: giải Nhất thuộc về
Nguyễn Long Phương Trang và Phạm
Thị Phượng-TTYT Châu Đức, giải Nhì
thuộc về Nguyễn Thị Thanh An và Lê
Thị Khánh-Trung tâm TT GDSK và giải
Ba thuộc về Nguyễn Thị Kim Ánh và
Nguyễn Thị Châu-BV Mắt.
Nội dung đôi nam: giải Nhất thuộc
về Tiến Vũ Tùng và Trần Thái BìnhBV Bà Rịa, giải Nhì thuộc về Nguyễn
Thành Nhân và Hồ Bồi-TTYT Châu
Đức và giải Ba thuộc về Đào Hữu
Thanh và Nguyễn Thế Phi-Trung tâm
TT GDSK.
Nội dung đôi nam nữ: giải Nhất
thuộc về Châu Ngọc Hương và Võ
Thành Sơn-BV Lê Lợi, giải Nhì thuộc
về Nguyễn Long Phương Trang và Lê
Hoàng Trường-TTYT Châu Đức và giải
Ba thuộc Bùi Minh Thanh và Lê Thị
Khánh-Trung tâm TT GDSK.
Kết quả chung cuộc toàn đoàn: giải
Nhất toàn đoàn thuộc về TTYT Châu
Đức; giải Nhì thuộc về Bệnh viện Bà
Rịa; giải Ba thuộc về Trung tâm Truyền
thông giáo dục sức khỏe.
4 đơn vị nhận giải Khuyến khích
toàn đoàn bao gồm: Bệnh viện Lê
Lợi, TTYT Long Điền, Bệnh viện Mắt,
TTYT Xuyên Mộc.
Tin, ảnh: THẾ PHI - TRẦN NGỌC
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Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018):

Trung tâm Y tế Vũng Tàu thăm khám sức khỏe và tặng quà
cho người có công với cách mạng

N

hân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2018), ngày 24/7/2018, Trung
tâm Y tế thành phố Vũng Tàu phối hợp cùng với
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của đơn vị tới thăm và tổ
chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho 3 Mẹ
Việt Nam Anh hùng (MVNAH) và 2 Anh hùng lực lượng
vũ trang (AHLLVT) hiện sống trên địa bàn thành phố Vũng
Tàu. Được biết, mỗi phần quà là 300.000 đồng tiền mặt,
kèm với thuốc bổ, thuốc trị bệnh, trà xương khớp.
BS Nguyễn Văn Trường-Trung tâm Y tế Vũng Tàu
chia sẻ: các MVNAH và AHLLVT đều đã lớn tuổi và hầu
hết trong người đều có những bệnh mạn tính, thường phải
uống thuốc điều trị. Khi được quan tâm thăm hỏi, tư vấn
sức khỏe, khám tại nhà bản thân và thân nhân các MVNAH
và AHLLVT rất vui và xúc động.
Đây là một hoạt động rất ý nghĩa trong chương trình
công tác của Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu, thể hiện sự quan

tâm, tấm lòng tri ân của tập thể cán bộ y bác sĩ Trung tâm
Y tế TP.Vũng Tàu đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.
Tin, ảnh: Bs PHẠM THỊ THU HIỀN

Tập huấn truyền thông và giáo dục y đức,
y nghiệp cho cán bộ y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bs Võ Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế trao Giấy chứng nhận
của Tổng Hội Y học Việt Nam cho các học viên.

N

gày 25/7/2018, tại Hội trường Bệnh viện Bà Rịa,
Tổng Hội Y học Việt Nam phối hợp với Vụ Truyền
thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế, Sở Y tế và
Hội Y học tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn
truyền thông và giáo dục y đức, y nghiệp cho hơn 300 cán
bộ y tế đến từ các đơn vị trong toàn ngành và các cơ sở Y tế
ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.
Tham dự lớp tập huấn có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên-Chủ
tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế;
GS.TS KH Phạm Mạnh Hùng-Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế;
Anh hùng lao động, GS.TS Trần Quỵ-Ủy viên ban thường
vụ Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện
Bạch Mai và các giáo sư, tiến sĩ, nhà báo là các chuyên gia
đầu ngành trong từng lĩnh vực tham gia làm giảng viên cho
lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên nhấn
mạnh tính cấp thiết của việc thường xuyên tiến hành các hoạt
động tập huấn để nâng cao y đức, y nghiệp và cập nhật kiến
thức cho cán bộ y tế. Vì thời gian qua, bên cạnh các tập thể,
cá nhân tận tụy, hết lòng vì người bệnh thì vẫn còn một số cán
bộ y tế chưa tuân thủ đúng các quy trình chuyên môn, quy
tắc ứng xử. Vì vậy, nâng cao y đức, y nghiệp trong ngành y
tế là trách nhiệm vô cùng quan trọng của Bộ Y tế, của Tổng
Hội Y học Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu chăm sóc sức
khoẻ toàn diện cho người dân.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các giảng
viên trình bày những chuyên đề quan trọng, hữu ích như: “Y
đức, y nghiệp-Sự cần thiết, nội dung và thách thức”; “Thực
trạng và giải pháp vấn đề an toàn người bệnh”; “Giải pháp
xử lý đảm bảo an toàn cho hệ thống và cán bộ y tế”; “Công
tác phối hợp giữa ngành y tế và truyền thông ứng phó với
sự cố y khoa”.
Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, Bác sĩ CKII Võ Văn Hùng,
Phó giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự quan tâm của Tổng Hội Y
học Việt Nam, Bộ Y tế và sự phối hợp hiệu quả của Hội Y
học tỉnh đã đem lại một buổi tập huấn đặc biệt hữu ích cho
các cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh BR-VT. Ông cũng yêu
cầu các học viên phải áp dụng ngay những điều tâm huyết
mà các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đã trình bày vào công
việc hàng ngày nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám,
chữa bệnh cho nhân dân.
Kết thúc buổi tập huấn, Tổng Hội Y học Việt Nam đã trao
giấy chứng nhận hoàn thành lớp học “Truyền thông và Giáo
dục Y nghiệp” cho các học viên.
Tin, ảnh: MỸ DINH
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Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Tổ chức đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm
và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018

Quang cảnh cuộc họp.

N

gày 2/8/2018, Ban Chỉ đạo
Liên ngành An toàn thực
phẩm (BCĐLNATTP) tỉnh
tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình
thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực
phẩm tỉnh trong 6 tháng đầu năm và
triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối
năm 2018.
Tham dự hội nghị có Ông Đặng
Minh Thông-Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Trưởng BCĐLNATTP chủ
trì cuộc họp; cùng lãnh đạo và đại diện
các Sở ban ngành địa phương.
Tại cuộc họp, bà Đào Thị Hà-Phó
Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ
sinh thực phẩm đã báo cáo kết quả
công tác bảo đảm ATTP của tỉnh
trong 6 tháng đầu năm và phương
hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
2018. Theo báo số 115/BCĐLNATTP
ngày 30/7/2018 Công tác thông tin
truyền thông ATVSTP được triển khai
đa dạng về hình thức và diễn ra sâu
rộng trên địa bàn toàn tỉnh: toàn tỉnh
tổ chức 140 lớp tập huấn về kiến thức
ATVSTP với 3087 người tham dự; 18
bài viết đăng trên báo ngành và báo địa
phương; toạ đàm trên đài phát thanh

24

Bà Đào Thị Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP báo cáo
tại cuộc họp.

truyền hình tỉnh; Ban quản lý các chợ
thông tin trên loa phát thanh 02 lần/
ngày mỗi lần 30 phút; tổ chức họp báo
cung cấp thông tin về kết quả kiểm
soát ATTP thủy sản khô trên địa bàn
thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.
Công tác xây dựng và phát triển
các vùng sản xuất nguyên liệu tập
trung: Đến tháng 6/2018, trên địa
bàn tỉnh có 33 cơ sở ứng dụng công
nghệ cao đã và đang hình thành với
tổng diện tích 1.047,62 ha trên các sản
phẩm: Rau các loại, dưa lưới, bưởi da
xanh, chuối, nho ăn lá,…; sản lượng
ước đạt 23.582 tấn/năm. Hầu hết các
cơ sở áp dụng công nghệ: Nhà màng,
nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm kết
hợp bón phân. Ngoài ra, một số cơ sở
áp dụng công nghệ thủy canh; công
nghệ Aquaponics; theo dõi điều chỉnh
nhiệt độ, ẩm độ từ xa. 35 cơ sở trồng
trọt; 5 cơ sở nuôi trồng thủy sản; 17
cơ sở chăn nuôi áp dụng chương trình
quản lý chất lượng tiên tiến. 17 chuỗi
sản phẩm thuộc 49 cơ sở sản xuất
kinh doanh nông thủy sản đã được
Ban quản lý đề án chuỗi thực phẩm an
toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận. Các sản

phẩm đã và đang được quảng bá, kết
nối tiêu thụ. Năm 2018, các chuỗi tiếp
tục được giám sát, kiểm soát chặt chẽ.
Công tác thanh tra, kiểm tra được
triển khai với diện rộng bao gồm tất
cả các lĩnh vực sản xuất chế biến, kinh
doanh thực phẩm, quảng cáo thực
phẩm và các ngành hàng thực phẩm.
06 Tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã
kiểm tra được 5.003 cơ sở, số cơ sở đạt
tiêu chuẩn là 4.326. số cơ sở bị xử lý là
101, số tiền phạt là 713.407.000 đồng
Công tác giám sát mối nguy được
triển khai trên toàn tỉnh với 2.971 mẫu,
trong đó có 46 mẫu không đạt, chiếm
tỷ lệ 1,55% (40 mẫu thực phẩm nhiễm
hàn the và 06 mẫu nhiễm formol).
Hiện nay tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
đã hoàn thành xây dựng 02 điểm kiểm
nghiệm nhanh cố định tại 02 chợ: Chợ
rạch dừa và Chợ Bà Rịa, trong 6 tháng
đầu năm 2018 đã kiểm tra 157 test
nhanh thực phẩm các loại, kết quả
157/157 mẫu âm tính với mẫu thử
(Hàn the, Formol, Methanol, thuốc
trừ sâu, phẩm màu, nitrit, nitrat,
salicylat...). Trong 6 tháng cuối năm
2018 sẽ tiếp tục khảo sát xây dựng 02
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điểm kiểm nghiệm nhanh cố định
tại 02 chợ Long điền (huyện Long
Điền) và chợ Ngãi Giao (huyện
Châu Đức).
Các công tác khác như quản
lý cơ sở thực phẩm; cấp giấy tiếp
nhận bản công bố quy hợp và công
bố phù hợp quy định ATTP; điều
tra phòng chống ngộ độc thực
phẩm và các bệnh truyền qua
thực phẩm; kiểm tra phục vụ thanh
tra, kiểm tra và giám sát ATTP;
hoạt động giám sát thủy hải sản
sau sự cố hải sản khô nhiễm hóa
chất; công tác giám sát ATTP…
cũng được tích cực triển khai và
đạt nhiều kết quả. Qua đó, các đại
biểu cũng thẳng thắn nêu ra những
tồn tại, hạn chế trong công tác bảo
đảm ATVSTP như nguồn nhân
lực hạn chế về chất lượng; công
tác thanh, kiểm tra thiếu quyết liệt
trong việc xử lý vi phạm… và đưa
ra những giải pháp, kiến nghị cho
thời gian tới.
Phát biểu kết luận tại cuộc
họp, ông Đặng Minh Thông-Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng
BCĐLNATTP hoan nghênh sự
phối kết hợp của các sở, ban,
ngành trong công tác quản lý và
nhấn mạnh tầm quan trọng của
công tác ATTP. Quan đó ông đề
nghị cơ quan thường trực ban
chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt
động năm 2019; mở lớp đào tạo
cấp chứng chỉ lấy mẫu, test nhanh
cho cán bộ làm công tác ATTP các
cấp; tăng cường công tác thanh
kiểm tra các cơ sở giết mổ đặc
biệt là những cơ sở nhỏ lẻ; quản
lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất nước
uống đóng chai; kiên quyết xử lý
đối với những cá nhân, tổ chức
vi phạm; duy trì và mở rộng cơ
sở tham gia chuỗi ATTP; tiếp tục
khảo sát xây dựng các điểm kiểm
nghiệm nhanh tại các chợ để đảm
bảo an toàn chất lượng thực phẩm
cho người dân.
TIn, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP tỉnh BRVT

Đoàn công tác của Tổng cục Dân số-KHHGĐ
làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bác sĩ Tôn Thất Khoa - Chi cục trưởng Chi Cục DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo
tại hội nghị.

N

gày 16-8, đoàn Công tác của
Tổng Cục Dân số-KHHGĐ
do Tiến sĩ Lê Cảnh Nhạc,
Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục DSKHHGĐ làm trưởng đoàn đã có buổi
làm việc tại Chi Cục DS-KHHGĐ tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tiếp và làm việc với đoàn có Bs
Nguyễn Văn Thái-Phó Giám đốc Sở Y
tế và ban lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ
tỉnh, Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện,
thị, thành phố.
Đoàn công tác đã tìm hiểu những
kết quả, thành tựu của hoạt động DSKHHGĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong
thời gian qua; đồng thời lắng nghe
những khó khăn, vướng mắc, những đề
xuất của chương trình DS-KHHGĐ Bà
Rịa-Vũng Tàu và có ý kiến định hướng
nhằm giúp hoạt động dân số của địa
phương đạt nhiều kết quả tốt hơn trong
thời gian tới.
Theo báo cáo năm 2017 của Chi Cục
DS-KHHGĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỷ
suất sinh giảm 0,87‰ so với năm 2016;
tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 7,92%; tỷ
số giới tính khi sinh là 109,5 nam/100
nữ; số bà mẹ được sàng lọc trước sinh là
11.363 trường hợp; số trẻ em được sàng
lọc sơ sinh là 9.774 trẻ. Trong 7 tháng
đầu năm 2018, các hoạt động đã được
kịp thời triển khai theo định hướng của
Tổng cục DS-KHHGĐ.
Trong buổi làm việc, ông Lê Cảnh
Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục

DS-KHHGĐ, ghi nhận những thành
tích của ngành dân số tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. Đồng thời đề nghị Chi cục DSKHHGĐ tỉnh cần tham mưu cho lãnh
đạo tỉnh thấy tầm quan trọng của công
tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển
bền vững. Trước thực tế, mức sinh của
Bà Rịa-Vũng Tàu thấp nhất cả nước
(1,52 con), tỉnh cần tuyên truyền, vận
động, nâng cao ý thức của người dân để
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2
con. Chú trọng đầu tư vào việc triển khai
các Đề án nâng chất lượng dân số, trong
đó quan tâm thực hiện Đề án Chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi nhằm ứng phó
với già hóa dân số của tỉnh đang diễn
ra rất nhanh; song song với đó là việc
chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người
dân, tăng cường cung ứng dịch vụ kế
hoạch hóa gia đình, giáo dục sức khỏe
sinh sản an toàn cho phụ nữ và trẻ em
gái. Và Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh
có số lượng nhập cư lớn, tỉnh cần thực
hiện tốt phần mềm Hệ cơ sở dữ liệu dân
cư cập nhật các biến động về dân số để
có số liệu chính xác hơn giúp cho việc
hoạch định các chính sách phát triển
của tỉnh. Thời gian tới, Chi Cục DSKHHGĐ tham mưu Sở Y tế ban hành
văn bản thực hiện công tác dân số, ổn
định tổ chức để triển khai thực hiện tốt
chính sách Dân số và Phát triển trên địa
bàn tỉnh theo Nghị quyết số 21-NQ/TW
về công tác dân số trong tình hình mới.
Tin, ảnh: HUYỀN TRANG
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Chương trình “Thắp sáng niềm tin hoàn lương”

S

áng 4-8, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Hội
Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe,
phát thuốc miễn phí cho 200 phạm nhân tại phân trại III
đang chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc).
Tham gia đợt khám, chữa bệnh có hơn 20 y, bác sĩ là hội
viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh. Kinh phí của đợt khám bệnh là
15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) do các Mạnh Thường
Quân đóng góp.
Đây là những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ
sức khoẻ về thể chất và tinh thần đối với các phạm nhân, qua đó
động viên, hỗ trợ những người lầm lỡ, vi phạm pháp luật yên
tâm thi hành án, cải tạo tốt để sớm trở về địa phương, tái hoà
nhập cộng đồng.
Tin, ảnh: THẾ PHI

Quang cảnh buổi khám.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII

Đoàn thanh niên BV Lê Lợi
khám bệnh, cấp thuốc miễn
phí cho nhân dân xã Suối Rao,
huyện Châu Đức

T

N

gày 07/8/2018, Đảng
ủy Sở Y tế tổ chức Hội
nghị học tập, quán triệt
và triển khai thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII cho
cán bộ, đảng viên của các Đảng
bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc.
Báo cáo viên của Hội nghịđồng chí Võ Văn Hùng-Phó Bí
thư Đảng ủy Sở Y tế đã khái quát
toàn diện về Hội nghị lần thứ 7
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XII và trình bày sâu 3 Nghị
quyết quan trọng được thông qua
tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số
26-NQ/TW về “Tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ các cấp,
nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm
chất, năng lực và uy tín, ngang
tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số
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27-NQ/TW về “Cải cách chính
sách tiền lương đối với cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng
vũ trang và người lao động trong
doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28NQ/TW về “Cải cách chính sách
bảo hiểm xã hội”.
Việc tổ chức học tập, quán
triệt và triển khai thực hiện Nghị
quyết của Đảng nói chung, Hội
nghị lần thứ 7 BCH Trung ương
Đảng khóa XII nói riêng được
Đảng ủy Sở Y tế đặc biệt coi
trọng và luôn triển khai nghiêm
túc, kịp thời. Qua đó giúp các cán
bộ, đảng viên trong toàn ngành
nắm vững nội dung của các Nghị
quyết, từ đó vận dụng vào thực
tiễn công việc, góp phần thực
hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị
quyết đề ra.
Tin, ảnh: HOA VIỆT

hể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tri ân các
thương, bệnh binh, gia đình chính sách nhân ngày
thương binh liệt sĩ (27-7), ngày 28-7, Đoàn thanh
niên BV Lê Lợi đã khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn
200 đồng bào xã Suối Rao, huyện Châu Đức.
Trong đợt khám bệnh lần này, Đoàn thanh
niên BV Lê Lợi đã vận động, thu hút 22 đoàn
viên tham gia, trong đó có những bác sĩ, dược
sĩ y khoa có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là có
bác sĩ chuyên khoa về tim mạch-lão học. Qua
đó, người dân không chỉ được khám bệnh, cấp
thuốc mà còn được các bác sĩ chuyên khoa tư
vấn sức khỏe về tim mạch, thần kinh, bệnh mãn
tính ở người cao tuổi: cao huyết áp, đái tháo
đường…, bệnh lý liên quan đến xương khớp.
Được biết, kinh phí thực hiện trong đợt
khám là 20.000.000 đồng do Tập đoàn dầu khí
Việt Nam tài trợ.
Tin, ảnh: THẾ PHI

Bác sĩ kiểm tra tim mạch cho người cao tuổi.

TIN VĂN BẢN
•  Ngày 03/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 1780/SYT-NVD triển khai Quyết định số 399/
QĐ-QLD ngày 26/6/2018 của Cục Quản lý Dược
về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh
mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại
Việt Nam.
•   Ngày 03/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 1782/SYT-NVD triển khai Quyết định số 106/
QĐ-TTrB ngày 29/6/2018 của Thanh tra Bộ Y tế về
việc thu hồi sản phẩm Khang Mỹ Đơn do Công ty
TNHH VN Pharco sản xuất, Công ty TNHH sản xuất
và xuất nhập khẩu Nguyên Hà phân phối; Công văn
số 482/TTr-P1 của Thanh tra Bộ Y tế ngày 02/7/2018
về việc liên quan đến sản phẩm Khang Mỹ Đơn.
•  Ngày 09/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn
bản số 1828/SYT-KHTC về việc chấn chỉnh công
tác xử lý phản ánh của người dân qua đường dây
nóng của Bộ Y tế.
•  Ngày 11/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 1851/SYT-VP triển khai Quyết định số 3949/
QĐ-BYT ngày 28/6/2018 của Bộ Y tế về việc công
bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược
phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018.
•  Công văn số 13125/QLD-CL ngày 10/7/2018
của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc sản
xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang
Huahai Pharmaceutical-Trung Quốc sản xuất.
•  Ngày 17/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn
bàn số 1930/SYT-VP triển khai văn bản số 6499/
UBND-VP ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về việc
triển khai thực hiện nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính.
•  Ngày 18/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 1936/SYT-NVD triển khai Công văn số 1861/
SYT-NVD ngày 11/7/2018 về việc Thu hồi thuốc sản

xuất từ nguyên liệu Valsartan do Công ty Zhejiang
Huahai Pharmaceutical-Trung Quốc sản xuất.
•  Ngày 20/7/2018, Sở y tế đã phát hành văn bản
số 600/PC-SYT triển khai Quyết định số 1821/QĐUBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc công
bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An
toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết
của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu.
•  Ngày 25/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 2016/SYT-NVY triển khai Công văn số 4075/
BYT-BM-TE ngày 17/7/2018 của Bộ Y tế, về việc
tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.
Ngày 27/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 2043/SYT-NVD về việc danh mục thuốc thuộc
phạm vi kinh doanh của quầy thuốc.
•  Ngày 27/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 2040/SYT-NVY về việc chấn chỉnh một số nội
dung về quản lý chất thải y tế.
•  Ngày 30/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn
bản số 634/PC-SYT triển khai Quyết định số 4592/
QĐ-BYT ngày 23/7/2018 của Bộ Y tế về việc Công
bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông
tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ
trưởng Bộ Y tế Quy định về chất lượng dược liệu,
thuốc cổ truyền.
•  Ngày 30/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 2049/SYT-KHTC về việc cải tiến, hoàn thiện
một số tính năng trên phần mềm một cửa tập trung
cấp tỉnh.
•  Ngày 31/7/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản
số 117/BC/SYT Báo cáo công tác phòng, chống tham
nhũng phục vụ kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV.
Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử
của Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.
TRẦN NGỌC (TH)
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Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:
Tên sản phẩm

Nguồn gốc xuất xứ

Công ty TNHH CN (địa chỉ: 29D1 khu định cư
Tân Qui Đông, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh) là tổ
chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị
trường.
Công
ty TNHH DKSH Việt Nam (địa chỉ: 23
Restylane Recover Cream
đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Việt NamSingapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)
nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm
Restylane Hand Cream
ra thị trường.
Gel bôi muỗi Skin AKV
Công ty TNHH Dược phẩm Fresh Lite (địa chỉ:
Một phần lô D, KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá, TP Nam
Gel bôi muỗi Mosgel
Định, tỉnh Nam Định) đứng tên công bố, sản
xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị
Dung dịch xịt muỗi Zikas
trường.
Nước xúc miệng SANTEKA
Công ty CP SANTEK sản xuất và chịu trách
Dung dịch xịt thơm &-SAT PERFUMES nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ:
Thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân, huyện Kiến
Dầu xoa thảo dược Thiên Y
Xương, tỉnh Thái Bình).
An Bảo
Công ty TNHH Nam Dược (địa chỉ: Lô M13 (C49) KCN Hòa Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định)
đứng tên công bố, sản xuất và chịu trách
Dầu tràm-Khuynh diệp ích nhi
nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Kem dưỡng da chống nẻ Balmy
Dầu gội thảo dược
Kem bôi da tinh chất rau má Themaz Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Liên (địa
chỉ: Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá,
Hotgel dương quý phi
TP Nam Định, tỉnh Nam Định) đứng tên công
Kem Thiên Mỹ Nhan
bố, sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản
phẩm ra thị trường.
Kem bôi da Yome
Kem liền da lành sẹo lõm Fast Giấp
cá Curma
Gel Skin-cool nanosilver
Công ty CP SANTEK sản xuất và chịu trách
nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ:
thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân, huyện Kiến
Kem Skin-curcumin nanosilver
Xương, tỉnh Thái Bình).

Số tiếp nhận

Keo mặt nạ Gelica facial mask gel

Ngày cấp/
Số lô
19/01/2018

25024/16/CBMP- 27/12/2016
QLD
24924/16/CBMP- 27/12/2016
QLD
09/18/CBMP-NĐ
10/18/CBMP-NĐ

21/5/2018
21/5/2018

11/18/CBMP-NĐ

21/5/2018

04/14/CBMP-TB
09/14/CBMP-TB
05/15/CBMP-TB
11/2015/CBMP-NĐ

13/02/2014
04/7/2014
02/6/2015
08/9/2015

Lý do

Biện pháp
xử lý

Mẫu sản phẩm mỹ phẩm không đạt
yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới Thu hồi
hạn nhiễm khuẩn theo quy định.
Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện Thu hồi
do không tiếp tục nhập khẩu, kinh
doanh các sản phẩm mỹ phẩm trên
Thu hồi
tại Việt Nam.
Thu hồi
Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số Thu hồi
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm
mỹ phẩm nêu trên.
Thu hồi

12/2015/CBMP-NĐ 02/11/2015

Công ty CP SANTEK tự nguyện thu Thu hồi
hồi do không có nhu cầu kinh doanh Thu hồi
sản phẩm nêu trên.
Thu hồi
Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số Thu hồi
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm
Thu hồi
mỹ phẩm nêu trên.

05/2014/CBMP-NĐ
07/2014/CBMP-NĐ
04/2016/CBMP-NĐ
24/2016/CBMP-NĐ
28/17/CBMP-NĐ
36/17/CBMP-NĐ

01/10/2014
03/11/2014
30/03/2016
01/11/2016
18/07/2017
15/10/2017

Thu hồi
Thu hồi
Thu hồi
Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số Thu hồi
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm
Thu hồi
mỹ phẩm nêu trên.
Thu hồi

01/18/CBMP-NĐ

11/01/2018

Thu hồi

11/14/CBMP-TB

25/7/2014

12/14/CBMP-TB

25/7/2014

ty TNHH Mỹ phẩm Hảo Sâm (địa chỉ: xã
Kem sạch nám-tàn nhang, đồi mồi Công
Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) sản 15/14/CBMP-HY
Hảo Sâm 15g
xuất.

Công ty TNHH toàn cầu Nguyên Anh chi 01/16/CPMP-NA
nhánh Nghệ An (địa chỉ: Xóm Liên Yên, xã
Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ
Thảo dược súc miệng cai thuốc lá Thanh
An)
sản
xuất, Công ty TNHH toàn cầu Nguyên
Nguyên Anh
Anh (địa chỉ: 65, đường DL14, phường Thới
Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chịu
trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường
Công ty cổ phần Hóa-Dược phẩm Mekophar VD-14485-11
Thuốc Chloramphenicol 250mg
sản xuất.
Công
ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm VD-14223-11
Thuốc viên nang Agifamcin 300
sản xuất.

Công ty CP SANTEK tự nguyện thu Thu hồi
hồi do không có nhu cầu kinh doanh
Thu hồi
sản phẩm nêu trên.

02/7/2014

Mẫu sản phẩm không đáp ứng quy
định về giới hạn hàm lượng của
Methyl paraben, Propyl paraben
trong thành phần công thức sản
phẩm mỹ phẩm, không thống nhất Thu hồi
thông tin về thành phần Propyl
paraben do Công ty tự khai báo trên
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
số 15/14/CBMP-HY ngày 02/7/2014
với kết quả kiểm nghiệm.

16/11/2016

Do công ty đề nghị thu hồi tự nguyện
số tiếp nhận Phiếu công bố sản Thu hồi
phẩm mỹ phẩm nêu trên.

15008AN

Thuốc có dấu hiệu chuyển từ trắng Thu hồi
sang ngà

00916

Thuốc Agifamcin giả

Thu hồi

NGỌC TRẦN (TH)
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Thầm lặng

Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Thanh Xuân đang tư vấn KHHGĐ cho một phụ nữ.

VỚI “NGHỀ HỘ SINH”

C

ó thể nói nữ hộ sinh là những
người gần gũi, ân cần, chăm
sóc, theo dõi, đỡ đẻ để có “mẹ
tròn con vuông” của tất cả các trường
hợp “vượt cạn”. Chứng kiến những
tiếng khóc chào đời của những đứa
trẻ trong giọt nước mắt vui mừng của
người mẹ, hạnh phúc của biết bao gia
đình. Công việc của họ vô cùng thầm
lặng nhưng lại mang một ý nghĩa vô
cùng to lớn trong hành trình chào đời
của một đứa trẻ.
Công việc của cử nhân Nguyễn
Thị Thanh Xuân là như vậy. Nhắc
đến chị mọi người đều dành cho chị
sự yêu mến, cảm phục. Chị rất ngại
khi nói về mình, mà qua công việc
hàng ngày, các đồng nghiệp của chị
đã nhận xét, đánh giá, chị là một nữ
hộ sinh luôn thân thiện với mọi người,
tận tụy trong công việc, ân cần, vui
vẻ đối với người bệnh.

Đã nghe nhiều đồng nghiệp khen
ngợi, nhưng khi gặp chị tại phòng
khám trong giờ làm việc, trong mắt
tôi, ấn tượng đầu tiên chị là một người
phụ nữ thân thiện, phúc hậu, vui vẻ,
hòa đồng và đặc biệt rất yêu nghề.
Qua lời kể của chị, năm 1989 tốt
nghiệp Trường Kỹ thuật y tế Trung
ương III thành phố Hồ Chí Minh, chị
về công tác tại Trung tâm y tế huyện
Xuyên Mộc. Chị được phân công làm
công tác nữ hộ sinh của Trung tâm y
tế. Những năm đó cơ sở vật chất của
Trung tâm y tế còn khó khăn, nhưng
mỗi tháng có hàng trăm bệnh nhân
đến Trung tâm để khám phụ khoa,
khám thai hay sinh con và đều được
chị Xuân tư vấn kỹ càng. Trường hợp
nặng, ngoài khả năng của Trung tâm,
chị tư vấn người nhà đưa bệnh nhân
lên tuyến trên điều trị kịp thời. Với
những ca sinh thường, chị Xuân lại

trở thành bà đỡ “mát tay”. Đa phần
những chị em phụ nữ ở địa phương
mỗi lần gặp vấn đề về chăm sóc sức
khỏe sinh sản đều tìm đến chị Xuân
như một chỗ dựa vững chắc, đầy
tin tưởng.
Với tinh thần ham học hỏi, không
ngừng phấn đấu vươn lên và mong
muốn có kiến thức phục vụ cho công
việc chuyên môn tốt hơn, năm 2004
chị xin đi học lớp Cử nhân điều
dưỡng chuyên ngành hộ sinh tại Đại
học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoàn thành khóa học năm 2008, chị
ra trường và trở lại làm việc tại Trung
tâm y tế huyện Xuyên Mộc. Với
chuyên môn vững, có kinh nghiệm
với nghề, thái độ ân cần, niềm nở, tinh
thần phục vụ “lương y như từ mẫu”
nên nhân dân trên địa bàn đều yêu
quý, tìm đến chị, coi chị như những
người thân trong gia đình. Bên cạnh
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đó chị còn được đồng nghiệp rất quý
trọng, tin yêu và lãnh đạo Trung tâm
đã tin tưởng phân công chị giữ chức
vụ Trưởng Khoa sản của Trung tâm
y tế huyện Xuyên Mộc.
Năm 2011 chị được điều về công
tác tại Khoa Chăm sóc Sức khỏe bà
mẹ-Kế hoạch hóa gia đình của Trung
tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và
hiện nay chị đang giữ chức vụ Phó
Khoa. Bên cạnh việc thực hiện tốt
nhiệm vụ chuyên môn, chị còn được
phân công là Trưởng nhóm quản
lý, giám sát hỗ trợ tuyến y tế cơ sở
nhằm củng cố và không ngừng nâng
cao hiệu quả công tác cũng như chất
lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn
toàn tỉnh, đào tạo lại công tác chăm
sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho đội
ngũ cán bộ sản khoa. Chị tích cực
tham gia các đợt khám phụ khoa toàn
diện phát hiện sớm ung thư đường
sinh sản cho phụ nữ huyện Côn Đảo,
phụ nữ vùng khó khăn thuộc huyện
Châu Đức và Xuyên Mộc. Ngoài ra,
chị còn tham gia cung cấp các dịch
vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em,
các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại
phòng khám chuyên khoa trên địa bàn
TP.Vũng Tàu.
Với tinh thần trách nhiệm cao
trong công việc, cộng với sự tận
tình, chu đáo chị đã tạo được nhiều

30

niềm tin, uy tín với đồng nghiệp và
người dân trên địa bàn. Xin đơn cử
một trường hợp: Hôm tôi tới Trung
tâm Chăm sóc sức khỏe Sinh sản, gặp
chị Lê Thị Mai, xã Tân Lâm, huyện
Xuyên Mộc, tôi hỏi chị đi khám gì?
Chị chia sẻ: “Gia đình tôi từ lâu đã
xem chị Xuân như người thân trong
gia đình, tôi sinh 2 đứa con đều do
một tay chị Xuân thăm khám và đỡ
đẻ tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên
Mộc. Bây giờ đến lượt con gái tôi
mang thai, mặc dù biết chị Xuân đã
chuyển công tác về Trung tâm Chăm
sóc sức khỏe Sinh sản, nhưng tôi vẫn
đưa con gái đến Trung tâm để được
chị Xuân trực tiếp theo dõi và thăm
khám cho cháu…”.
Nhận xét về nữ cử nhân Nguyễn
Thị Thanh Xuân, bác sĩ Trần Thị
Luyện, Giám đốc Trung tâm Trung
tâm Chăm sóc sức khỏe Sinh sản cho
biết: “…Xuân là một cử nhân rất ham
học hỏi, nhiệt tình, trách nhiệm trong
công việc, là cán bộ y tế rất mẫu mực
trong quan hệ với đồng nghiệp, có
nhiều kinh nghiệm chuyên môn. Do
thiếu nguồn nhân lực Bác sĩ sản khoa
tại Trung tâm, nên nhiều năm liền
khoa Chăm sóc sức khỏe bà mẹ-Kế
hoạch hóa gia đình không có Trưởng
khoa, mặc dù giữ chức vụ Phó Khoa
nhưng Xuân đã tham mưu cho Ban

Giám đốc thực hiện chức năng nhiệm
vụ của Khoa một cách xuất sắc. Ngoài
ra Xuân còn tham gia công tác giám
sát và đào tạo chăm sóc sức khỏe bà
mẹ và trẻ em, kế hoạch hóa gia đình,
các hoạt động và khám phụ khoa toàn
diện phát hiện sớm ung thư đường
sinh sản cho phụ nữ, nhất là các địa
bàn vùng sâu vùng xa…”.
Với những nỗ lực phấn đấu, rèn
luyện, học hỏi, thầm lặng với công
việc, nhiều năm liền chị được Sở Y tế
khen thưởng do “Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ” và đặc biệt được được Sở
Y tế tặng giấy khen vì có thành tích
là “Gương điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua của Ngành y tế
tỉnh BR-VT giai đoạn 2010-2015”.
Gần 30 năm gắn bó với nghề, chị
không nhớ mình đã đỡ đẻ cho bao
nhiêu sản phụ, bao nhiêu em bé đã
cất tiếng khóc chào đời trên đôi tay
mình. Nhưng khoảng thời gian đã qua
là hành trình giúp chị chứng kiến rất
nhiều giọt nước mắt mừng vui, có
cả những giọt nước mắt nghẹn ngào
của tình mẫu tử, từ đó giúp chị thêm
yêu công việc mà mình đã gắn bó
suốt bao năm qua. Chị bày tỏ: “…tôi
luôn coi việc cống hiến năng lực của
mình cho xã hội là một trách nhiệm
nên không nề hà bất cứ việc gì, miễn
sao hoàn thành công việc được giao
là tôi vui lắm rồi”.
Bài, ảnh: MỸ DINH

Dạy con
đánh răng
Con yêu của mẹ
Đã lớn thật rồi
Ngày mai đây thôi
Con vào lớp một

Công việc ăn uống
Đều do răng sau
Chải kỹ, chải lâu
Không được bỏ sót.

Học tập thật tốt
Ngoan ngoãn thật thà
Lễ phép ông bà
Vâng lời cô giáo

Nước ga, đồ ngọt
Đừng có ham nhiều
Nhớ nhé con yêu
Không ăn đồ cứng

Nhớ mẹ dạy bảo
Đánh răng thật chăm
Ngay sau lúc ăn
Không nên trễ nải

Trái cây, sữa, trứng
Đồ nhiều can xi
Cho vững chân đi
Răng càng thêm khoẻ

Tay cầm bàn chải
Vừa với miệng xinh
Hạt kem trắng tinh
Lung linh với nước

“Con yêu của mẹ
Đã sắp lớn khôn
Ngày mai đây con
Sẽ làm nha sỹ”

Ta chải phía trước
Động tác xoay vòng
Chải kỹ mặt trong
Nhịp nhàng lên xuống

TRẦN HỒ QUỐC HƯNG

Bệnh Viện Bà Rịa
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Các em hào hứng, sôi nổi với trò chơi tập thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế, Chủ tịch Công Đoàn
ngành phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Từ Phúc Hải - Phó Chủ tịch Công Đoàn ngành (bìa
trái) trao học bổng cho các em học sinh.

Đại diện học sinh phát biểu cảm tưởng.

Quang cảnh buổi lễ.

Ảnh: THẾ PHI

