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Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, 

hướng tới mục tiêu “y tế thông minh” 
Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với giáo dục và đào 
tạo, khoa học công nghệ được xác định là quốc sách hàng đầu, nhằm “đi tắt đón đầu”, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả. Cùng với các ngành, lĩnh vực, Y tế là một trong những ngành đi đầu trong 
việc ứng dụng khoa học công nghệ vào khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới y tế 
thông minh và cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ứng dụng khoa học và công nghệ 
giúp nâng cao chất lượng dịch vụ: 

Đầu tiên, đó là sự đầu tư các 
trang thiết bị hiện đại đáp ứng việc 
ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật 
cao trong khám chữa bệnh như: 
máy CT 128 lát cắt, MRI, DSA, 
nội soi, xét nghiệm, siêu âm… Trên 
cơ sở đó, cùng với đội ngũ y, bác 
sĩ không ngừng học tập nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ đã hoàn toàn 
làm chủ được trang thiết bị hiện đại 
và công nghệ tiên tiến.

Trong lĩnh vực tim mạch: Đã 
ứng dụng thuốc tiêu sợi huyết để 
điều trị cấp cứu hàng ngàn bệnh 
nhân nhồi máu cơ tim cấp. Đã thực 
hiện thành công kỹ thuật đặt máy 
tạo nhịp tim tạm thời và vĩnh viễn, 
cứu sống nhiều bệnh nhân bị suy 
nút xoang cấp và mãn. Thông qua 
đề án thuê chuyên gia y tế, tại BV 
Bà Rịa, đã triển khai thành công kỹ 
thuật tim mạch can thiệp, điều trị 
cứu sống hàng ngàn bệnh nhân bị 
các bệnh lý mạch vành đe dọa tính 
mạng, mà những trường hợp này 
trước đây phải chuyển lên tuyến 
trên chữa trị. 

Trong lĩnh vực Ngoại khoa 
cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc 
như: cấp cứu thành công nhiều ca 
vết thương tim xuyên thủng tâm 
thất, thủng màng ngoài tim gây 

chèn ép cấp. Đặc biệt những ca tổn 
thương đa cơ quan, đa phủ tạng, 
chấn thương sọ não cực kỳ phức 
tạp đã được được cứu sống. Trong 
lĩnh vực chấn thương chỉnh hình 
cũng đã có rất nhiều thành công 
nổi bật như kỹ thuật vi phẫu nối 
chi đứt lìa tại BV Bà Rịa, và gần 
đây là kỹ thuật thay khớp gối, khớp 
háng, phẫu thuật nội soi khớp v.v. 
đã được thực hiện thành công cho 
hàng trăm bệnh nhân tại BV Bà 
Rịa, BV Lê lợi. 

Trong lĩnh vực nhãn khoa, tại 
BV Mắt cũng đã thực hiện thành 

công nhiều kỹ thuật tiên tiến như: 
mổ đục thủy tinh thể bằng phaco 
Ozil, mang lại ánh sáng cho hàng 
chục ngàn bệnh nhân, đây là 
phương pháp phẫu thuật hiện đại 
nhất hiện nay trên thế giới, nó 
rút ngắn thời gian phẫu thuật chỉ 
còn 7-10 phút thay vì khoảng 30-
40 phút như trước đây. BV Mắt 
cũng đã triển khai thành công 
các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh 
như chụp đáy mắt, chụp cắt lớp 
võng mạc OCT, chụp mạch huỳnh 
quang, phẫu thuật đặt van điều trị 
Glaucoma, tiêm thuốc kháng tăng 

BS CKII Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc Bệnh viện Mắt báo cáo tại Hội nghị KHKT  
ngành Y tế năm 2017.
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sinh mạch máu nội nhãn, mang lại 
cơ hội tìm lại thị lực cho hàng trăm 
bệnh nhân, nhất là bệnh nhân đái 
tháo đường lâu năm. 

Để không ngừng nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, ngành Y 
tế BR-VT đặc biệt coi trọng công 
tác nghiên cứu khoa học. Chỉ tính 
trong vòng 5 năm qua, ngành y tế 
BR-VT đã có hơn 532 đề tài khoa 
học được thực hiện, trong đó phải 
kể đến hơn 100 đề tài của lực lượng 
điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật 
viên trung học, hàng chục đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, hàng 
chục đề tài đã được chọn báo cáo 
tại các hội nghị khoa học chuyên 
ngành toàn quốc, một số đề tài được 
báo cáo tại các hội nghị quốc tế và 
đăng tải trên các tạp chí khoa học 
chuyên ngành nước ngoài có uy 
tín.v.v.. Năm 2015, BV Mắt đã có 
1 đề tài đạt giải Nhất hội nghị nhãn 
khoa toàn quốc và 1 đề tài đạt giải 
Nhì Hội nghị cận thị quốc tế. BV 
Tâm Thần đã bảo vệ thành công 2 
đề tài NCKH cấp tỉnh, trong đó 1 
đề tài đạt loại xuất sắc…

Một nét nổi bật nữa của ngành 
y tế trong những năm qua là đã có 
hàng trăm sáng kiến cải tiến và ý 
tưởng sáng tạo được thực hiện, 
trong đó hơn 50 sáng kiến tham dự 
các kỳ Hội thi sáng tạo cấp ngành, 
cấp tỉnh và toàn quốc. Nhiều sáng 
kiến đã đoạt các giải cao như: Nhất, 
nhì, ba cấp tỉnh; nhất, nhì tại các đợt 
Hội thi toàn quốc. Riêng Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật năm 2014- 2015, 
sáng kiến “Giường nôi sơ sinh” 
của ĐD Châu Thị Ngọc Hương-
BV Lê Lợi đã đoạt giải Nhất cấp 
tỉnh và giải Nhất toàn quốc; sáng 
kiến “Dụng cụ vấn gòn viên” của 
nhân viên Nguyễn Quang Vinh-
TTYT huyện Đất Đỏ đạt giải Nhì; 
sáng kiến “Bàn cố định trẻ em 
phẫu thuật mắt” của BS Nguyễn 
Viết Giáp-BV Mắt đạt giải Ba và 
sáng kiến “Xe tắm bé” của NHS 
Lê Thị Khánh Quy-BV Bà Rịa đạt 
giải Ba hội thi cấp tỉnh. Hàng chục 
cá nhân đã được Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam cấp bằng lao 
động sáng tạo. Năm 2015, hưởng 
ứng cuộc thi sáng tạo ý tưởng khoa 

học lần đầu tiên do UBND tỉnh và 
Sở KHCN tổ chức, toàn ngành y 
tế đã có hơn 48 giải pháp tham dự, 
trong đó 16 trên 28 giải thưởng 
của cuộc thi đã thuộc về ngành 
y tế. Điển hình là giải pháp “Vợt 
dụng cụ kiểm soát nhiễm khuẩn” 
của nhân viên Tạ Duy Hào-TTYT 
Xuyên Mộc và “Phương pháp tuyên 
truyền phòng chống sốt xuất huyết 
ở học đường của ThS Đặng Thị 
Như Hằng TTYT Dự phòng tỉnh 
đạt giải nhất, các giải pháp “Phòng 
chống cận thị và mù lòa” của BV 
Mắt đạt giải Nhì và giải Ba,… Đặc 
biệt, năm 2016 giải pháp “Phòng 
ngừa, chẩn đoán, điều trị sớm và 
quản lý bệnh Võng mạc Đái tháo 
đường” của BS Nguyễn Viết Giáp 
và BS Trịnh Ngọc Thùy An-BV 
Mắt đã giành giải III cuộc thi Giải 
pháp sáng tạo y tế công cộng toàn 
quốc lần thứ nhất, do Bộ Y tế, Hội 
liên Hiệp Thanh niên Việt Nam và 
Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối 
hợp tổ chức.

 Không thể kể hết những hoạt 
động khoa học kỹ thuật mà ngành 

BS. Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế (thứ 5, từ trái sang) và BS Trương Đình Chính (ngoài cùng bên phải) trao giải cho các đề tài,  
sáng kiến đạt giải cao tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Y tế năm 2017. Ảnh: THĂNG THÀNH
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y tế đã triển khai để nâng cao chất 
lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân 
tỉnh nhà, chỉ có thể tính được bằng 
niềm vui, bằng nụ cười và hạnh 
phúc của mỗi người bệnh khi trở 
về với gia đình và xã hội. Đặc biệt, 
việc triển khai nhiều kỹ thuật khám 
chữa bệnh mới, sự nỗ lực tìm tòi, 
sáng tạo, tích cực ứng dụng khoa 
học công nghệ của đội ngũ những 
người thầy thuốc đã nâng cao rõ rệt 
chất lượng dịch vụ y tế tỉnh nhà, 
đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức 
khỏe ngày càng cao và đa dạng của 
nhân dân. 
Hướng tới “Y tế thông minh”

Hệ thống cơ sở y tế trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 
hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, 
hệ thống y tế dự phòng, lĩnh vực 
chuyên ngành và đào tạo. Trong 
đó, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh 
có 2 bệnh viện đa khoa và 4 bệnh 
viện chuyên khoa tuyến tỉnh với 
1.420 giường bệnh, 8 Trung tâm 
Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố 
với 560 giường bệnh. Tỷ lệ giường 
bệnh/vạn dân là 18,4. Hệ thống Y 
tế dự phòng gồm có: Trung tâm Y 
tế dự phòng tỉnh, Trung tâm phòng 
chống HIV/AIDS, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số 
Kế hoạch hóa gia đình và 8 đội Y 
tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế 
huyện, thị xã, thành phố và 84 trạm 
y tế phường/xã/thị trấn. Lĩnh vực 
chuyên ngành và đào tạo gồm có: 
Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, Trung tâm kiểm nghiệm Dược 
phẩm-Mỹ phẩm, Trung tâm giám 
định Y khoa, Trung tâm Truyền 
thông Giáo dục sức khỏe và Trường 
Trung cấp Y tế tỉnh.

Với đặc điểm hệ thống cơ sở 
y tế như trên, việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) đóng vai 
trò rất quan trọng trong hoạt động 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Do đó, 
sự cần thiết phải xây dựng một hệ 
thống thông tin hoàn chỉnh, toàn 
diện, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối 
trong toàn ngành và kết nối với hệ 
thống thông tin chung của tỉnh và 
Bộ Y tế, phục vụ tốt nhu cầu của 
người dân trong công tác chăm sóc 
sức khỏe, tham gia vào hệ thống đô 
thị thông minh theo mục tiêu của 
tỉnh đã đề ra, cụ thể:

Một là, xây dựng cơ sở hạ tầng 
CNTT hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện 
đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt 

động CNTT của ngành Y tế. Năm 
2019, hoàn chỉnh hạ tầng Trung tâm 
dữ liệu tập trung của ngành Y tế 
tỉnh; năm 2020 tất cả các cơ sở y tế 
đều có hạ tầng kỹ thuật CNTT đồng 
bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành các 
hệ thống thông tin được triển khai 
tại đơn vị; và năm 2025, tất cả các 
cơ sở y tế được kết nối vào trục liên 
thông tích hợp chung của tỉnh để có 
thể kết nối, trao đổi thông tin với 
tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan khác. 

Hai là, xây dựng, triển khai ứng 
dụng CNTT trong công tác quản lý 
nhà nước, hoạt động khám chữa 
bệnh, y tế dự phòng, góp phần thực 
hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành 
chính. Trước hết là hoàn thiện hệ 
thống quản lý văn bản điện tử và 
công tác chỉ đạo, điều hành; hoạt 
động chuyên môn, nghiệp vụ liên 
quan đến hành chính công đều được 
quản lý bằng phần mềm; triển khai 
hệ thống quản lý hoạt động y tế 
dự phòng, hệ thống ứng dụng GIS 
thông tin địa lý phòng chống dịch 
bệnh cho tất cả các trung tâm y tế 
dự phòng từ tuyến tỉnh đến tuyến 
cơ sở; Đến hết 2025, xây dựng và 
triển khai xong Hệ thống thông tin 
toàn diện, xuyên suốt của ngành 
Y tế tỉnh, kết nối với các hệ thống 
thành phần trong ngành y tế và các 
hệ thống bên ngoài của tỉnh, của Bộ 
Y tế, của Bảo hiểm xã hội… 

Ba là, hoàn chỉnh nguồn nhân 
lực về CNTT. Cuối năm 2020, tất 
cả các cơ sở y tế phải đáp ứng được 
yêu cầu về nguồn nhân lực CNTT 
theo quy định tại Thông tư 53/2014/
TT-BYT: đơn vị sự nghiệp hạng 
đặc biệt, hạng 1 phải có phòng 
CNTT, có ít nhất 5 nhân sự, trong 
đó 60% có trình độ từ cao đẳng 
chuyên ngành CNTT trở lên; đơn 
vị sự nghiệp hạng 2, hạng 3 phải có 
tổ CNTT trở lên, có ít nhất 3 nhân 
sự có trình độ từ trung cấp CNTT.

Bốn là, tích hợp mạng lưới y tế 
thông minh trong hệ sinh thái đô 

Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đang tiến hành đặt stent động mạch vành cho bệnh nhân.
Ảnh: THĂNG THÀNH
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thị thông minh của tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. Hê thống quản lý y tế 
từ Sở Y tế đến y tế cơ sở , trạm y 
tế, các cơ sở y tế tư nhân đều được 
ứng dụng CNTT, giúp các cơ sở y 
tế hoạt động hiệu quả, minh bạch, 
cung cấp thông tin đầy đủ về sức 
khỏe cho người dân khi có yêu cầu; 
thông tin về tình trạng sức khỏe của 
người dân được quản lý bằng công 
nghệ thông tin, có thể trích xuất 
dễ dàng để phục vụ nhu cầu theo 
dõi sức khỏe của người dân, phục 
vụ nhu cầu quản lý bệnh tật để có 
chiến lược sức khỏe phù hợp; cung 
ứng các dữ liệu y tế được thống 
kê lưu trữ bằng CNTT cho các cơ 
quan, đơn vị và cá nhân khi có 
nhu cầu nghiên cứu về sức khỏe 
của cộng đồng, phục vụ nhu cầu 
phát triển của doanh nghiệp vì  mục 
tiêu hướng tới sức khỏe cộng đồng. 
Việc ứng dụng CNTT giúp cải thiện 
mức độ hài lòng của người dân, của 
doanh nghiệp khi có nhu cầu đến 
các cơ sở y tế…

Tuy nhiên, để ngành Y tế tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai ứng 
dụng CNTT một cách hiệu quả, 
cần có các giải pháp đồng bộ cả 

về chính sách, tài chính, nhân 
lực và công nghệ. Các giải pháp 
này phải kết hợp chặt chẽ với các 
chương trình, kế hoạch phát triển 
ứng dụng CNTT của tỉnh và Bộ Y 
tế, hướng tới mục tiêu xây dựng đô 
thị thông minh, phục vụ tốt nhu cầu 
của người dân, cụ thể: 

Về chính sách, trước hết, cần 
xây dựng kiến trúc tổng thể cho 
hệ thống thông tin y tế tỉnh, đồng 
thời xây dựng các chương trình, kế 
hoạch 5 năm, 10 năm về phát triển 
ứng dụng CNTT, gắn kết với các 
chương trình, kế hoạch phát triển 
ứng dụng CNTT của tỉnh và Bộ 
Y tế để định hướng và làm căn cứ 
cho các đơn vị xây dựng kế hoạch 
phát triển ứng dụng CNTT. Bên 
cạnh đó, khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư xây dựng giải pháp, 
sản phẩm ứng dụng CNTT đáp ứng 
yêu cầu chung của ngành y tế và 
cung cấp dưới hình thức cho thuê 
sản phẩm, thuê dịch vụ; chú trọng 
đầu tư phát triển ứng dụng CNTT 
trong lĩnh vực y tế dự phòng; đảm 
bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng 
bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai các 
hệ thống ứng dụng; đảm bảo tất 

cả trạm y tế phường/xã có đủ máy 
tính phục vụ cho công việc. Đặc 
biệt là xây dựng nền hành chính y 
tế điện tử.

Về giải pháp tài chính, huy động 
các nguồn tài chính khác nhau để 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, như 
vốn ngân sách nhà nước, vốn viện 
trợ nước ngoài, vốn vay đảm bảo đủ 
kinh phí cho các dự án xây dựng, 
phát triển hạ tầng cơ sở thông tin, 
các dự án có quy mô triển khai 
rộng, các dự án đầu tư ứng dụng 
CNTT đã được phê duyệt và các 
dự án khác theo mức độ ưu tiên; 
tăng cường thu hút tài trợ nước 
ngoài, huy động tối đa nguồn lực 
và đầu tư của doanh nghiệp, xã hội 
cho công tác ứng dụng CNTT; huy 
động các nguồn lực tài chính và kỹ 
thuật thông qua mô hình hợp tác đối 
tác công-tư (PPP); đẩy mạnh việc 
thuê dịch vụ CNTT; quản lý chặt 
chẽ các nguồn vốn cho CNTT, đảm 
bảo việc chi tiêu hiệu quả, đúng 
quy định, tránh lãng phí; khai thác 
hiệu quả nguồn kinh phí từ nguồn 
ngân sách Trung ương cho việc xây 
dựng và triển khai các đề án/dự án. 

Về nhân lực, cần có cơ chế, 
chính sách ưu đãi để thu hút nhân 
lực CNTT có trình độ chuyên môn 
cao vào làm việc tại các cơ sở y 
tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ quốc 
tế về nguồn lực, mô hình, kinh 
nghiệm ứng dụng CNTT trong lĩnh 
vực y tế… 

Để thực hiện thành công đề án 
“Y tế thông minh” vấn đề cốt tử 
là phải đẩy mạnh việc ứng dụng 
CNTT trong mọi hoạt động, điều 
hành của toàn hệ thống, trong đó 
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
CNTT là nền tảng, đào tạo nguồn 
nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ là then chốt, tăng cường 
ứng dụng các phần mềm phù 
hợp, tiện ích sẽ là những yếu tố 
quyết định.

T4G-BRVT
Không cần phải xếp hàng, chờ đợi lâu, bệnh nhân chỉ cần ngồi theo dõi bảng điện tử  
để biết số thứ tự vào lấy thuốc tại Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Bà Rịa-Vũng Tàu:

Triển khai mô hình quản lý và điều trị bệnh 
tăng huyết áp, đái tháo đường tại trạm y tế

Tăng huyết áp, Đái tháo đường (THA-ĐTĐ), 2 căn bệnh đang trở thành vấn đề y tế công cộng mang tính toàn 
cầu, nhất là ở các nước đang phát triển. Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 5 triệu người mắc bệnh đái tháo 
đường, có khoảng gần 12 triệu người bị tăng huyết áp và xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên phần lớn 
người bệnh đều được phát hiện muộn do bệnh diễn tiến âm thầm nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn, thậm 
chí để lại hậu quả nặng nề đe dọa tính mạng, giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Với vai trò là đầu mối quản 
lý, phối hợp triển khai thực 
hiện, tổ chức khám sàng lọc 

tại cộng đồng để tăng cường công tác 
kiểm soát bệnh, tổ chức các lớp tập 
huấn nâng cao năng lực quản lý, điều 
trị bệnh cho cán bộ y tế, tại các tuyến 
xã /phường huyện/thị/thành phố... 
Được triển khai từ năm 2013, mỗi 
năm TTYT Dự Phòng tỉnh đều tổ chức 
khám sàng lọc phát hiện bệnh THA-
ĐTĐ tại các địa phương trên phạm vi 
toàn tỉnh. Tính đến năm 2017, chương 
trình đã khám sàng lọc THA, ĐTĐ 
cho 35.500 người, trong đó 10.700 
người mắc bệnh tăng huyết áp (chiếm 
33%) và 3.100 người mắc bệnh ĐTĐ 
(chiếm 9,5%), Tuy nhiên có tới 55% 
người được phát hiện bệnh THA và 
70% người được phát hiện bệnh ĐTĐ 
không biết mình mắc bệnh.

Hiện nay, việc triển khai khám 
sàng lọc THA-ĐTĐ tại cộng đồng gặp 
nhiều khó khăn vì kinh phí và nguồn 
nhân lực để triển khai chương trình 
hạn chế. Do đó từ năm 2019, chương 
trình sẽ tập trung vào việc thực hiện 
mục tiêu của Bộ Y tế trong giai đoạn 
mới đó là đào tạo về dự phòng, phát 
hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý 
tăng huyết áp và đái tháo đường theo 
nguyên lý y học gia đình với mục 
tiêu đến năm 2020, sẽ có ít nhất 70% 
trạm y tế thực hiện dự phòng, phát 
hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý 
được các căn bệnh này tại địa phương. 

Bs. Trần Thanh Bình-Trưởng khoa 
Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và 
dinh dưỡng-Trung tâm YTDP tỉnh cho 
biết: “Trong mô hình này, Trung tâm Y 
tế dự phòng tỉnh có nhiệm vụ giúp đỡ 
về nhân lực và chuyên môn, phối hợp 
cùng trung tâm y tế tuyến huyện và 

trạm y tế tuyến xã tổ chức khám sàng 
lọc, lập hồ sơ quản lý cho bệnh nhân 
THA-ĐTĐ tại địa bàn. Đồng thời tập 
huấn về các biện pháp theo dõi, điều 
trị và quản lý bệnh nhân THA -ĐTĐ 
cho nhân viên y tế tại tuyến cơ sở. 
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, tư 
vấn kiến thức về bệnh THA -ĐTĐ cho 
nhân dân được tăng cường để họ có 
thể biết tự bảo vệ sức khỏe của mình 
cũng như phối hợp chặt chẽ với các 
y, bác sĩ trong quá trình điều trị để đạt 
hiệu quả cao”.

Đối tượng được khám, sàng lọc là 
người dân từ 40 tuổi trở lên. Nếu phát 
hiện bệnh sẽ được theo dõi, điều trị và 
quản lý tại các trạm y tế tuyến xã. Theo 
đó, mỗi bệnh nhân sẽ có sổ khám chữa 
bệnh riêng, được khám, tư vấn và phát 
thuốc định kỳ hàng tháng tại các trạm y 
tế tuyến xã. Đối với những bệnh nhân 
có biến chứng hoặc có tình trạng bệnh 
vượt quá khả năng quản lý tại tuyến 
xã, phường sẽ được chuyển đến các 

đơn vị điều trị ở tuyến cao hơn. Những 
bệnh nhân này sau khi được điều trị ổn 
định, kiểm soát được huyết áp, đường 
huyết và các yếu tố nguy cơ sẽ được 
gửi về trạm y tế tuyến xã để tiếp tục 
theo dõi điều trị và quản lý.

Để chương trình triển khai hiệu 
quả, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo 
về mọi mặt của ngành Y tế, trong 
đó Trung tâm Y tế Dự Phòng là đầu 
mối, rất cần sự chung tay của các 
cấp, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự 
vào cuộc của lực lượng cộng tác viên 
chương trình Y tế-Dân số. Chính họ 
sẽ là cánh tay nối dài, giúp phát hiện 
các nhân tố có nguy cơ, giới thiệu đến 
các trạm Y tế khám, theo dõi cũng như 
thông qua vãng gia, nhắc nhở người 
bệnh tuân thủ các phương pháp điều 
trị, uống thuốc đều đặn, cũng như loại 
bỏ các yếu tố nguy cơ, các hành vi 
có hại cho sức khỏe và tái khám theo 
định kỳ.

Bài, ảnh: KHÁNH CHI

Khám tầm soát THA tại cộng đồng.
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Tiêm chủng là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất. Những 
năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR) tại phường 10, TP.Vũng Tàu luôn được trạm y 
tế chú trọng thực hiện hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc hạn chế tỷ lệ mắc bệnh và tử vong 
ở trẻ nhỏ do các bệnh truyền nhiễm có vắc xin bảo vệ.

Trạm Y tế phường 10 làm tốt 
công tác tiêm chủng mở rộng

Có mặt tại Trạm Y tế phường 
10 (TP.Vũng Tàu) trong một 
buổi TCMR cho trẻ, chúng 

tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy 
ở một cơ sở mới khang trang, sạch 
đẹp lại “lưa thưa” vài người dân đưa 
trẻ đến tiêm, trong khi ở những điểm 
khác lại rất đông. Qua tìm hiểu, CN 
Vũ Lương Thiện-Trưởng trạm Y tế 
phường 10 cho biết: “…Thực ra trên 
địa bàn, đối tượng trẻ trong độ tuổi 
tiêm chủng và phụ nữ mang thai năm 
nào cũng thường cao hơn địa bàn 
khác, như 9 tháng đầu năm 2018 
là trên 290 trẻ và 400 phụ nữ tiêm 
VAT. Sở dĩ anh chị thấy vắng là do 

chúng tôi đã hẹn giờ tiêm cho trẻ 
và được người dân đồng tình hưởng 
ứng. Giải pháp này nhằm giải quyết 
tình trạng ùn tắc mỗi khi cha mẹ đưa 
trẻ đến tiêm, đồng thời giảm bớt áp 
lực cho đội ngũ nhân viên. Trước 
đây, chúng tôi phải cầm loa tay để 
đọc số, gọi tên nếu không sẽ rất khó 
át được tiếng trẻ khóc và tiếng người 
lớn nói. Nhưng nay, cha mẹ bé đến 
theo nhóm nhỏ một, nhiều nhất chỉ 
10 người và thực hiện đúng theo 
quy trình Bộ Y tế quy định. Ban đầu 
công việc khá vất vả vì anh em cán 
bộ chưa quen với việc thông tin và 
thuyết phục người dân, nhưng đến 

nay khi mọi việc đã vào nề nếp thì 
công tác TCMR trở nên bình thường, 
không còn bị áp lực”.

Là một trong số phụ huynh đưa 
trẻ đi tiêm phòng tại đây, chị Nguyễn 
Thị Liên, tổ 5, khu phố 1 vui vẻ chia 
sẻ: “...Tôi còn nhớ cách đây 3 năm, 
tôi cho bé đầu đi tiêm cực lắm, ngồi 
chờ cả tiếng đồng hồ cũng chưa đến 
lượt, người đông mà thời tiết nắng 
nóng nên trẻ con khóc ầm ĩ. Giờ đứa 
thứ hai khỏe lắm, tôi canh giờ đến 
trước khoảng 5-7 phút là vừa. Tôi rất 
hài lòng với giải pháp hẹn giờ này”. 

Để công tác tiêm chủng được an 
toàn và hiệu quả, mỗi đợt TCMR 

Trạm Y tế phường 10, TP.Vũng Tàu họp triển khai kế hoạch TCMR tháng 9/2018.  

8



TYT đều xây dựng kế hoạch chi tiết, 
trong đó tập hợp đầy đủ nhân lực 
đã được tập huấn về an toàn tiêm 
chủng, tiếp nhận và bảo quản vắc 
xin theo đúng quy định. Ngoài ra, 
để tránh việc nhầm lẫn vắc xin, TYT 
đã sắp xếp lịch tiêm cố định trong 
tháng và quy định một bàn tiêm chỉ 
được 50 người/buổi. 

Trước ngày tiêm chủng, TYT 
tổ chức rà soát và chuẩn bị đầy đủ 
trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết 
cho buổi tiêm chủng như: sổ theo 
dõi tiêm chủng, bơm kim tiêm sạch, 
hộp đựng an toàn, hộp chống sốc và 
thuốc để cấp cứu, điều trị kịp thời 
các trường hợp phản ứng sau khi 
tiêm chủng; bố trí và sắp xếp đầy 
đủ bàn làm việc theo quy định tiêm 
chủng, như: bàn tư vấn, bàn khám 
phân loại, bàn tiêm, phòng chờ. 
Đồng thời gửi tin nhắn nhắc nhở 
các bậc cha mẹ qua tổng đài mặc 
dù trong lần tiêm trước lịch tiêm 
đã được ghi trong sổ theo dõi tiêm 
chủng của trẻ - Điều dưỡng Trần Thị 
Tuyết Mai - chuyên trách chương 
trình TCMR cho biết.

Tại buổi tiêm chủng, cán bộ y 
tế thực hiện nghiêm các quy định 
về sử dụng vắc xin, quy trình tiêm 
chủng: trước khi tiêm chủng, các 
bà mẹ đều được tư vấn về tác dụng, 
lợi ích, những rủi ro có thể xảy ra 
trong tiêm chủng và có trách nhiệm 
thông báo cho cán bộ y tế về tình 
trạng sức khỏe của trẻ như: đang 
bệnh, sốt, trẻ sinh non, thiếu cân, 
tiền sử dị ứng thuốc của trẻ, phản 
ứng đối với những lần tiêm chủng 
trước; khám trước khi tiêm để loại 
trừ, hoãn tiêm những trường hợp có 
chống chỉ định trong từng loại vắc 
xin, trường hợp trẻ sốt, nhiễm khuẩn 
cấp tính, có các dấu hiệu bất thường. 
Với những trường hợp đủ điều kiện 
sẽ được tiêm đúng quy trình và sau 
khi tiêm được theo dõi tại một phòng 
riêng ở trạm trong vòng 30 phút... 

Chị Hoàng Thùy Trâm, tổ 2, 
khu phố 3 cho biết: “Cháu nhà tôi 
5 tháng tuổi, hôm nay cháu tiêm mũi 

thứ 3 vắc xin 5 trong 1. Trước ngày 
tiêm, tôi đều nhận được tin nhắn 
nhắc nhở đưa cháu đến tiêm theo 
lịch. Mỗi lần tiêm, cháu đều được 
các bác sĩ khám và hỏi han kỹ lưỡng 
xem có bệnh gì rồi mới chỉ định tiêm 
hay không. Sau khi tiêm, tôi được 
hướng dẫn đưa cháu sang phòng chờ 
để theo dõi. Ở phòng chờ, cán bộ y 
tế cũng thường thăm hỏi sức khỏe 
các bé và luôn miệng dặn dò cha mẹ 
bé, khi về nhà trẻ có các dấu hiệu 
như: sốt cao, quấy khóc kéo dài, bú 
ít, tím tái, khó thở cần đưa trẻ đến 
ngay cơ sở y tế để có biện pháp xử 
lý kịp thời. Bản thân tôi nhận thấy 
công tác tiêm chủng ở đây được thực 
hiện rất nghiêm ngặt nên mỗi lần cho 
trẻ đi tiêm tôi luôn yên tâm”.

Nhận xét về công tác TCMR của 
TYT phường 10, Bs Trần Thị Mỹ 
Hạnh-Đội trưởng Đội Y tế dự phòng, 
TTYT TP.Vũng Tàu nhận định: 
“...nhiều năm qua, TYT phường 

Cán bộ y tế phường 10 thực hiện tiêm chủng cho trẻ.

10 thực hiện rất hiệu quả công tác 
TCMR. Phường 10 là địa bàn dân 
cư đông, dân di cư lớn nên quản lý 
đối tượng tiêm chủng gặp nhiều khó 
khăn nhưng TYT đã điều tra, quản lý 
chặt chẽ đối tượng trong diện tiêm 
chủng”.

Qua kết quả tổng hợp hàng năm 
của TYT cho thấy, nhiều năm qua 
trên địa bàn phường 10 không để 
xảy ra trường hợp nào bị phản ứng 
sau tiêm chủng, tỷ lệ tiêm chủng 
các loại vắc xin phòng bệnh cho trẻ 
và phụ nữ có thai theo chương trình 
TCMR đều đạt trên 98%. 

Với phương pháp làm việc khoa 
học cùng với sự chu đáo, tận tụy 
của đội ngũ cán bộ, nhân viên TYT 
phường 10, tin rằng công tác tiêm 
chủng trên địa bàn luôn đạt và vượt 
chỉ tiêu đề ra, đảm bảo an toàn tiêm 
chủng, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, 
trẻ em.

Bài, ảnh: HOA VIỆT
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

CHỦ ĐỘNG
phòng ngừa bệnh sởi

Những năm qua, bệnh sởi vẫn 
là mối nguy, đe dọa sức khỏe 
trẻ em, nhất là ở những địa 

phương có tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp, 
nguy cơ xảy ra dịch sởi là rất lớn. 

Tại tỉnh BR-VT hiện chưa ghi nhận 
những bất thường về số ca mắc và 
chưa có trường hợp nào tử vong liên 
quan đến bệnh sởi. Tuy nhiên, để chủ 
động phòng ngừa, giúp nhân dân có 
hiểu biết đúng về bệnh sởi, chủ động 
thực hiện các biện pháp phòng bệnh, 
phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đặc 
biệt là tích cực cho các cháu trong độ 
tuổi đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, 
thì việc cung cấp những thông tin cơ 
bản về bệnh sởi đến cộng đồng là rất 
quan trọng.
Nhận biết bệnh sởi: 

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp 
tính do vi rút sởi gây nên, lưu hành 
phổ biến ở trẻ em, bệnh lây từ người 
sang người chủ yếu qua đường hô 
hấp. Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng 
thường xảy ra vào mùa Đông-Xuân. 
Đến nay sởi vẫn là bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm gây dịch và là một trong 
những nguyên nhân tử vong hàng đầu 
ở trẻ dưới 5 tuổi.

Tất cả những người chưa có miễn 
dịch với sởi đều có nguy cơ mắc bệnh. 
Bệnh có tốc độ lây nhiễm rất cao, đặc 
biệt trong phòng, không gian khép 
kín và ở nhóm người chưa có miễn 
dịch phòng bệnh sởi do chưa được 
tiêm chủng vắc xin sởi, chưa từng mắc 
bệnh sởi trước đó hoặc ở một số rất ít 
đối tượng không có đáp ứng sau tiêm 
vắc xin.

Các biểu hiện thường gặp của bệnh 
sởi là: sốt, phát ban và kèm theo ít nhất 
một trong các dấu hiệu sau: ho, chảy 
mũi, đau mắt đỏ, nổi hạch (cổ, chẩm, 
sau tai), sưng đau khớp. 

Lúc đầu ban sởi thường mọc ở sau 
tai, sau lan dần ra mặt, cổ, lưng, bụng 
và tay chân (khoảng 3 ngày ban sẽ 
mọc kín người). Ban sởi màu đỏ hồng 
nhạt, mịn như nhung, ấn vào biến mất, 
da xung quanh vẫn bình thường. Khi 

sởi mọc hết thì trẻ hết sốt và sởi bắt 
đầu bay. Sởi bay cũng trình tự như 
khi mọc, để lại các vết thâm và bong 
da nhỏ như rắc phấn, nhìn vằn như 
da hổ. Các vết thâm kéo dài khoảng 
1 tuần mới hết. 

Sau mắc sởi, do sức đề kháng của 
cơ thể suy giảm, bệnh nhân dễ bị biến 
chứng nếu không được điều trị kịp thời 
như: mù lòa, tiêu chảy cấp, viêm phổi, 
viêm não, có thể dẫn đến tàn phế, tử 
vong đặc biệt ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh 
dưỡng, mắc HIV/AIDS hoặc các bệnh 
suy giảm miễn dịch bẩm sinh. Đối với 
phụ nữ mang thai, mắc sởi khi mang 
thai có thể gây ra sảy thai, đẻ non.
Các yếu tố nguy cơ gây dịch: 

Tất cả những người chưa có miễn 
dịch với sởi đều có nguy cơ mắc bệnh, 
đặc biệt là trẻ nhỏ do không còn miễn 
dịch từ mẹ truyền sang nhưng chưa 
được tiêm vắc xin hoặc chưa từng mắc 
sởi. Do vậy, các nhóm đối tượng này 
cần được bảo vệ bằng tiêm vắc xin 
sởi. Dịch sởi gia tăng chủ yếu do việc 
tiêm chủng đầy đủ 2 mũi vắc xin chưa 
được bao phủ ở tất cả trẻ em. 
Các biện pháp phòng, chống:

Để chủ động phòng chống bệnh 
sởi, cách tốt nhất là đưa trẻ đi tiêm 

chủng vắc xin sởi đầy đủ, đúng lịch. 
Để phòng bệnh có hiệu quả, trẻ cần 
được tiêm 2 mũi. Mũi thứ nhất được 
tiêm khi trẻ được 9 tháng tuổi; mũi thứ 
hai được tiêm khi trẻ 18 tháng tuổi. 
Nếu trẻ được tiêm một mũi vắc xin sởi 
lúc 9 tháng tuổi, chỉ có 80-85% trẻ có 
đáp ứng miễn dịch. Nếu trẻ được tiêm 
thêm mũi vắc xin sởi thứ hai lúc 18 
tháng tuổi thì tỷ lệ bảo vệ là 90-95%. 
Sau khi trẻ được tiêm đủ 2 mũi vắc 
xin theo lịch tiêm chủng hoặc sau khi 
trẻ mắc sởi thì trẻ sẽ có miễn dịch có 
thể bền vững suốt đời.

Điều kiện thời tiết hiện nay đang 
chuyển mùa, thuận lợi cho vi rút sởi 
lưu hành và gây bệnh. Tại một số địa 
phương trên toàn quốc đã rải rác xuất 
hiện dịch sởi. Do vậy, các bà mẹ khi 
phát hiện trẻ có sốt, phát ban, cần 
thông báo và đưa trẻ tới cơ sở y tế 
gần nhất để được khám, điều trị kịp 
thời, tránh các biến chứng nguy hiểm 
có thể xảy ra cho người bệnh và tránh 
lây nhiễm cho cộng đồng.

Hãy đưa con em mình đi tiêm 
chủng đầy đủ và đúng lịch để không 
bị mắc bệnh sởi!

N.V.L

Tiêm chủng cho trẻ tại Trung tâm y tế TP. Vũng Tàu. Ảnh: THẾ PHI
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Bệnh viện Mắt:

Ứng dụng Laser quang đông trong điều trị 
bệnh lý võng mạc do đái tháo đường

Tháng 5/2018, Bệnh viện Mắt BR-VT đã triển khai kỹ thuật Laser quang đông trong điều trị 
các bệnh lý võng mạc, trong đó chủ yếu là bệnh lý võng mạc do đái tháo đường. Nhờ vậy, người 
bệnh có thêm sự lựa chọn về một phương pháp điều trị tiên tiến và hiệu quả ngay tại tỉnh nhà. 

Bệnh võng mạc đái tháo 
đường là một biến chứng 
thường gặp của bệnh đái 

tháo đường. Thời gian mắc bệnh 
càng lâu thì nguy cơ biến chứng 
võng mạc càng nhiều. Nếu như trước 
đây, các biến chứng võng mạc đái 
tháo đường ở giai đoạn nặng, phần 
lớn đều phải chịu cảnh mù lòa, thì 
ngày nay việc điều trị đã có những 
bước tiến quan trọng, bao gồm các 
kỹ thuật chẩn đoán điều trị tại chỗ 
phối hợp với trị liệu nội khoa toàn 
thân. Có 3 phương pháp điều trị bệnh 
võng mạc đái tháo đường tại chỗ 
gồm: Tiêm thuốc chống tăng sinh 
mạch máu hoặc thuốc kháng viêm 
Corticoide nội nhãn; Điều trị Laser 
quang đông võng mạc; Phẫu thuật 
giải quyết các biến chứng. Hiện nay, 
cả 3 phương pháp này đều đang 

được Bệnh viện Mắt tỉnh BR-VT 
thực hiện một cách hiệu quả và đồng 
bộ, trong đó Laser quang đông là 
phương pháp mới được ứng dụng 
triển khai từ tháng 5/2018. Hiện 
tại, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận, 
điều trị bằng phương pháp Laser 
quang đông võng mạc cho hơn 20 
bệnh nhân có bệnh lý võng mạc đái 
tháo đường và một số bệnh lý đáy 
mắt khác. 

Trường hợp chị Hoàng Thị Mai, 
42 tuổi, xã An Nhứt, huyện Long 
Điền là một bệnh nhân phát hiện 
bệnh tiểu đường cách đây 5 năm. 
Gần đây chị thấy mắt mình có hiện 
tượng giảm thị lực, nhìn nhòe, đôi 
lúc thấy khó khăn trong công việc 
và sinh hoạt nên đã đi khám. Tại 
bệnh viện Mắt, chị Mai được các 
bác sĩ chuyên khoa thăm khám, xét 

nghiệm, chụp hình cắt lớp võng mạc 
và phát hiện có tổn thương xuất huyết 
võng mạc và các vi phình mạch (giai 
đoạn võng mạc tiểu đường chưa tăng 
sinh). Bác sĩ tư vấn và chỉ định điều 
trị cho chị bằng phương pháp Laser 
quang đông võng mạc. Sau 3 tháng 
điều trị, chị Mai quay trở lại bệnh 
viện thăm khám và vui mừng chia 
sẻ: “Mắt tôi bây giờ hoàn toàn bình 
thường, không còn hiện tượng như 
trước đó nữa. Bác sĩ có khuyên tôi, 
định kỳ 3 đến 6 tháng phải đi tái 
khám một lần để phát hiện sớm và 
điều trị kịp thời những biến chứng 
khác do đái tháo đường gây nên”.

Trường hợp phức tạp hơn, ông 
Nguyễn Văn Hiền, 57 tuổi, phường 
Long Toàn, TP Bà Rịa, vào viện khi 
mắt ngày càng mờ dần, có nhiều 
khoảng tối trước mắt, thỉnh thoảng 
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ông cảm thấy đau nhói trong mắt. 
Sau thăm khám bác sĩ cho biết, 
trên bề mặt võng mạc bị xuất huyết 
lượng nhiều, có hiện tượng xuất hiện 
những mạch máu mới, bất thường 
mọc ra gọi là tân mạch (giai đoạn 
võng mạc tiểu đường tăng sinh). Bác 
sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp 
tiêm nội nhãn thuốc ức chế tăng sinh 
mạch máu (anti-VEGF) và phối hợp 
Laser quang đông toàn võng mạc để 
ngăn chặn sự tiến triển của bệnh và 
bảo tồn thị lực còn lại. Sau điều trị, 
mắt của ông không còn cảm thấy 
đau nhức nữa, khả năng nhìn được 
cải thiện. Ông Hiền chia sẻ: “Mắt tôi 
bây giờ nhìn rõ rồi, không chảy nước 
mắt, đau nhức nữa. Tuy nhiên, bác 
sĩ dặn tôi phải theo dõi định kỳ mỗi 
tháng. Tôi sẽ thực hiện điều này” .

Trong thực tế, phương pháp 
Laser quang đông võng mạc với 
mục đích điều trị ổn định hoặc cải 
thiện thị lực ở bệnh nhân có bệnh 
võng mạc tiểu đường. Có thể điều 
trị đơn lẻ hoặc phối hợp tiêm nội 
nhãn thuốc ức chế tăng sinh máu 
(anti-VEGF). Cùng với thời gian, kỹ 
thuật Laser quang đông võng mạc 

đã không ngừng được cải tiến để 
mang đến hiệu quả ngày càng cao 
trong điều trị. Ở BV Mắt BR-VT, 
kỹ thuật này được thực hiện trên 
máy 532 thế hệ mới, có chế độ Laser 
vi xung hiệu quả nhất hiện nay, có 
thể chiếu trực tiếp lên vùng hoàng 
điểm giúp giảm phù nề mà không 
gây tổn thương hoàng điểm. Để bệnh 
võng mạc đái tháo đường ổn định, 
cải thiện tốt thì người bệnh cần điều 
trị ổn định đường huyết và các bệnh 
đi kèm như cao huyết áp, tăng lipid 
máu-Bác sĩ CKI Trịnh Ngọc Thùy 
An-Trưởng khoa điều trị bán phần 
sau của BV Mắt cho biết. 

Tuy nhiên, có một thực tế đáng 
lo ngại hiện nay là biến chứng võng 
mạc do đái tháo đường thường diễn 
biến một cách thầm lặng trong một 
thời gian khá dài, có khi trước cả 
thời điểm phát hiện đái tháo đường, 
đến khi có biểu hiện quáng gà, nhìn 
mờ, nhìn thấy chấm đen trước mắt 
hoặc mất thị lực… thì người bệnh 
mới đi khám mắt. Khi đó mắt đã bị 
tổn thương võng mạc ở mức nặng nề 
như tân mạch, phù hoàng điểm, xuất 
huyết dịch kính, xuất huyết võng 

mạc… và đôi khi không còn khả 
năng cứu chữa, dẫn đến mù lòa. 

Để phòng ngừa biến chứng võng 
mạc do bệnh đái tháo đường gây 
nên, bác sĩ Thùy An khuyên: Người 
bệnh cần đi khám mắt ngay khi biết 
mình bị bệnh đái tháo đường, sau đó 
cần tuân thủ theo y lệnh của bác sĩ 
điều trị và thực hiện tái khám định 
kỳ. Khi phát hiện có biến chứng ở 
võng mạc, cần tuân thủ điều trị càng 
sớm càng tốt. 

TTƯT-BSCK2 Nguyễn Viết 
Giáp-Giám đốc BV Mắt cho biết: 
Thời gian qua, thông qua đề án 
thuê chuyên gia và đề án phát triển 
chuyên môn, Bệnh viện Mắt BR-VT 
đã triển khai nhiều kỹ thuật chẩn 
đoán và điều trị chuyên sâu về nhãn 
khoa, đặc biệt trong lĩnh vực bệnh 
lý bán phần sau, đáy mắt như chụp 
cắt lớp võng mạc OCT, chụp mạch 
huỳnh quang, chụp hình màu đáy 
mắt, tiêm nội nhãn, điều trị Laser 
YAG… Kỹ thuật Laser quang đông 
võng mạc được triển khai tại bệnh 
viện đã đánh dấu thêm một kỹ thuật 
tiên tiến được triển khai hiệu quả 
để giành lại thị lực cho người bệnh, 
hạn chế số bệnh nhân phải chuyển 
tuyến, giảm phiền hà, chi phí cho 
người bệnh và góp phần giảm tải 
cho tuyến trên. Trong thời gian tới, 
Bệnh viện sẽ tăng cường thêm các 
thiết bị hiện đại như kính hiển vi 
phẫu thuật đảo ảnh, máy cắt dịch 
kính chuyên dụng, máy siêu âm A-B 
3 chiều v.v. để nâng cao chất lượng 
điều trị bệnh lý bán phần sau. Bên 
cạnh đó Bệnh viện sẽ tăng cường 
công tác tuyên truyền giáo dục sức 
khỏe để người bệnh đái tháo đường 
quan tâm, khám mắt định kỳ, đẩy 
mạnh công tác phối hợp với các bác 
sỹ chuyên khoa Nội-Nội tiết và bác 
sỹ Nhãn khoa, nhằm phát hiện sớm 
và xử trí kịp thời các bệnh lý đáy 
mắt do đái tháo đường.

Bài, ảnh: KIM ÁNH-TRẦN NGỌC

BSCKI Trịnh Ngọc Thùy An - Trưởng khoa Điều trị bệnh lý Bán phần sau thực hiện  
kỹ thuật Laser quang đông võng mạc trên máy Laser 532.
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Trục lợi Bảo hiểm Y tế: 

Thực trạng và giải pháp
BHYT toàn dân là chính sách an sinh xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân 
đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng. 
Tuy nhiên, tâm lý của một bộ phận không nhỏ người dân khi tham gia đóng BHYT đó 
là “Bỏ một đồng phải thu lại mười đồng”. Thay vì sử dụng đúng mục đích là bảo vệ sức 
khỏe cho mỗi người khi chẳng may ốm đau, tai nạn, giảm bớt một phần chi phí khi hữu 
sự thì nhiều người do vô tình hoặc cố ý xem BHYT như là công cụ để trục lợi.

“Nghề” khám bệnh bằng thẻ Bảo hiểm Y tế:
Mặc dù rất khỏe mạnh và cũng chẳng thấy ốm đau 

bao giờ nhưng bà N.T.M ngụ tại phường Rạch Dừa rất 
“siêng” đi khám bệnh. Ai hỏi thăm thì bà trả lời: “Tuổi 
già bệnh tật đầy người, phải năng đi khám để chủ động 
phòng tránh bệnh tật. Lúc ngã ra đó rồi, trở tay sao kịp!”. 

Nhưng điều lạ là bà đi khám mà chẳng mấy khi mang 
thuốc về. Lần nọ có anh hàng xóm có người thân ốm 
nặng, phải mua thuốc dạng đặc trị chỉ bán ở những hiệu 

thuốc lớn, anh phải chạy xuống trung tâm thành phố 
để mua. Tại đây anh gặp bà N.T.M đang bán lại thuốc 
BHYT cho nhà thuốc. Từ đấy cả khu phố đều biết việc 
bà làm, tuy nhiên rất ít người xem đó là hành vi cần lên 
án, một số người còn học cách làm của bà M, rủ nhau 
đi khám bệnh và bán thuốc kiếm tiền.

Hay như trường hợp ông T.T.T (sinh năm 1970, ngụ 
tại TP.Vũng Tàu), chỉ trong năm 2017, ông T đã đến 
Bệnh viện Lê Lợi khám… 180 lần. Việc khám bệnh 

Bệnh nhân làm thủ tục khám BHYT tại BV Bà Rịa.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

thường xuyên của ông đã bị hệ thống 
thông tin giám định BHYT điện tử 
phát hiện và BHXH tỉnh đã phối hợp 
với bệnh viện Lê Lợi kiểm tra, giám 
sát việc KCB của bệnh nhân này để 
đề phòng tình trạng lạm quỹ BHYT, 
trục lợi quỹ BHYT.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám 
đốc BHXH tỉnh cho biết, BHYT 
đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân 
và rất quan trọng với chính sách 
an sinh xã hội. Đáng tiếc là nhiều 
người bệnh cố tình trục lợi từ Quỹ 
BHYT. “Có người vì lo lắng thái 
quá về sức khỏe dẫn đến đi khám 
bệnh nhiều lần, nhưng cũng không 
loại trừ người bệnh cố tình đi khám 
rất nhiều lần để lấy thuốc do BHYT 
chi trả”, ông Tuấn nói. 

Theo BHXH Việt Nam cho 
biết, năm 2017, quỹ BHYT thu 
được 80.000 tỷ đồng, nhưng chi tới 
85.000 tỷ đồng… Có 38 tỉnh, thành 
phố gia tăng chi phí khám chữa bệnh 
trên 40% so với cùng kỳ 2016, một 
số tỉnh gia tăng trên 70% như: 
Kon Tum, Quảng Trị, Bình Phước, 

Khánh Hòa. Có 15 tỉnh tăng trên 
20% số lượt khám chữa bệnh như 
Bình Phước 42,4%, Hậu Giang 33%, 
Bình Dương 31,4%... 
Giải pháp ngăn chặn người bệnh 
trục lợi từ BHYT 

Nhằm kiểm soát và ngăn chặn 
tình trạng trục lợi thẻ BHYT, các 
cơ sở y tế trong tỉnh và BHXH tỉnh 
đang triển khai nhiều giải pháp.

Chẳng hạn, Bệnh viện Lê Lợi 
hiện đang ứng dụng phần mềm 
HSofl để bác sĩ cảnh báo cho người 
bệnh biết về thời gian và số lượt 
khám bệnh, sử dụng thuốc của bệnh 
nhân. Qua dữ liệu được cập nhật 
trên ứng dụng, các bác sĩ nắm được 
thông tin, tiểu sử bệnh và quá trình 
KCB của người bệnh, nhằm phát 
hiện các trường hợp bệnh nhân còn 
thuốc nhưng vẫn đi khám, hoặc kê 
trùng thuốc cho bệnh nhân. Bệnh 
viện còn sử dụng thẻ theo dõi lịch 
khám bệnh để ngăn chặn trường hợp 
mượn thẻ BHYT của người khác để 
đi khám.

Còn tại Trung tâm Y tế huyện 
Xuyên Mộc, từ cuối năm 2016 đến 
nay, Trung tâm sử dụng phần mềm 
HIS do VNPT cung cấp để quản lý 
thông tin người bệnh. Từ khi ứng 
dụng phần mềm này, Trung tâm Y 
tế huyện Xuyên Mộc đã phát hiện 
ra nhiều trường hợp lợi dụng thẻ 
BHYT để KCB nhiều lần. Bác sĩ 
Ninh Hùng, Phó Giám đốc Trung 
tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cho biết, 
thông qua phần mềm HIS, bác sĩ biết 
được bệnh nhân đã điều trị ở trạm 
y tế xã nào trước đó, đã khám mấy 
lần, được kê những toa thuốc gì để 
xem xét, xác định có lạm dụng thẻ 
BHYT hay không.

BHXH tỉnh cũng đã triển khai 
hệ thống thông tin giám định BHYT 
điện tử (từ năm 2016) giúp kết nối 
thông tin từ các cơ sở khám chữa 
bệnh (KCB) BHYT với cơ quan 
BHXH nhanh chóng, thuận lợi. Theo 
đó, BHXH tỉnh cung cấp 1 tài khoản 
để cơ sở KCB đăng nhập vào hệ 
thống thông tin giám định BHYT 

Khu vực bệnh nhân đợi phát thuốc BHYT tại BV Bà Rịa. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Phạt tù đến 5 năm đối với 
tội Gian lận bảo hiểm y tế

Điều 215 Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực 
từ 1/1/2018 đã quy định rõ ràng các hành vi 
gian lận BHYT.

Cụ thể, người nào thực hiện một trong các hành vi 
sau đây, chiếm đoạt tiền BHYT từ 10.000.000 
đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt 
hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 
đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại 
một trong các điều 174,353 và 355 của Bộ luật 
này, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 
100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam 
giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 
02 năm:

a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc 
kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư 
y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và 
các chi phí khác mà thực tế người bệnh không 
sử dụng;

b) Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ 
BHYT được cấp khống, thẻ BHYT giả, thẻ 
đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ BHYT của 
người khác trong khám chữa bệnh hưởng chế 
độ BHYT trái quy định.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 
200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 
05 năm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tiền BHYT từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng;
d) Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng;
đ) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Chiếm đoạt tiền BHYT 500.000.000 đồng trở 

lên;
b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội này có thể bị 
phạt từ 1-3 tỷ đồng.

điện tử. Cơ sở KCB gửi dữ liệu lên hệ thống các nội 
dung: danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, hồ 
sơ chi tiết đề nghị thanh toán BHYT và hồ sơ tổng hợp 
đề nghị thanh toán BHYT, lịch sử KCB của bệnh nhân... 
Khi cơ sở KCB gửi các dữ liệu nêu trên vào hệ thống 
thông tin giám định BHYT điện tử, các chỉ định điều 
trị và chi phí KCB của bệnh nhân BHYT sẽ tự động 
mã hóa thông tin, liên thông giữa 2 ngành BHXH và 
Y tế. Qua đây, các cơ sở KCB từ tuyến xã đến tỉnh có 
thể khai thác thông tin về các loại thuốc, xét nghiệm, 
chẩn đoán hình ảnh, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đã 
sử dụng cho người bệnh BHYT; đồng thời giúp cơ sở 
y tế tra cứu thông tin thẻ BHYT và thực hiện kiểm soát 
thông tuyến, tránh thẻ giả, lạm dụng thẻ BHYT cũng 
như kiểm tra được lịch sử KCB của người bệnh. Với 
những dữ liệu thu nhận được, hệ thống thông tin giám 
định BHYT điện tử sẽ tự động kiểm tra các chi phí đề 
nghị thanh toán; phân tích, cảnh báo các bất thường 
trong KCB BHYT. Tất cả các trường hợp vi phạm các 
quy định về thanh toán chi phí KCB BHYT đều bị từ 
chối thanh toán. Những trường hợp nghi ngờ, hệ thống 
sẽ cảnh báo để giám định viên trực tiếp đánh giá trên 
hồ sơ bệnh án.

Ngoài giải pháp công nghệ được ứng dụng tại các 
cơ sở y tế, hiện nay, BHXH tỉnh đang tăng cường phối 
hợp với Sở Y tế trong giám định các khâu sử dụng Quỹ 
BHYT; tương tác thường xuyên với các cơ sở KCB để 
xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ. Tuy nhiên, 
điều quan trọng là người dân nên tự ý thức sử dụng 
đúng mục đích thẻ BHYT. Đó vừa là lợi ích của bản 
thân, vừa mang đến lợi ích cho người khác, đúng với 
ý nghĩa, mục tiêu mà BHYT hướng đến.

VIỆT LÊ

Bệnh nhân khám BHYT chờ lấy thuốc tại Bệnh viện Lê Lợi. 
Ảnh: THĂNG THÀNH
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

Hội nghị đánh giá công tác phòng chống ký sinh trùng, 
côn trùng 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Nam Bộ -  
Lâm Đồng  được tổ chức tại TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Thứ trưởng Bộ Y tế  Phạm Lê Tuấn, Ủy viên Ban chỉ đạo 
Trung ương về Phòng chống thiên tai làm việc với UBND 
tỉnh BR-VT về tình hình triển khai công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc tiếp nhận thêm 
02 máy lọc thận nhân tạo  do Tổng Công ty Điện lực 
TNHH BOT Phú Mỹ 3 trao tặng.

Đồng chí Võ Văn Hùng- Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc 
Sở Y tế vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bệnh viện Lê Lợi mổ cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị cây sắt dài 1,5m đâm xuyên cổ.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Hội thi tuyên truyền về quy tắc ứng xử 
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

 Háo hức trước giờ thi.

Ban tổ chức Hội thi chụp hình lưu niệm với các đơn vị dự thi.

Hân hoan mừng kết quả.

Các  thí sinh nghiêm túc, chăm chú làm bài.

17



TTYT Đất Đỏ:

Nỗ lực đổi mới - Hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh

Qua kết quả khảo sát của Sở Nội vụ năm 2017 về sự hài lòng của người dân thuộc lĩnh vực y tế, 
TTYT huyện Đất Đỏ đạt 93,6%, là đơn vị đạt chỉ số cao nhất. Kết quả này phần nào phản ánh 
những nỗ lực và các giải pháp mà TTYT huyện Đất Đỏ đã, đang triển khai nhằm hướng tới sự 
hài lòng người bệnh.

Cải tiến quy trình, cung cách  
phục vụ… 

Sự thay đổi dễ nhận thấy khi đặt 
chân đến TTYT Đất Đỏ là một cơ sở 
khang trang, sạch đẹp, thoáng mát; 
công nghệ thông tin hiện đại, phòng 
ốc và các bộ phận làm việc được 
bố trí khoa học, phong cách thái độ 
phục vụ của cán bộ y tế. Như ở khu 
vực tiếp nhận, đơn vị lắp đặt máy 
bấm số tự động, bố trí bàn hướng 

dẫn, kê thêm ghế ngồi chờ cho bệnh 
nhân; niêm yết công khai bảng viện 
phí, hòm thư góp ý, số điện thoại 
đường dây nóng, quy trình khám 
chữa bệnh, quy định của bệnh viện, 
quy định đạo đức nghề nghiệp,… để 
người bệnh được thuận tiện, giảm 
phiền hà, rút ngắn thời gian chờ đợi 
và tránh được tình trạng ùn tắc. Ở 
khu vực khám bệnh, đơn vị sử dụng 
hệ thống phần mềm quản lý khám 

chữa bệnh, hệ thống gọi tên tự động 
cùng với hệ thống camera giám sát 
tại tất cả các khoa phòng nhằm bảo 
đảm tính minh bạch và góp phần bảo 
vệ tình hình an ninh trật tự tại cơ sở 
khám chữa bệnh. Không chỉ vậy, 
đơn vị còn thành lập bộ phận tiếp 
đón, chăm sóc khách hàng thường 
trực tại bàn Hướng dẫn bệnh nhân, 
luôn sẵn sàng hỗ trợ người bệnh 
hoàn tất thủ tục nhập viện, ra viện 

Tư vấn, thăm khám chu đáo cho người bệnh.

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH
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hoặc chuyển tuyến. Bên cạnh đó, 
hàng năm đơn vị đều cử cán bộ y tế 
đi đào tạo, đào tạo lại tại BV Bà Rịa 
và các bệnh viện tuyến trên để cập 
nhật kiến thức mới, nâng cao năng 
lực chuyên môn nhằm nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh. Ngoài ra, để 
tạo không gian xanh, sạch, đẹp đơn 
vị đã phát động xây dựng cơ quan 
xanh-sạch-đẹp tại tất cả các khoa, 
phòng và hoạt động này được đoàn 
thanh niên hăng hái tham gia thực 
hiện trồng và chăm sóc nhiều cây 
xanh, chậu cảnh, hồ cá…

Ðó là kết quả của việc tập trung 
chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều 
chương trình, kế hoạch nhằm nâng 
cao chất lượng hoạt động, hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh, như: Kế 
hoạch “Ðổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh”; Kế 

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

hoạch xây dựng cơ sở y tế “Xanh-
Sạch-Ðẹp”; Áp dụng Bộ tiêu chí 
chất lượng bệnh viện Việt Nam... 
Mặt khác, TTYT luôn quan tâm đến 
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 
của nhân viên y tế thông qua triển 
khai quán triệt, hướng dẫn, tập huấn 
về kỹ năng giao tiếp, ứng xử; tổ chức 
cho cán bộ y tế tham gia các hội thi 
về y đức, quy tắc ứng xử, văn hóa 
công sở… 

Bs Nguyễn Thành Sơn-Giám đốc 
TTYT Đất Đỏ cho biết: “Dù còn 
những khó khăn nhất định, nhưng 
chúng tôi luôn luôn cố gắng phấn 
đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao, làm tốt vai trò người thầy 
thuốc chăm lo sức khỏe nhân dân, để 
không phụ sự tin tưởng của người 
dân khi đặt niềm tin vào TTYT 
huyện nhà; không phụ sự quan tâm 
chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của 

Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện 
Đất Đỏ và các đơn vị đã quan tâm 
hỗ trợ”.
Sự hài lòng của bệnh nhân: 

Bà Phạm Thị Thơm, xã Lộc An 
lần đầu đến TTYT Đất Đỏ khám 
bệnh, cho biết: “Khi đến bệnh viện, 
tôi rất là ngạc nhiên vì một bệnh viện 
huyện mà cơ sở khang trang, khuôn 
viên rộng rãi thoáng mát, hệ thống 
thiết bị rất hiện đại. Cán bộ y tế đón 
tiếp niềm nở và hướng dẫn tận tình, 
chu đáo. Thủ tục khám chữa bệnh 
nhanh, gọn, cứ đi đúng một vòng 
theo hướng dẫn là có thể nhận thuốc. 
Bác sĩ khám bệnh cũng rất kỹ, tư vấn 
tận tình. Tôi hoàn toàn hài lòng”. 

Khác với bà Thơm, ông Nguyễn 
Thanh Cao, xã Phước Hội là bệnh 
nhân quen thuộc của TYYT Đất Đỏ, 
ông vui vẻ chia sẻ: “Tôi là bệnh nhân 
quen thuộc, có bác sĩ đã quen mặt 
tôi vì tháng nào tôi cũng đến đây 
để kiểm tra huyết áp, tiểu đường, 
tim mạch… và lấy thuốc uống. Nói 
thật, bác sĩ ở đây họ khám bệnh kỹ 
lắm, nói năng nhỏ nhẹ, luôn nhắc 
nhở bệnh nhân uống thuốc đúng giờ 
và hướng dẫn chế độ ăn uống cho 
người bệnh... Với bệnh của tôi, bác 
sĩ ở đây điều trị rất là tốt, tôi hoàn 
toàn tin tưởng”. 

“Tôi đến đây nuôi con gái sinh 
gần một tuần. Tôi rất hài lòng về 
cung cách phục vụ ở đây, chu đáo, 
tận tình. Khi chúng tôi cần, cán 
bộ y tế, bác sĩ nhanh chóng giúp 
đỡ…”, bà Lê Thảo Mai, xã Long 
Tân, chia sẻ thêm.

Với kết quả hài lòng đã được ghi 
nhận cùng các giải pháp sát thực 
và cả sự quyết tâm cao của tập thể, 
tin rằng TTYT Đất Đỏ sẽ sớm khắc 
phục khó khăn, tiếp tục nâng cao 
chất lượng các dịch vụ, chăm sóc 
sức khỏe cho người dân ngày một 
tốt hơn.

Bài, ảnh: MINH HẰNG-HOA VIỆT

Cán bộ của Tổ công tác xã hội giúp đỡ người cao tuổi tại phòng nhập thông tin  
bệnh nhân. 

19



Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch phát triển Y, Dược học cổ truyền  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020” và góp phần đạt Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai 

đoạn 2011 - 2020, Bản tin Sức khỏe BR-VT xin giới thiệu danh mục, công dụng  
của 60 cây thuốc Nam tuyến xã.

Cây Gai
Cây gai còn có tên khác là trữ 

ma, là loại cây sống lâu năm, 
có thể cao tới 1- 2m. Lá lớn, 

mọc so le, hình tim, dài 7-15cm, 
rộng 4-8cm, mép có răng cưa, gốc lá 
hình tim hay hơi tròn, mặt dưới trắng 
vì có nhiều lông trắng bạc, cuống lá 
màu đỏ có lông mềm; cụm hoa mọc 
thành túm dày đặc ở kẽ lá, hoa đực 
và hoa cái riêng

Phân bố và thu hái: Cây gai mọc 
hoang và được trồng rộng rãi trong 
nhân dân để lấy sợi làm lưới đánh 
cá, dùng lá làm bánh ăn và lấy rễ để 
làm thuốc chữa bệnh với tác dụng 
thanh nhiệt, tán ứ, lợi tiểu, an thai,…

- Thu hái: đào rễ về rửa sạch đất, 
cắt thái miếng hoặc để nguyên rồi 
phơi khô hay sấy khô dùng dần.

Bộ phận dùng làm thuốc: Rễ 
gai. Theo y học cổ truyền, rễ gai 
có vị ngọt, tính hàn, không độc, có 
tác dụng thanh nhiệt, tán ứ, lợi tiểu, 
an thai,… 

Một số bài thuốc thường sử 
dụng trong nhân dân:

1. Lợi tiểu: Rễ gai 30g, sắc uống 
ngày 1 lần. Dùng 3-5 ngày.

2. Chữa đái dắt do nhiệt: Rễ gai 
30g, mã đề 30g, hành tươi 3 nhánh, 
sắc uống ngày 1 lần. Uống 3-5 ngày.

3. Cầm máu vết thương nhẹ: Lá 
gai tươi rửa sạch, giã nát đắp vào vết 
thương, băng lại có tác dụng cầm 
máu tốt.

4. Trị người nóng, tiểu tiện đỏ do 
nhiệt: Rễ gai 20g, lá cây cối xay 20g, 
nhân trần 15g, cát căn 10g, nước 

400ml. Tất cả rửa sạch, cho vào ấm 
đun sôi kỹ, dùng uống thay trà trong 
ngày. Dùng 5-7 ngày.

5. Trị nước tiểu nước trắng đục 
như nước vo gạo do nhiệt: Rễ gai 
30g, rau dừa nước 20g, thổ phục linh 
20g, đinh lăng 16g, trinh nữ 16g, 
thương nhĩ 16g. Cho tất cả vào ấm 
đất cùng với 1.000ml nước sắc còn 
250ml, chia 2 lần uống trong ngày. 
Dùng 5-7 ngày.

6. Làm mụn nhọt giảm sưng đau 
và chóng mưng mủ: Lấy rễ gai và 
rễ cây vông vang, 2 thứ lượng bằng 
nhau, rửa sạch, giã nát đắp vào chỗ 
mụn nhọt ngày 1 lần. Làm 3 lần.

7. Dưỡng huyết, an thai: Rễ cây 
gai tươi 30g sắc với 600ml nước, 
cô làm 200ml, chia làm 3 lần uống 
trong ngày. Hoặc: Rễ gai tươi 50g, 
hồng táo 10 quả, gạo nếp 100g; sắc 
rễ gai lấy nước nấu với gạo và hồng 
táo thành cháo, chế thêm gia vị, chia 
ra ăn vài lần trong ngày. Dùng 2-3 
ngày, không nên dùng kéo dài.

Lưu ý: Không phải bệnh thực 
nhiệt không dùng.

Bs. VŨ THANH HIỀN-Sở Y tế

Y HỌC CỔ TRUYỀN
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 07/08/2018, Trung tâm 
y tế huyện Đất Đỏ tổ chức 
Hội thi Quy tắc ứng xử 

tuyến cơ sở năm 2018. Hội thi có 
40 thí sinh tham gia của tất cả các 
khoa phòng trong đơn vị và 8 TYT 
trực thuộc.

Hội thi nhằm nâng cao nhận 
thức, sự hiểu biết, tinh thần trách 
nhiệm của cán bộ, viên chức ngành 
Y tế trong việc xây dựng cơ sở Y 
tế “ Xanh-sạch-đẹp” và khơi dậy 
lương tâm, ý thức tự giác, sự đồng 
cảm, chia sẻ cũng như đề cao tinh 
thần đồng nghiệp đồng thời tạo nên 
một phong trào thi đua thực hiện 
tốt Quy tắc ứng xử, đẩy lùi các tiêu 
cực, góp phần nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, thực hiện tốt hơn 
nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức 
khoẻ nhân dân. 

Ngày 15/8/2018, Sở Y tế 
nhận được thông tin phản 
ánh của ông Trương Quốc 

Trung từ số điện thoại 0933.xxx.xxx, 
thông qua hệ thống đường dây nóng 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nội dung phản ánh: Người dân 
có tiệm thuốc tây ở thị trấn Long 
Điền, huyện Long Điền, nhận được 
cuộc gọi từ số máy (0936.136.252) 
tự xưng là nhân viên của Sở Y tế tỉnh 
Bà Rịa- Vũng Tàu, yêu cầu chủ cơ 
sở phải mua một cuốn sách y tế với 
giá 700.000 đồng, nếu không mua 
thì cơ sở này sẽ bị kiểm tra và xử 
phạt. Người dân đã gọi lên phòng 
Nghiệp vụ Dược Sở Y tế để xác nhận 
thông tin, được trả lời là Sở Y tế 
không bán sách gì hết nên người 
dân gọi điện lên đường dây nóng 
của tỉnh phản ánh, đề nghị các cơ 

Cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cơ quan 
chức năng để bán sách

quan chức năng tiến hành điều tra, 
xử lý vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở 
Y tế đã tiến hành xác minh và có 
công văn số 2285/SYT-Ttra, ngày 
22/8/2018 trả lời như sau:

- Trong thời gian vừa qua, có một 
số người mạo danh cán bộ Sở Y tế 
(TP. Nghiệp vụ Dược, Chánh thanh 
tra…) gọi điện thoại yêu cầu các 
cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 
mua tài liệu, đóng phí kiểm tra; nếu 
không thực hiện sẽ tổ chức kiểm 
tra và xử phạt. Về việc này Sở Y 
tế đã Thông báo cho các Phòng y 
tế huyện, thị xã, thành phố trên địa 
bàn tỉnh để triển khai cho tất cả cơ 
sở biết, tránh bị kẻ xấu lừa đảo.

- Sở Y tế khẳng định, không thực 
hiện thu phí hay bán tài liệu cho các 
cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Ngoài ra, với thủ đoạn nêu trên 
một số người mạo danh Đoàn kiểm 
tra Sở Tài nguyên-Môi trường, Cảnh 
sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh yêu 
cầu cơ sở đóng phí kiểm tra xử lý 
chất thải y tế; phòng cháy, chữa cháy 
và/hoặc bán tài liệu phục vụ công 
tác kiểm tra.

Trường hợp cơ sở đã chuyển tiền 
cho cá nhân lừa đảo nêu trên, cần 
viết đơn tố giác tội phạm gửi về Sở 
Y tế để chuyển cho cơ quan Công 
an điều tra, làm rõ.

Đề nghị các cơ sở hành nghề y, 
dược tư nhân cảnh giác; khi gặp các 
trường hợp nêu trên, chủ động liên 
lạc với Phòng Y tế, các Phòng chức 
năng Sở Y tế, cơ quan Công an gần 
nhất để được hỗ trợ.

VIỆT LÊ

Trung tâm Y tế Đất Đỏ 
tổ chức Hội thi Quy tắc ứng xử năm 2018

Kết quả hội thi: Bs Huỳnh Thị 
Thu Thủy-Khoa Khám bệnh đạt giải 
Nhất, ĐD Nguyễn Thị Hằng-Khoa 
Nội tổng hợp đạt giải Nhì và ĐD Đỗ 
Thị Lộc Khoa Cấp cứu đạt giải Ba. 

Ngoài 3 thí sinh đạt giải, Hội thi sẽ 
chọn các thí sinh có kết quả cao để 
tham dự Hội thi quy tắc ứng xử của 
Ngành Y tế năm 2018.

TỔ T3G TTYT ĐẤT ĐỎ
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Ngày 21-8, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương 
về Phòng chống thiên tai do đồng chí Phạm Lê 
Tuấn, Ủy viên Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế 

làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh 
về tình hình triển khai công tác phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Hội nghị đã nghe báo cáo của một số sở, ngành, chính 
quyền địa phương về công tác phòng chống thiên tai, tìm 
kiếm cứu nạn. Trong đó báo cáo của Sở Y tế cho biết, phát 
huy phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng 
tại chỗ; hậu cần tại chỗ; phương tiện tại chỗ), hàng năm 
các đơn vị trực thuộc ngành đều đã chủ động xây dựng 
kế hoạch phòng chống thiên tai. Về nhân lực, phương 

Hưởng ứng Ngày Tim mạch thế giới (Ngày chủ nhật 
cuối cùng của tháng 9 hàng năm), Cục Y tế Dự 
phòng phối hợp với công ty TNHH dầu thực vật 

Cái Lân tổ chức chương trình sàng lọc, tư vấn sức khỏe 
tim mạch cho cộng đồng tại 20 tỉnh/thành phố, trong đó 
có tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, từ ngày 16/8 đến 24/8 năm 2018, tại 9 xã/
phường bao gồm: Phường 2, 7, 9,10 thuộc địa bàn TP. 
Vũng Tàu; phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước; xã 
Châu Pha, Hắc Dịch thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ, Trung 
tâm Y tế Dự Phòng tỉnh phối hợp cùng BV Bà Rịa, BV 
Lê Lợi, tổ chức khám cho khoảng 2.700 người từ 25 tuổi 
trở lên nhằm đánh giá nguy cơ tim mạch cũng như tầm 
soát bệnh THA, đồng thời tư vấn về chế độ dinh dưỡng, 
tập luyện, nghỉ ngơi… giúp người dân nâng cao nhận thức 
phòng ngừa, hạn chế các biến chứng của bệnh.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Tiếp và làm việc với đoàn công tác trung ương về phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

tiện, trang thiết bị, thuốc cấp cứu và xe cứu thương được 
ngành đặc biệt chú trọng. Hiện có 10 đội cấp cứu cơ động 
(tuyến tỉnh 2 đội và tuyến huyện/thị/thành 8 đội); 518 chốt 
cấp cứu tại xã, phường trên địa bàn tỉnh được phân công 
nhân sự rõ ràng và mỗi chốt được trang bị 01 túi cấp cứu. 
TTYT Dự phòng tỉnh thành lập 01 đội đặc nhiệm phòng 
chống thiên tai với đầy đủ hoá chất và trang thiết bị để 
làm sạch môi trường. Trung tâm Truyền thông Giáo dục 
Sức khỏe tỉnh và các TTYT huyện, thị xã, thành phố chịu 
trách nhiệm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch 
bệnh trước, trong và sau mỗi đợt thiên tai, lũ lụt…

Nhiều khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cũng được nêu ra tại Hội 
nghị, bao gồm: Nguồn Quỹ phòng chống thiên tai tại địa 
phương đang rất khó khăn; thiếu sự thống nhất trong xác 
định mức giảm cho các đối tượng được giảm đóng quỹ 
phòng chống thiên tai… Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương 
sớm chấp thuận và hỗ trợ xây dựng khu neo đậu tránh trú 
bão Cửa Lấp (phường 12, TP.Vũng Tàu).

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Lê Tuấn đánh 
giá cao công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn của tỉnh BR-VT trong thời gian qua, đồng thời, ghi 
nhận những khó khăn cùng các kiến nghị của tỉnh BR-VT 
để báo cáo Trung ương sớm có hướng giải quyết.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực 
tế khu vực sông Cửa Lấp và đê Hải Đăng, phường 12, 
TP.Vũng Tàu. Tin, ảnh: THẾ PHI

Khám sàng lọc bệnh tăng huyết 
áp, tim mạch cho khoảng 2.700 
người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, bệnh Tim mạch 
là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước 
tính có khoảng 17,7 triệu người chết vì bệnh tim mạch 
trong năm 2015 (chiếm 31% tổng số các ca tử vong), 
trong đó có 9,4 triệu người chết do biến chứng của THA 
(tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy 
thận…). Tại Việt Nam, có khoảng 12 triệu người bị THA 
và tổng số ca tử vong do các bệnh lý tim mạch chiếm 33%.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI
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Ngày 24/08/2018, tại TP. Vũng 
Tàu, Viện Sốt rét-Ký sinh 
trùng-Côn trùng TP. Hồ Chí 

Minh tổ chức Hội nghị đánh giá công 
tác phòng chống ký sinh trùng, côn 
trùng (phòng chống KST-CT) 6 tháng 
đầu năm khu vực Nam Bộ-Lâm Đồng 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2018.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. 
Lê Thành Đồng -Viện Trưởng Viện 
Sốt Rét-KST-CT TP Hồ Chí Minh, 
lãnh đạo Sở Y tế tỉnh BR-VT cùng 
đại diện các Trung tâm Y tế Dự 
phòng/Trung tâm Phòng chống sốt 
rét khu vực Nam Bộ-Lâm Đồng . 

Ngày 18/8/2018, CLB Thầy 
thuốc trẻ TTYT Đất Đỏ 
phối hợp cùng Hội thầy 

thuốc trẻ tỉnh BRVT và BCH Đoàn 
khối doanh nghiệp tỉnh BRVT tổ 
chức khám bệnh, phát thuốc miễn 
phí cho 250 người là gia đình 
chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 
xã Lộc An. Kinh phí mua thuốc 
được Đoàn khối Doanh nghiệp vận 
động tài trợ.

Tại buổi khám tình nguyện, 
người dân được y, bác sỹ khám 
tổng quát, cấp thuốc điều trị một số 

bệnh, đồng thời tư vấn, hướng dẫn 
cách phòng ngừa bệnh tật. Những 
trường hợp phát hiện bệnh nặng đã 
được tư vấn giới thiệu đến các cơ 
sở y tế để điều trị kịp thời. 

Hoạt động tình nguyện hè 2018, 
nhằm vận động, kết nối nguồn lực 
của các cơ quan, ban ngành, đoàn 
thể, các tổ chức, cá nhân cùng 
chung tay chăm lo sức khỏe cho 
cộng đồng, thực hiện các hoạt động 
vì an sinh xã hội, qua đó khẳng định 
vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức 
Hội đối với thanh niên và xã hội.

Tin, ảnh: TỔ T3G TTYT ĐẤT ĐỎ

Hoạt động tình nguyện hè 2018:

Khám bệnh, phát thuốc tại xã Lộc An

Kiểm tra thị lực.

Thăm khám tim, phổi.

Khu vực Nam Bộ-Lâm Đồng:

Dịch bệnh sốt rét tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, cơ cấu 
bệnh tật ở khu vực Nam Bộ-Lâm Đồng 
chủ yếu là các bệnh truyền nhiễm, 
trong đó đa số các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm, có số mắc và chết cao, 
có phạm vi lưu hành rộng là do muỗi 
truyền (Sốt xuất huyết, Chikungunya, 
Viêm não Nhật Bản, Zika, Sốt rét…), 
các bệnh phổ biến liên quan đến tập 
quán lao động và sinh hoạt (giun đũa, 
giun móc/mỏ, giun tóc, giun kim, giun 
đũa chó, sán lợn, sán lá gan, sán lá 
ruột, các bệnh nấm, sởi, tay chân 
miệng, liên cầu lợn…).

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 
2018, dịch bệnh sốt rét có diễn biến 

phức tạp. Mục tiêu giảm mắc không 
đạt so với kế hoạch, tăng 71,27% so 
với 6 tháng đầu năm 2017. KST sốt 
rét tăng hơn 73% và đã có 01 trường 
hợp tử vong. 15/20 tỉnh có KST sốt 
rét tăng, bao gồm: Lâm Đồng, Đồng 
Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây 
Ninh, TP.HCM và Kiên Giang. Điểm 
đáng chú ý, KST sốt rét có sự xuất hiện 
trở lại ở một số tỉnh mà nhiều năm 
gần đây không có sốt rét như Long 
An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh 
và Sóc Trăng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
PGS.TS. Lê Thành Đồng yêu cầu các 
địa phương có trọng điểm sốt rét tập 
trung chỉ đạo và thực hiện các hoạt 
động khống chế sốt rét gia tăng; các 
địa phương có sốt rét giảm hoặc không 
còn sốt rét lưu hành cần tăng cường 
quản lý các đối tượng vào vùng sốt 
rét lưu hành trở về, kiểm tra và phổ 
biến các quy định về chẩn đoán, điều 
trị sốt rét ở các tuyến y tế; Trung tâm 
phòng chống sốt rét/Y tế Dự phòng các 
tỉnh chủ động triển khai các hoạt động 
phòng chống sốt rét theo kế hoạch 
đã phê duyệt, đồng thời có biện pháp 
dự phòng cho tình huống diễn biến 
sốt rét bất thường và có khả năng đáp 
ứng nhanh hiệu quả nếu dịch sốt rét 
xảy ra… Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
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Ngày 24/8, Tổng công ty Điện lực TNHH BOT Phú 
Mỹ 3 tiếp tục trao tặng 02 máy lọc thận nhân tạo 
cho TTYT huyện Xuyên Mộc. Tham dự buổi lễ 

bàn giao có ông Đỗ Bá Cảnh-Tổng giám đốc Tổng công ty 
Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3, ông Võ Văn Hùng-Phó 
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; bà Đinh Thị Trúc 
My-PCT UBND huyện Xuyên Mộc; Ban Giám đốc và 
lãnh đạo các khoa, phòng của TTYT huyện Xuyên Mộc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Bá Cảnh cho biết, sau 
khi trao tặng 2 máy lọc thận (năm 2017) cho TTYT huyện 

Ngày 24/8/2018, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND 
tỉnh BR-VT, Giám đốc Sở Nội Vụ-Ông Trương 
Thanh Phong và Giám đốc Sở Y tế-Bác sĩ Phạm 

Minh An đã tham dự, công bố và trao quyết định bổ nhiệm 
chức vụ Giám đốc của 02 đơn vị: Bệnh viện Lê Lợi và 
Trung tâm Giám Định Y khoa. Buổi lễ được tổ chức tại 
Hội trường Bệnh viện Lê Lợi.

Theo đó, Quyết định số 2179/QĐ-UBND bổ nhiệm 
Bs CK2 Nguyễn Thanh Phước-Nguyên PGĐ phụ trách 
Trung tâm Giám định Y khoa đảm nhiệm chức vụ Giám 
đốc BV Lê Lợi; Quyết định số 2177/QĐ-UBND điều 
chuyển Bs CK2 Trần Văn Bảy-Nguyên Giám đốc BV Lê 
Lợi làm Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa. Quyết 
định có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Bs Phạm Minh An đánh giá cao 
những đóng góp, cống hiến của Bs. Trần Văn Bảy và Bs. 
Nguyễn Thanh Phước cho sự phát triển của BV Lê Lợi 
và Trung tâm Giám định Y Khoa nói riêng và toàn ngành 
Y tế BR-VT nói chung trong những năm qua. Đồng thời 

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Lê Lợi  
và Giám đốc Trung tâm Giám Định Y khoa

chúc 02 Bác sĩ trên cương vị mới sẽ hoàn thành tốt hơn 
nữa trọng trách được giao, góp phần cùng toàn ngành hoàn 
thành sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp 
ứng sự kỳ vọng của lãnh đạo và người dân tỉnh BR-VT.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: 

Tiếp nhận thêm 02 máy lọc thận nhân tạo
Xuyên Mộc đã được đơn vị sử dụng rất hiệu quả, phát huy 
tối đa hiệu suất hoạt động của máy, giúp cho nhiều bệnh 
nhân nghèo có cơ hội lọc thận ngay tại địa phương. Nhận 
thấy nhu cầu lọc thận của người dân trên địa bàn huyện 
còn cao, số lượng máy hiện nay chưa đủ đáp ứng, do đó 
đơn vị tiếp tục tài trợ thêm 2 máy lọc thận nhân tạo nữa, 
góp phần cùng ngành y tế phục vụ tốt hơn cho người bệnh 
cũng như giảm tải cho các đơn vị tuyến trên.

Theo báo cáo, hiện có khoảng 29 bệnh nhân tham gia 
lọc thận tại TTYT huyện Xuyên Mộc, trong khi nhu cầu 
thực tế khoảng trên 60 bệnh nhân. Với 02 máy mới được 
tài trợ, nâng tổng số máy của TTYT huyện Xuyên Mộc 
lên 08 máy, đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu lọc thận 
của bệnh nhân trên địa bàn.

Thay mặt cho lãnh đạo ngành Y tế và nhân dân huyện 
Xuyên Mộc, ông Võ Văn Hùng phát biểu bày tỏ lòng cám 
ơn chân thành đến Tổng Công ty Điện lực TNHH BOT 
Phú Mỹ 3 bằng những việc làm thiết thực, nhân văn đã 
hỗ trợ hiệu quả cho ngành Y tế tỉnh nhà trong công tác 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người dân vùng 
sâu vùng xa, nơi các điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc 
sức khỏe còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ông cũng yêu 
cầu đơn vị tiếp nhận là TTYT huyện Xuyên Mộc phải sử 
dụng, phát huy cao nhất công năng và bảo quản trang thiết 
bị được tài trợ tốt nhất, mang lại lợi ích cho người bệnh, 
và đó cũng chính là sự cám ơn, tri ân sâu sắc và sinh động 
nhất đối với nhà tài trợ.

Tin, ảnh: MỸ DINH

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc tiếp nhận thêm 02 máy lọc 
thận nhân tạo  doTổng Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 
trao tặng.
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Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh 2/9, ngày 31/8, Đảng ủy Khối Cơ 
quan tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm 

tuổi Đảng cho các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo tại 
các sở, ban, ngành của tỉnh. Buổi Lễ được tổ chức trang 
trọng tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh.

6 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu dịp này bao 
gồm: Đồng chí Võ Văn Hùng-Phó Bí thư Đảng bộ, Phó 
Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Thư-Bí thư Đảng 
bộ, Cục trưởng Cục Thống kê; Đ/c Hoàng Văn Định-Phó 
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Lưu Văn 
Anh Tuấn-Đảng viên Đảng bộ Sở Nội vụ, Phó phòng Tổ 

Ngày 28/8/2018, Bệnh viện Mắt tổ chức hội thi quy 
tắc ứng xử năm 2018 cho cán bộ y tế tại tất cả các 
khoa phòng trong bệnh viện.

Để đảm bảo nhân sự làm việc và dự thi, Ban tổ chức 
Hội thi đã bố trí hội thi làm 3 đợt trong ngày và yêu cầu 
các khoa phòng phân nhân sự thành 3 nhóm dự thi. Phần 
thi lý thuyết với 30 câu hỏi, thi trong vòng 30 phút và nội 
dung là Thông tư 07/2014/TT-BYT; Quyết định 2088/
BYT-QĐ; Quyết định 2151/BYT-QĐ; văn bản 1450/
KH-BYT về y đức, quy tắc ứng xử, học tập và làm, theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Kết quả, giải tập thể: giải Nhất trao cho tập thể Phòng 
công tác xã hội(CTXH); giải Nhì là phòng Quản lý chất 
lượng- Công nghệ thông tin; giải Ba thuộc về phòng Tổ 
chức Kế toán (TCKT) và 2 giải khuyến khích thuộc về 
khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh (XN-CĐHA) và 
khoa Khám bệnh-Cấp cứu (KB-CC). Về giải cá nhân: giải 
Nhất trao cho Nguyễn Thanh Sang-phòng CTXH; 2 giải 
Nhì thuộc về BS Trịnh Ngọc Thùy An-khoa Bán phần sau 
và BS Trần Thị Thanh Xuân-khoa KB-CC; 3 giải Ba trao 
cho KTV Nguyễn Kim Ánh-khoa XN-CĐHA, Nguyễn 
Thị Ngọc Nhàn-phòng CTXH và Nguyễn Thị Lý-phòng 
TCKT và 6 cá nhân đạt giải khuyến khích.

Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh:

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên

Bệnh viện Mắt tổ chức hội thi quy tắc ứng xử năm 2018

Hội thi đã tạo ra phong trào học tập, rèn luyện và thi 
đua sôi nổi để toàn thể cán bộ y tế trong bệnh viện nắm 
vững và thực hành tốt chức trách, nhiệm vụ, các quy định 
về y đức, giao tiếp ứng xử trong thực thi nhiệm vụ.

Được biết, sau hội thi Bệnh viện Mắt sẽ chọn những 
cá nhân tiêu biểu tham gia Hội thi tuyên truyền về Quy 
tắc ứng xử năm 2018 do ngành Y tế tổ chức.

Tin, ảnh: KIM ÁNH 

Hình ảnh tại hội thi.

Đại diện các Đảng bộ tặng hoa chúc mừng các đảng viên.Đ/c Đinh Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh 
trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Võ Văn Hùng – Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế.

chức Biên chế; Đ/c Võ Văn Cung-Đảng viên Đảng bộ Sở 
Giao Thông, Trưởng ban quản lý Bến xe Châu Đức và 
Đ/c Hoàng Minh Mạnh-Đảng viên Chi bộ Hội cựu chiến 
binh tỉnh, Chuyên viên Ban Tuyên Giáo.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Văn Hùng-Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã biểu dương 
những đóng góp của các đồng chí đảng viên ưu tú trong 
những năm qua trên các lĩnh vực công tác, đồng thời chúc 
cho các đồng chí có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến 
nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh 
nhà những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
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8 giờ 30 phút sáng 6/9, khoa 
Cấp cứu Bệnh viện Lê 
Lợi tiếp nhận bệnh nhân 

Nguyễn Chiêm, sinh năm 1965, 
ngụ phường Thắng Tam, Tp. 
Vũng Tàu, bị thanh sắt loại phi 8 
dài khoảng 1,5m đâm xuyên qua 
thành bên cổ, từ trước ra sau. Bệnh 
nhân được chuyển ngay đến Khoa 
Phẫu thuật Gây mê Hồi sức để xử 
trí, loại bỏ dị vật.

Sau khi cắt đoạn sau cây sắt sát 
vết thương, ê kíp phẫu thuật tiến 
hành rạch phần da cổ khoảng 12 
cm, thám sát theo dị vật thấy xuyên 
qua cơ ức đòn chũm (P) bên ngoài 
động mạch cảnh trong, tuy nhiên 
không tổn thương mạch máu, thần 

kinh. Tiếp tục tiến hành rút cây sắt, 
cắt lọc, làm sạch vết thương, đặt 
Mèches dẫn lưu và khâu phục hồi.

Toàn bộ ca phẫu thuật diễn ra 
trong khoảng 40 phút. Hiện bệnh 
nhân đã được chuyển sang phòng 
hậu phẫu để tiếp tục theo dõi, điều 
trị. Tiên lượng, bệnh nhân sẽ hồi 
phục sau khoảng từ 5 -7 ngày.

Theo các bác sĩ bệnh viện Lê 
Lợi, trường hợp tai nạn lao động 
hy hữu này còn khá may mắn, vì 
nếu thanh sắt chệch khoảng 0,5 cm 
nữa sẽ làm đứt động mạch cảnh, 
tổn thương khí quản, thực quản, đe 
dọa nghiêm trọng đến tính mạng 
bệnh nhân.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Tính đến 02/9/2018, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 
861 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), giảm 35 ca so với 
cùng kỳ năm 2017 và không có ca tử vong. Để chủ 

động phòng chống dịch bệnh khi bước vào cao điểm mùa 
mưa, ngày 10/9/2018 chiến dịch diệt lăng quăng phòng 
chống SXH và bệnh do vi rút Zika đợt 2 năm 2018 được 
triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. 

Sau lễ phát động tại trụ sở UBND các xã, phường, thị 
trấn, trường học, cán bộ y tế và các cộng tác viên đã đến 
từng hộ gia đình để hướng đẫn, tuyên truyền, vận động 
các hộ dân vệ sinh nhà cửa, cọ rửa lu, khạp và dọn dẹp các 
vật dụng đọng nước, loại bỏ các vật phế thải chứa nước, 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: 

Sốt xuất huyết giảm 35 ca so với cùng kỳ năm 2017

Phát động chiến dịch diệt lăng quăng tại trường THCS  
Nguyễn Trãi, huyện Long Điền.

Đoàn giám sát số 1 của Sở Y tế giám sát chiến dịch lăng quăng 
trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

giữ gìn vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh... và ký 
cam kết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tích cực diệt lăng quăng 
phòng chống SXH, bệnh do vi rút Zika.

Dịp này, Sở Y tế thành lập 4 đoàn giám sát, hỗ trợ 
các địa phương nhằm tăng cường hiệu quả của chiến 
dịch. Ông Nguyễn Anh Quan-Phó Giám đốc Trung tâm 
Y tế Dự Phòng tỉnh-Trưởng đoàn giám sát số 1 cho biết: 
“Việc triển khai các đoàn giám sát trong mỗi chiến dịch 
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của mỗi người 
dân cũng như trách nhiệm của các cấp chính quyền, các 
ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống SXH”.

Tin, ảnh: NHÓM PV T4G

Bệnh viện Lê Lợi:

Cấp cứu thành công bệnh nhân 
bị cây sắt đâm xuyên cổ

Bệnh viện Lê Lợi mổ cấp cứu thành công trường 
hợp bệnh nhân bị cây sắt dài 1,5m đâm xuyên cổ.

Bệnh viện Lê Lợi mổ cấp cứu thành công trường 
hợp bệnh nhân bị cây sắt dài 1,5m đâm xuyên cổ.
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TIN VĂN BẢN
•  Ngày 22/8/2018, Sở Y tế phát hành 

văn bản số2304/SYT-VP về việc triển 
khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính. 

•  Ngày 22/8/2018, Sở Y tế phát hành 
văn bản số 2299/SYT-QLHNYDTN về 
việc quản lý hoạt động dịch vụ thẩm mỹ 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

•  Ngày 22/8/2018, Sở Y tế đã phát 
hành văn bản số 2292/SYT-NVD triển 
khai Công văn số 15366/QLD-CL ngày 
07/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc 
công bố đợt 26 Danh sách các công ty 
nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

•  Ngày 23/8/2018, Sở Y tế phát hành 
văn bản số 2298/SYT-NVY về việc trả 
lời hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bài 
thuốc gia truyền.

•  Ngày 27/8/2018, Sở Y tế phát hành 
văn bản số 2328/SYT-NVY về việc chấn 
chỉnh việc xác định bệnh, tật liên quan 
đến công tác giám định y khoa.

•  Ngày 29/8/2018, Sở Y tế phát hành 
văn bản số 2379/SYT-VP triển khai thực 
hiện Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc 
thẩm quyền ban hành của Thủ tướng 
Chính phủ.

•  Ngày 22/8/2018, Sở Y tế phát hành 
văn bản số 2304/SYT-VP ngày 22/8/2018 
về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký nộp 
hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. 

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.

MD (TH)

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung 
và tỉnh BR-VT nói riêng, các cơ quan thông tin đại 
chúng đã thông tin nhiều vụ việc về một số người/

cơ sở không có giấy phép hành nghề y, dược, không phải 
lương y, nhưng vẫn quảng cáo trên mạng, lén lút bán thuốc 
Đông y, cho rằng thuốc của mình chữa được ung thư; 
hay một số người bán thực phẩm chức năng nhưng thổi 
phồng tác dụng, cho là chữa được cả ung thư và nhiều 
bệnh hiểm nghèo… Hậu quả, một số người bệnh do nhẹ 
dạ cả tin hoặc do tâm lý người bệnh “có bệnh thì vái tứ 
phương” nên đã tin theo và hậu quả là họ bị mắc lừa, dẫn 
đến “tiền mất, tật mang”, gây thêm nỗi đau cho người bệnh 
vốn đã chịu nhiều khổ đau và gây bất bình trong xã hội. 
Hiện nay Bộ Y tế chưa công nhận và chưa cấp phép cho 
bất kỳ bài thuốc, vị thuốc Đông y nào chữa được ung 
thư. Tương tự, thực phẩm chức năng không phải là thuốc 
chữa bệnh nên không thể chữa khỏi bệnh tật, và lại càng 
không thể chữa khỏi bệnh ung thư, có chăng cũng chỉ là 
tác dụng hỗ trợ, nâng đỡ cơ thể.

Từ thực tế trên, Ngành Y tế tỉnh BR-VT khuyến cáo 
bà con nhân dân, khi không may bị bệnh, hãy đến các cơ 
sở y tế công lập hoặc ngoài công lập nhưng có được cấp 
phép hoạt động để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời, 
hiệu quả. Tuyệt đối không nghe theo những lời đồn đại 
nhảm nhí, những thông tin quảng cáo chưa được kiểm 
soát trên mạng xã hội, Facebook, không có cơ sở khoa 
học, để rồi tiền mất tật mang, mà vừa qua đã có nhiều 
trường hợp bị mắc lừa.

Ngành Y tế tỉnh BR-VT yêu cầu các cơ sở y tế hoạt 
động đúng phạm vi được cấp phép. Tất cả mọi hành vi 
hoạt động không phép, quá phép đều bị xử lý nghiêm 
theo pháp luật.

 Mọi người dân khi phát hiện những hành vi có dấu 
hiệu lừa đảo, hoạt động không phép, quá phép của các cơ 
sở y dược tư nhân hãy báo ngay cho các cơ sở y tế công 
lập; các phòng y tế huyện, thị xã, thành phố; Sở Y tế tỉnh 
BR-VT; hoặc báo ngay cho chính quyền địa phương để 
ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Vì sự an toàn, sức khỏe và tính mạng của mình, bà 
con hãy nâng cao cảnh giác với mọi hành vi lừa đảo mà 
chúng tôi đã cảnh báo trên đây, cũng như các hành vi 
tương tự có thể xảy ra.

TRUNG TÂM TTGDSK-SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Cảnh giác với những thủ đoạn 
lừa bịp núp dưới hình thức 
“lương y gia truyền”,  
thực phẩm chức năng
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận
Ngày cấp/

Số lô
Lý do

Biện pháp 
xử lý

Dầu gội sả hoa hồng TMDL Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tinh Hoa

Mẫu kiểm nghiệm không đáp ứng 
yêu cầu về giới hạn các chất bảo quản 
Methyl 4-hydroxybenzoat và Propyl 
4-hydroxybenzoat trong mỹ phẩm.

Thu hồi

Sữa rửa mặt Ngọc trai sáng hồng Duy Đặng
 Công ty TNHH Cometic Collagen Việt Nam 
sản xuất, Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Duy 
Đặng

002992/13/
CBMP-HCM

02

Mẫu kiểm nghiệm không đáp ứng 
yêu cầu về giới hạn các chất bảo quản 
Methyl 4-hydroxybenzoat và Propyl 
4-hydroxybenzoat trong mỹ phẩm.

Thu hồi

Kem giữ ẩm-Dưỡng trắng da Oly HT Công ty TNHH MTV SX & TM Mai Khang
000976/12/
CBMP-HCM

06

Mẫu kiểm nghiệm không đáp ứng 
yêu cầu về giới hạn các chất bảo quản 
Methyl 4-hydroxybenzoat và Propyl 
4-hydroxybenzoat trong mỹ phẩm.

Thu hồi

BATH LOTION LUX

Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Sun Rise 
 

02/16/CBMP-CM 30/6/2016

Công ty tự nguyện thu hồi các số tiếp 
nhận, phiếu công bố sản phẩm mỹ 
phẩm do không còn sản xuất các sản 
phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Thu hồi

HAND SOAP LUX 03/16/CBMP-CM 30/6/2016
SHOWER GEL WITH UV 04/16/CBMP-CM 30/6/2016
SHAMPOO 05/16/CBMP-CM 30/6/2016
SHAPOO GEL LUX 06/16/CBMP-CM 30/6/2016
ALKALI FEMINE WASH PRO 07/16/CBMP-CM 30/6/2016
FEMINE WASH-pH BALANCED PRO 08/16/CBMP-CM 30/6/2016
FEMINE OUTDOOR HYGINENE MEDCATED 09/16/CBMP-CM 30/6/2016
FEMINE HYGINENE WIPES MEDICATED 10/16/CBMP-CM 30/6/2016
DRY SHAMPOO 11/16/CBMP-CM 30/6/2016
SR BEACH DEFENSE 13/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR CUSHION PORE 14/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR CUSHION SPF PA 15/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR CUSHION WHITENING 16/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR CUSHION ANTI WRINKLE 17/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR BODY LOTION 18/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR SPECIAL FACE 19/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR NATURAL PORE MILK 20/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR WHITENING FACE SERUM 21/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR NATURAL ANTI WRINKLE SERUM 22/16/CBMP-CM 06/7/2016
SR VASELINE 23/16/CBMP-CM 06/7/2016
HANDSOAP 24/16/CBMP-CM 16/12/2016
DẦU GỘI DƯỢC LIỆU 01/17/CBMP-CM 18/01/2017
DRY SHAMPOO NATURE 23/17/CBMP-CM 29/9/2017
FEMINE- pH BALANCED NATURE 26/17/CBMP-CM 29/9/2017
DRY SHAMPOO NATURE 01/18/CBMP-CM 26/3/2018

Lô sản phẩm Acne control serum (serum 
trị mụn)-30ml

Công ty TNHH Nàng Lá (địa chỉ: 92 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh- Nhà số 21.D5)

SR30-18002
Không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi 
sinh vật trong mỹ phẩm. Thu hồi

Lô sản phẩm Nước muối sinh lý SAT BB
Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi (địa chỉ: thôn 
Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội)

1940/17/CBMP-
HN

ĐL 109
Không đáp ứng yêu cầu. về giới hạn vi 
sinh vật trong mỹ phẩm. Thu hồi

Melano CC Beauty Essence
Công ty TNHH Rohto-Mentholatum, Việt Nam 
(địa chỉ: Số 16 VSIP, đường số 5, khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore, phường Bình 
Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

18350/16/CBMP-
QLD

30/9/2016
Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do 
không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh 
các sản phẩm trên tại Việt Nam.

Aohal Moisture Cream
38497/17/CBMP-
QLD

04/7/2017

Melano CC Beauty Essence 64070/18/CBMP-
QLD

10/5/2018

MD (TH)

THÔNG TIN DƯỢC
Vừa qua, Cục quản lý Dược đã ra thông báo đình chỉ lưu hành đối với những mặt hàng thuốc sau:
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Em là điều dưỡng 
“Tâm thần”

Chăm sóc người bệnh tâm 
thần là một công việc vừa 
khó khăn, vất vả lại không 

kém phần hiểm nguy. Ấy vậy mà em 
người phụ nữ còn rất trẻ trước mặt tôi 
đã gắn bó hơn 14 năm với công việc 
ấy. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, em nói 
với tôi rằng, em chẳng biết nói gì về 
mình, về công việc của mình đang 
làm, vì em thấy nó cũng bình thường 
như mọi người thôi. Em là Dương Thị 
Yên, Điều dưỡng trưởng bệnh viện, 
kiêm Điều dưỡng Trưởng Khoa Khám 
bệnh-Cấp cứu Bệnh viện Tâm thần. 

Yên kể, năm 2003 em tốt nghiệp 
Khoa Điều dưỡng trường Trung cấp 
y tế Thái Nguyên. Học xong, Yên về 
công tác tại khoa Khám-Nội thần kinh 
Bệnh viện Tâm thần TW2 Biên Hòa-
Đồng Nai. Năm 2007, Yên lập gia 
đình và theo chồng về Bà Rịa-Vũng 
Tàu sinh sống và xin vào công tác tại 
khoa Khám bệnh-Cấp cứu Bệnh viện 
Tâm thần tỉnh. Đây là một khoa khá 
áp lực và bận rộn, vì là nơi tiếp đón 
nhiều bệnh nhân. Những năm trước 
đây, cơ sở vật chất của Bệnh viện Tâm 
thần tỉnh còn chật hẹp, bệnh nhân thì 
đông, công việc hết sức vất vả, khó 
khăn. Hàng ngày Yên chăm sóc, phục 
vụ người bệnh, một sự chăm sóc đặc 
biệt, bởi vì nhiều người không tự ăn 
uống, làm vệ sinh cá nhân được, nên 
em phải xúc cơm cho bệnh nhân ăn, 
thậm chí tắm rửa, cắt tóc cho họ... 
Nhưng vì họ là những người bệnh tâm 
thần, nên Yên và đồng nghiệp thường 
xuyên bị bệnh nhân quay lại chửi bới 
và có những hành động quậy phá, 
đánh ngay chính người đang chăm 
sóc mình...

Yên kể lại về ca trực đêm 30 
Tết năm 2015 tại Khoa điều trị nữ, 
đang cho bệnh nhân uống thuốc thì 
đột ngột từ phía sau em bị một bệnh 
nhân lên cơn kích động tạt thật mạnh 

2 gáo nước vào người. Bàng hoàng và 
quá bất ngờ, khi mà toàn bộ đầu tóc 
và quần áo bị ướt sũng nước... Phải 
nhờ sự hỗ trợ từ nhân viên liệu pháp, 
Yên mới khống chế được người bệnh. 
Người cầm tay, người cầm chân để 
cố định không cho bệnh nhân la hét, 
đập phá, kích động, lôi kéo các bệnh 
nhân khác giữa đêm... xong rồi lại 
tiếp tục cho bệnh nhân còn lại uống 
thuốc. Yên kể: “...lúc xong công việc 
mà tủi thân muốn khóc, vì đang chuẩn 
bị đón giao thừa, mọi người ai cũng 
quây quần ấm áp bên người thân, còn 
em thì bị ướt như chuột lột từ đầu 
đến chân...”.

Hoặc như năm 2016, lúc bấy giờ 
Yên mới mang thai được 4 tháng, khi 
thực hiện kỹ thuật đo điện tim cho 
người bệnh tại giường, lại một lần 
nữa khi vừa tháo xong các điện cực, 
bệnh nhân (người bệnh bị loạn thần 
do rượu) đã vùng dậy và xô Yên ngã, 
đây cũng là một tai nạn nghề nghiệp 
mà em và một số nhân viên nữ trong 

bệnh viện thường xuyên gặp phải, 
đặc biệt là bị tấn công từ phía sau.  
Nhiều bệnh nhân chán sống, nằm lâu 
gia đình không đến thăm nom động 
viên, nhiều gia đình bỏ rơi người 
bệnh, nhiều người bệnh muốn chết 
nên có những hành vi như cắt tay, treo 
cổ, hủy hoại bản thân, giấu dao, dây 
nhợ, thậm chí bật lửa để đốt... Nhưng 
càng gắn bó với công việc Yên càng 
hiểu và thông cảm cho người bệnh, 
vì nhiệm vụ của điều dưỡng như em 
là phải luôn theo dõi bệnh nhân cả 
những lúc ăn, lúc ngủ để phát hiện và 
ngăn ngừa những hành vi kích động 
của người bệnh.

May mắn là Yên có được người 
chồng là giáo viên đang giảng dạy tại 
Trường cấp III huyện nên cũng rất 
cảm thông và chia sẻ với công việc 
của vợ. Anh hay nói đùa với Yên rằng, 
hàng ngày phải tiếp xúc trực tiếp với 
người bị bệnh tâm thần nhiều, mà về 
nhà vẫn thấy nhỏ nhẹ, không hay cáu 
gắt, nói to… chưa thấy biểu hiện ảnh 

Điều dưỡng trưởng Đinh Thị Yên đang kiểm tra huyết áp cho một bệnh nhân.
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hưởng của bệnh nghề nghiệp!… Yên 
nói với tôi rằng làm lâu rồi cũng thành 
quen, càng yêu nghề. Theo tôi nghĩ, 
những người điều dưỡng như em phải 
có lòng nhân ái, bao dung, nhẫn nại 
hơn người… thì mới có thể làm việc 
được ở môi trường này.

Công tác tại Bệnh viện Tâm thần 
một thời gian, Yên được phân công 
giữ chức vụ Điều dưỡng Trưởng khoa 
Khám bệnh-Cấp cứu. Có hơn 14 năm 
làm công tác chăm sóc người bệnh 
tâm thần, thời gian này cũng không 
phải là ngắn và chưa phải là dài, 
nhưng đối với Yên, em tích lũy được 
khá nhiều kinh nghiệm. Với Yên, nhìn 
bệnh nhân là em có thể đoán được 
bệnh nhân này có ngấm thuốc hay 
không, bệnh nhân kia sắp lên cơn kích 
động... Yên bảo, mình vẫn phải luôn 
luôn học hỏi nếu không cập nhật kiến 
thức, kỹ năng mới mình sẽ bị lạc hậu, 
hơn nữa đối tượng người bệnh là rất 
đa dạng, yêu cầu đòi hỏi phải theo dõi, 
chăm sóc ngày càng cao.

Chị Trần Thị Hoa, Điều dưỡng 
trong khoa cũng nhận xét về Yên với 
thái độ quý mến: “...Với đồng nghiệp 
Yên luôn vui vẻ, hòa đồng, với mọi 
người. Trong xử lý công việc thì chị 
rất tế nhị, nhẹ nhàng, ai không biết 
thì hỗ trợ tận tình. Đối với bệnh nhân, 
Yên rất gần gũi, thân thiện và thương 
yêu, không phân biệt và đối xử rất 
công bằng. Nhiều trường hợp bệnh 
nhân có hoàn cảnh khó khăn chị đã 
tìm hiểu, giúp đỡ và xin ý kiến lãnh 
đạo để giúp họ. Quản lý hơn 15 điều 
dưỡng trong khoa, chị luôn là hạt nhân 
đoàn kết anh em điều dưỡng, phối hợp 
nhịp nhàng với các bác sĩ trong quá 
trình chăm sóc, điều trị và quản lý 
người bệnh tâm thần. Suốt quá trình 
công tác chị không ngừng học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn và đã 
có nhiều sáng kiến giải pháp mới giúp 
cho công việc chăm sóc bệnh nhân 
ngày càng tốt hơn. Các điều dưỡng 
trong khoa rất quý trọng và xem chị 
như một tấm gương để mọi người học 
tập và phục vụ bệnh nhân ngày càng 
tốt hơn...”.

Với lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và 
đầy trách nhiệm trong công việc của 
nữ Điều dưỡng trưởng, Dương Thị 
Yên cùng với đồng nghiệp đã giúp 
không ít bệnh nhân tâm thần trở về 
với cuộc sống gia đình và xã hội. Năm 
2015, được sự tín nhiệm của đồng 
nghiệp và sự tin tưởng của lãnh đạo 
Bệnh viện, Yên được giao thêm nhiệm 
vụ là Điều dưỡng trưởng Bệnh viện, 
kiêm Chi hội phó Chi hội điều dưỡng 
Bệnh viện tâm thần tỉnh BR-VT. 

Qua nhiều năm công tác, với 
mong muốn được phục vụ và cống 
hiến nhiều hơn cho nghề nghiệp mà 
mình đã chọn, năm 2011 Yên xin đi 
học Đại học Điều dưỡng hệ vừa học 
vừa làm tại Đại học y dược Cần Thơ. 
Từ một điều dưỡng Trung cấp, Yên 
đã không ngừng học tập vươn lên và 
hiện nay, Yên đang theo học lớp Thạc 
sĩ Điều dưỡng trường Đại học y dược 
Cần Thơ. Ngoài ra em còn tham gia 
nghiên cứu và chủ nhiệm nhiều đề 
tài. Đặc biệt, tôi còn được các đồng 
nghiệp của em cho biết Yên còn có 
kỹ năng sư phạm rất hay, các buổi tập 
huấn kỹ thuật điều dưỡng do Yên trình 
bày lưu loát rõ ràng, mọi người rất dễ 
hiểu. Các kiến thức lý thuyết và cách 
sử dụng máy móc về chuyên môn Yên 
nắm rất chắc, khi đồng nghiệp chưa 
hiểu rõ em luôn chia sẻ và hướng dẫn 
thêm rất tận tình. 

Yên tâm sự, vừa phải nuôi con 
nhỏ, lại vừa phải đi học, đi làm, hàng 
ngày phải tiếp xúc với những bệnh 
nhân tâm thần, áp lực từ mọi phía, đôi 
khi cũng rất mệt mỏi. Nhưng với sự 
nỗ lực, cố gắng cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống gia đình, ngày 
ngày Yên vẫn làm tròn nhiệm vụ của 
mình, một nhiệm vụ âm thầm mà đầy 
trách nhiệm… “Nói thế thôi chứ ở 
đâu cũng có niềm vui nỗi buồn, chứ 
không phải ở Bệnh viện tâm thần toàn 
điều buồn đâu. Như vậy thì làm sao 
mình sống được. Cứ nhìn những bệnh 
nhân khỏi bệnh ra viện, bình phục là 
em lại thấy vui, niềm vui thật khó tả. 
Mỗi lần như vậy lại thêm động lực 
giúp em vượt qua những khó khăn, 

gian khổ của một chuyên ngành đặc 
biệt. Gia đình, chồng con cũng động 
viên, tạo điều kiện cho em yên tâm 
công tác”-Yên chia sẻ.

Nhận xét về Yên, Bác sĩ Ngô 
Thành Phong, Giám đốc Bệnh viện 
Tâm thần cho biết: “Yên là một nữ 
điều dưỡng cần mẫn, chịu khó, luôn 
làm việc hết mình với tinh thần trách 
nhiệm cao, hết lòng vì công việc, 
vì người bệnh. Không những làm 
tốt công việc của một Điều dưỡng 
Trưởng mà Yên sẵn sàng làm thay 
công việc của một điều dưỡng viên 
khi cần mà không chút nề hà, chính 
điều này khiến mọi người nhìn vào 
và buộc họ phải làm tốt công việc 
của mình hơn. Ở Yên hội đủ những 
tố chất cần có của một điều dưỡng đó 
là sự tận tâm, trách nhiệm, kiên nhẫn, 
chu đáo, nhẹ nhàng... Mặc dù con còn 
nhỏ, nhưng Yên rất nỗ lực học tập để 
nâng cao kiến thức và nhiệt tình tham 
gia các phong trào hoạt động văn nghệ 
của Bệnh viện…”.

Với những nỗ lực không ngừng 
nghỉ, nhiều năm liền Yên được bầu 
là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được 
tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua chuyên đề “ 
Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh năm 2016-2017”. Và 
mới đây nhất em được đồng nghiệp tín 
nhiệm bầu là Viên chức tiêu biểu quý 
II năm 2018 của Bệnh viện tâm thần.

Chăm sóc người bệnh đã là một 
việc khó, chăm sóc cho những bệnh 
nhân tâm thần lại càng khó khăn hơn. 
Bởi những bệnh nhân tâm thần là 
những người đã bị hạn chế về năng lực 
hành vi cũng như khả năng nhận thức. 
Quả thực, phải có lòng yêu người, 
yêu nghề đậm sâu lắm thì mới có đủ 
kiên nhẫn để gắn bó với những bệnh 
nhân nơi đây suốt ngày này qua tháng 
nọ. Nhìn cách Yên và các điều dưỡng 
chăm sóc cho những bệnh nhân nơi 
đây không khác gì người thân ruột thịt 
mới thấy trách nhiệm nghề nghiệp và 
cái tình giữa con người với con người 
thật lớn lao, ấm áp, lan tỏa...

Bài, ảnh: MỸ DINH
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Nhựa sống
Dưới vòm xanh, giữa ồn ào phố thị
Rằm trăng nghiêng bầu sữa mẹ căng tròn
Chúm chím môi hồng giọt nắng thần tiên
Bức tranh ngàn đời xao lòng nhân thế

Nhựa sống tuôn trào dù mưa nguồn chớp bể
Mặc dòng đời trong đục bủa vây
Sữa mẹ trao con thơm mát ánh ngày
Xoá hết ưu phiền lo toan mệt mỏi

Ôi chua xót những săm soi luận tội
Bắt thiên nhiên hoa lá phải khuất mình
Cứ để mặt trời thắp tia nắng bình minh
Mầm sống non tơ tươi xanh tràn lộc biếc.

THĂNG THÀNH (ST)



Ảnh: NHÓM PV T4G

Toàn tỉnh đồng loạt ra quân chiến dịch 
diệt lăng quăng phòng chống Sốt xuất huyết 

và bệnh do vi rút Zika đợt 2 năm 2018

100% các xã, phường, thị trấn,… trong tỉnh đồng loạt làm lễ phát động và ra quân 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng tại hộ gia đình và cộng đồng, 

chung tay phòng chống Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika.


