


• CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:
BS: VÕ VĂN HÙNG 

Phó Giám đốc Sở Y tế

• BAN BIÊN TẬP:
1. BS. Võ Văn Hùng 

Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng ban Biên tập
2. BS. Nguyễn Văn Lên 

Giám đốc Trung tâm TT-GDSK - Phó Trưởng ban
3. Cv. Lê Thị Khánh 

Trung tâm TT-GDSK - Thư ký
4. BS. Trương Đình Chính 

TP. NVY Sở Y tế - Biên tập viên
5. BS. Nguyễn Viết Quang 

TP.TCCB - Sở Y tế - Biên tập viên
6. BS. Nguyễn Văn Hương 

Giám đốc BV Bà Rịa - Biên tập viên
7. BS. Hà Văn Thanh 

TTYTDP - Biên tập viên
8. BS. Lê Tấn Cường 

Hiệu trưởng Trường TCYT - Biên tập viên

• TRÌNH BÀY: Nghĩa Quý

• Ảnh bìa 1: Bs. Phạm Minh An - GĐ Sở Y tế (giữa) 
trao giấy khen cho các đơn vị xuất sắc  

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

Ảnh: THĂNG THÀNH

Bản tin của Ngành Y tế 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trụ sở tòa soạn:

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHỎE 
Số 31 Lê Lợi, phường 4, TP. Vũng Tàu 

Điện thoại: (0254) 3540740 - Fax: (0254) 3540740 
Website: www.t4gbrvt.org.vn

Email: t4gbrvt@gmail.com

- Giấy phép xuất bản số: 15/GP-XBBT  
do Sở TT&TT tỉnh BR-VT cấp ngày 13-8-2018

- Công ty Mỹ Thuật tổ chức thực hiện, thiết kế, chế bản 
 Web: mythuatvungtau.com

- In 1.000 cuốn tại Công ty Mỹ thuật Vũng Tàu. 
 ĐT: 0913 957 486 

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thọ:  
20 năm gắn bó với  
khoa Ngoại - Thần kinh

Trang 28

Khoa hồi sức tích cực,  
chống độc - BV Bà Rịa:  

Ứng dụng nhiều kỹ thuật mới 
trong chẩn đoán và điều trị

Trang 18

Chủ động phòng, chống 
bệnh Tay - Chân - Miệng

Trang 14

Đẩy mạnh giáo dục,  
truyền thông nâng cao  

ý thức người dân về  
sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Trang 12

Để y tế cơ sở 
trở thành người gác cổng 
vững vàng
Trang 6

Bà Rịa - Vũng Tàu:  
Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh 

Tay-Chân-Miệng
Trang 3



Theo Cục Y tế Dự phòng, trong 
9 tháng đầu năm 2018, cả nước 
ghi nhận 53.529 trường hợp 

mắc bệnh Tay- Chân-Miệng (TCM) 
tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 
25.845 trường hợp nhập viện và đã có 
6 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh thành 
phố khu vực phía Nam. TP. Hồ Chí 
Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng 
Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, 
Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Tây Ninh… 
là các tỉnh, thành phố có số mắc tích 
lũy cao và gia tăng nhanh trong các 
tuần gần đây.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính 
đến ngày 30/9/2018 đã ghi nhận 1.806 
trường hợp mắc TCM, không có 
trường hợp tử vong, giảm 23% so với 
cùng kỳ năm 2017 (số mắc là 2.358 
ca). Tuy nhiên bệnh có chiều hướng 
tăng từ tuần 34 (từ 20/8/2018 đến 
nay), trung bình ghi nhận trên 100 ca 
mắc/tuần, so với các tuần trước đó (chỉ 
từ 30-50 cas mắc/tuần). Trước tình 
hình đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành 
Y tế cần nhanh chóng triển khai các 
biện pháp phòng chống dịch kịp thời, 
tránh để dịch bùng phát trên diện rộng.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai 
nhiều biện pháp quyết liệt như: TTYT 
Dự Phòng tăng cường công tác giám 
sát, xử lý kịp thời các ổ dịch; Trung 
tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe 
phối hợp đẩy mạnh hoạt động truyền 
thông bằng nhiều hình thức thiết thực. 
Các bệnh viện, cơ sở điều trị, chủ động 
phân loại bệnh nhân, chuẩn bị khu 
cách ly điều trị và phòng chống nhiễm 
khuẩn, tránh lây nhiễm chéo trong cơ 
sở y tế. Đối với các bệnh viện tuyến 
tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo 
tuyến, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho 
tuyến dưới khi được yêu cầu.

Sở Y tế cũng đã có văn bản gửi Sở 
Giáo dục và đào tạo yêu cầu phối hợp 
chặt chẽ cùng ngành Y tế tăng cường 
truyền thông về dịch bệnh, đẩy mạnh 
kiểm tra, giám sát vệ sinh tại các cơ 
sở trường học, đặc biệt tại các trường 
mầm non, nhóm trẻ . Đối với trẻ có 
các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh thì 
cần được đưa ngay đến các cơ sở y tế 
gần nhất để khám và điều trị kịp thời. 
Đồng thời khuyến cáo đến phụ huynh, 
học sinh chỉ đưa trẻ quay lại lớp học 
khi đã được điều trị khỏi bệnh. 

Bs. Nguyễn Anh Quan - PGĐ 
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho 
biết: “Thực hiện chỉ đạo của Sở Y 
tế, đơn vị đã yêu cầu bộ phận phòng 
chống dịch thống kê ngay số ca mắc 
bệnh TCM trên địa bàn tỉnh, phân tích 

dịch tễ bệnh xác định yếu tố nguy cơ, 
vùng nguy cơ, dự báo dịch. Đồng thời, 
hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể cho các 
đơn vị tuyến huyện giám sát, xử lý ca 
bệnh, ổ dịch kịp thời, không để bùng 
phát, lan rộng. Ngoài ra, đơn vị cũng 
đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ giám sát, 
hướng dẫn các trường học, cơ sở nuôi 
dạy trẻ trên địa bàn tỉnh cách thức triển 
khai các biện pháp phòng chống dịch 
bệnh, các biện pháp xử lý về dịch tễ, 
về báo cáo ca bệnh,… 

Về công tác truyền thông, BS 
Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung 
tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe 
tỉnh khẳng định: “Ngay khi Sở Y tế có 
công văn chỉ đạo, Trung tâm đã gửi 
công văn cho các phòng y tế, các đơn 
vị y tế trong toàn ngành đề nghị lãnh 
đạo các đơn vị chỉ đạo tổ TT - GDSK 
tăng cường phối hợp truyền thông tại 
cộng đồng bằng nhiều hình thức nhằm 
nâng cao kiến thức của người dân về 
dịch bệnh TCM. Các thông tin phải 
đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy 
đủ, dễ hiểu…và đặc biệt nhấn mạnh 
các biện pháp phòng bệnh để người 
dân biết, chủ động thực hiện. Đa dạng 
hóa các loại hình truyền thông, tận 
dụng tối đa hiệu quả hệ thống truyền 
thanh của các xã, phường, thị trấn, 
tăng cường vãng gia, lồng ghép truyền 
thông trong quá trình khám, điều trị, 
đặc biệt ưu tiên cho truyền thông trên 
các phương tiện thông tin đại chúng: 
báo, đài PTTH của địa phương. Bên 
cạnh đó đơn vị cũng đã cung cấp kịp 
thời các tài liệu: áp phích, tờ rơi, băng 
đĩa phát thanh, bài truyền thông…cho 
các đơn vị để phối hợp tuyên truyền 
tại cộng đồng, trường học…

Với sự vào cuộc chủ động, quyết 
tâm của ngành y tế cũng như sự phối 
hợp chặt chẽ, hiệu quả trên tinh thần 
tất cả vì sức khỏe của người dân từ 
chính quyền các cấp, các ban, ngành, 
đoàn thể…tin tưởng rằng dịch bệnh 
TCM sẽ được kiểm soát và khống chế 
kịp thời, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bài, ảnh: THĂNG THÀNH

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Tay-Chân-Miệng

Chăm sóc trẻ bị bệnh Tay - Chân - Miệng tại bệnh viện Lê Lợi.
3



KHÔNG CHỦ QUAN
khi bệnh sốt xuất huyết “hạ nhiệt”

Theo số liệu thống kê của TTYT Dự phòng tỉnh, tính đến ngày 30/9/2018 toàn tỉnh ghi nhận 
số mắc sốt xuất huyết (SXH) là 1149 ca, giảm 49% so với cùng kỳ 2017 và không có trường hợp tử vong. 

Mặc dù vậy, người dân phải hết sức đề phòng, không chủ quan với dịch SXH. 

...Dấu hiệu lơ là khi dịch SXH 
“hạ nhiệt”:

Ghi nhận trong chiến dịch diệt 
lăng quăng toàn tỉnh đợt 2 năm 2018 
cho thấy, nhiều hộ gia đình không 
quan tâm đến việc dọn vệ sinh trong 
và xung quanh khu vực nhà ở mà vẫn 
trông chờ vào các hoạt động phòng 
chống dịch của chính quyền và cơ 
quan chức năng. Những tháng đầu 
năm, khi dịch bệnh lắng xuống, nhiều 
hộ đã không còn duy trì việc tổng 
vệ sinh để phòng, chống bệnh SXH 
như trước.

Tại số nhà 828/10 Bình giã, khu 
phố 1 phường 11, TP. Vũng Tàu phát 
hiện các vật dụng chứa nước đều có 
lăng quăng, đoàn kiểm tra nhắc nhở, 
yêu cầu dọn dẹp, thau rửa ngay các 
dụng cụ chứa nước. Chị Hoàng Thị 
Nguyệt con gái của chủ hộ phân trần: 
“...Năm trước nhà tôi dọn dẹp miết 
hà nhưng năm nay nghe nói dịch 
SXH không có nhiều nên ít để ý và 
hay quên… từ giờ gia đình tôi sẽ 
chú ý hơn”.

Tại nhà ông Hoàng Ngọc Hà, ấp 
Phước Tân 2, xã Tân Hưng, TP.Bà 
Rịa, lăng quăng xuất hiện dày đặc 
trong các chậu kiểng. Bị đoàn kiểm 

tra nhắc nhở, ông vẫn nói cứng: 
“…Tôi nghe nói SXH năm nay giảm, 
không bùng phát như mọi năm, với 
lại khu vực tôi sống có thấy ai bị 
SXH đâu”.

Một số cán bộ y tế xã/phường chia 
sẻ, mặc dù chính quyền địa phương 
và trạm y tế vẫn thường xuyên tổ 
chức tuyên truyền, nhắc nhở người 
dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp vật 
dụng phế thải chứa nước... nhưng 
không ít người dân vì thấy số ca mắc 
SXH giảm mạnh nên chủ quan, từ 
đó lơ là việc phòng dịch ngay trong 
chính gia đình mình. 

Súc rửa lu, khạp hàng tuần… loại bỏ lăng quăng để phòng chống bệnh Sốt xuất huyết.
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KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ
1. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi 

không vào đẻ trứng.
2. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng 

quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa 
nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, 
lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước 
bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát 
nước kê chân chạn.

3 .Loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên 
không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, 

vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
4. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt kể cả 

ban ngày.
5. Thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi 

làm việc.
6. Tích cực phối hợp với ngành Y tế trong các đợt 

phun hóa chất phòng dịch.
7. Khi có dấu hiệu bất thường nghi nhiễm bệnh, cần 

đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị. Không 
tự ý điều trị tại nhà.

Sự chủ quan, lơ là của người dân 
khiến cơ quan chức năng lo ngại, bởi 
dù số ca mắc SXH giảm, nhưng thời 
tiết hiện nay vẫn tạo điều kiện thuận 
lợi để muỗi truyền bệnh phát triển 
và nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất 
cao nếu lơi lỏng các biện pháp phòng 
chống. Bs Nguyễn Anh Quan - Phó 
Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Y tế 
Dự Phòng cho rằng: “…để kiểm soát 
dịch bệnh, ngoài nỗ lực của ngành Y 
tế và chính quyền địa phương còn cần 
ý thức tự giác của mỗi cá nhân, hộ 
gia đình. Bởi chỉ cần 10% số hộ gia 
đình trên địa bàn tỉnh không hợp tác 
với ngành Y tế trong phòng chống 
dịch, không chủ động diệt muỗi, lăng 
quăng thì muỗi ở những gia đình này 
sẽ tiếp tục sinh đẻ và tràn sang khu 
vực xung quanh, nguy cơ dịch bệnh 
bùng phát là rất lớn”.
Không nên chủ quan dù SXH 
có dấu hiệu giảm:

SXH chưa có thuốc điều trị đặc 
hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh, 
hơn nữa, bệnh thường gây ra dịch lớn 
với nhiều người mắc làm cho công 
tác điều trị hết sức khó khăn, có thể 
gây tử vong nhất là với trẻ em, gây 
thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội. Mặt 
khác, bệnh SXH do vi rút Dengue 
gây ra với 4 tuýp gây bệnh là D1, D2, 
D3, D4. Cả 4 tuýp gây bệnh này đều 
gặp ở Việt Nam và luân phiên gây 
dịch. Do miễn dịch được tạo thành 
sau khi mắc bệnh chỉ có tính đặc hiệu 

đối với từng túyp cho nên người ta có 
thể mắc bệnh SXH lần thứ 2 hoặc thứ 
3 bởi những túyp khác nhau. Trong 
trường hợp mắc lại lần 2 thì nhiều 
nguy cơ có thể mắc những thể bệnh 
nặng do hệ miễn dịch của bệnh nhân 
đã có những phản ứng một phần của 
tuýp Dengue trước đó. Vì vậy, đừng 
vì SXH tạm thời “hạ nhiệt” mà người 
dân lơ là, chủ quan. Nguy cơ dịch 
bùng phát có thể xảy ra bất cứ khi 
nào và bất cứ thời điểm nào nếu môi 
trường, dịch tễ không được kiểm soát 
thường xuyên và người dân không 
nâng cao ý thức phòng, chống dịch 
bệnh, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm 
mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 11.

Bác sĩ Phạm Trung Thảo, Trưởng 
khoa Nhiễm Bệnh viện Bà Rịa 
khuyến cáo:…không nên chủ quan, 
xem thường bệnh SXH. Bởi diễn biến 
lâm sàng của bệnh rất phức tạp, có 
thể gây ra những biến chứng nặng 
như xuất huyết do giảm tiểu cầu, đặc 
biệt là xuất huyết não, xuất huyết nội 
tạng, nguy cơ gây tử vong rất cao. 

Để bảo vệ sức khỏe, người dân 
cần nâng cao ý thức, chủ động thực 
hiện các biện pháp phòng chống SXH 
bằng việc diệt muỗi, diệt lăng quăng/
bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. 
“Không có lăng quăng, không có 
muỗi vằn sẽ không có SXH”.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Phun hóa chất xử lý ổ dịch SXH tại một hộ gia đình.
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ĐỂ Y TẾ CƠ SỞ  
trở thành người gác cổng vững vàng

Cảnh đông đúc, quá tải, mệt mỏi đợi chờ ở các bệnh viện tuyến trên dường như đã trở thành điều 
hiển nhiên quen thuộc, và giờ tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước tình trạng này cũng trở nên 
phổ biến. BV Bà Rịa của tỉnh BR-VT là một ví dụ. Dù chỉ mới khánh thành và đưa vào sử dụng được 5 
năm, với quy mô tới 700 giường bệnh nhưng công suất sử dụng luôn vượt xa so với chỉ tiêu (Năm 2017 
là 147% - Vượt hơn 50% so với chỉ tiêu được giao). Bệnh nhân đông một phần do người dân ngày càng 
tin tưởng vào chất lượng điều trị và phục vụ của các cơ sở y tế tuyến trên, song cũng phải thẳng thắn 
nhìn nhận chất lượng điều trị của tuyến y tế cơ sở hiện nay còn thấp.

Đến Trạm Y tế phường Phước 
Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
BR-VT vào khoảng 9 giờ 

sáng, thời điểm mà đoàn công tác 
chúng tôi tiên liệu sẽ đông bệnh nhân 
nhất, y bác sĩ bận rộn nhất. Nhưng trái 
với dự đoán, trạm lúc này vắng hoe, 
chỉ có duy nhất một bệnh nhân nam 
theo lịch hẹn đến cắt chỉ vết thương. 
Y sĩ Đinh Thế Linh - Trưởng trạm Y 
tế cho biết: “Trừ những ngày có chiến 
dịch tiêm chủng người dân đem con 
đi chích ngừa đông, còn lại ngày nào 
cũng chỉ có từ 3 đến 5 bệnh nhân điều 
trị một số bệnh thông thường. Các 
trạm y tế khác trên địa bàn Thị xã Phú 
Mỹ cũng chung tình trạng như vậy. 
Khi gặp vấn đề về sức khỏe hoặc tai 
nạn... dù không nghiêm trọng, người 
dân cũng đi thẳng lên BV Bà Rịa”.

Tỉnh BR -VT hiện có 84 TYT xã, 
phường, thị trấn thì hầu hết đều chung 
tình trạng này. Y tế cơ sở chủ yếu thực 
hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban 
đầu, phòng chống dịch bệnh, triển 
khai các chương trình mục tiêu Y tế 
Dân số, còn vấn đề khám chữa bệnh 
ban đầu ngày càng thu hẹp. Nguyên 
nhân người bệnh không đến trạm y 
tế KCB đã được thảo luận rất kỹ tại 
nhiều diễn đàn, hội nghị, nhưng tựu 
chung vẫn thuộc về trình độ chuyên 

môn, trang thiết bị, cơ chế tài chính… 
và tâm lý người bệnh.

Còn đối với các TTYT huyện/ thị 
xã/thành phố, mặc dù cơ sở vật chất, 
trang thiết bị được tỉnh quan tâm đầu 
tư song nhiều đơn vị gần chục năm 
nay không tuyển nổi một bác sĩ đào 
tạo chính quy về công tác, nguyên 
nhân thì nhiều nhưng chủ yếu do cơ 
hội phát triển nghề nghiệp thấp, các 
cơ sở y tế ngoài công lập có sức hút 
lớn với mức lương cao… nên nguồn 

nhân lực tại các TTYT luôn trong 
tình trạng thiếu trước hụt sau, muốn 
phát triển chuyên môn hay cải tiến 
chất lượng dịch vụ thì trở ngại đầu 
tiên luôn là nguồn nhân lực.

Có thể nói, phát triển y tế cơ sở 
đang là câu chuyện con gà và quả 
trứng. Có tiền đầu tư, trả lương cao 
mới có máy móc, thiết bị, y, bác sĩ 
giỏi ở tuyến cơ sở. Nhưng ngược lại, 
có máy móc, thiết bị hiện đại, y, bác sĩ 

Y sĩ TYT phường Phước Hòa – Thị xã Phú Mỹ, cắt chỉ vết thương cho bệnh nhân. 
Ảnh: THẾ PHI

(Xem tiếp trang 8)
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NỖ LỰC XÂY DỰNG
môi trường không khói thuốc

Những nỗ lực trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) của các cơ quan, đơn vị thời 
gian qua đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Số người sử dụng thuốc lá giảm dần, nhận thức 
của cộng đồng về tác hại của thuốc lá được nâng lên…

Tỷ lệ hút thuốc lá đang giảm dần
Theo báo cáo của Bộ Y tế về 

kết quả “Điều tra tình hình sử dụng 
thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt 
Nam năm 2015”, sau khi thực hiện 
Luật PCTHTL (có hiệu lực từ ngày 
1/5/2013), tỷ lệ người sử dụng thuốc 
lá đã giảm xuống. So với kết quả điều 
tra năm 2010, tỷ lệ nam giới hút thuốc 
lá đã giảm 2,1% (từ 47,4% giảm 
xuống còn 45,3%). Tỷ lệ phơi nhiễm 
hút thuốc lá thụ động cũng giảm đáng 
kể: số người hút thuốc lá thụ động tại 
nơi làm việc giảm 13,3% (từ 55,9% 
xuống 42,6%); số người hút thuốc 
lá thụ động tại cơ sở chăm sóc y tế 
giảm 5,2% (từ 23,6% xuống 18,4%); 
tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại các 

trường đại học, cao đẳng giảm mạnh 
đến 16,4% (từ 54,3% xuống 37,9%); 
tỷ lệ hút thuốc lá trên các phương 
tiện giao thông công cộng giảm 15% 
(từ 34,3% xuống còn 19,4%)…Kết 
quả này phản ánh sự nỗ lực của các 
cấp, các ngành và toàn xã hội chung 
tay phòng chống tác hại thuốc lá nói 
chung và Dự án PCTHTL nói riêng.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mặc dù 
chưa có số liệu thống kê chính thức, 
song theo ghi nhận tại các cơ sở y 
tế, trong đó tình trạng hút thuốc lá 
trong khuôn viên bệnh viện, trung 
tâm y tế đã giảm mạnh so với trước 
đây. Tại tất cả các cơ sở y tế đều có 
các biển hiệu cấm hút thuốc lá. Các 
cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên 

nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh 
nhân không hút thuốc lá trong khuôn 
viên bệnh viện, trung tâm y tế. Các 
đơn vị đã tăng cường PCTHTL bằng 
nhiều hình thức như: lồng ghép thông 
điệp PCTHTL vào bản tin được phát 
thanh, phát hình mỗi buổi sáng; tập 
huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 
phụ trách hoạt động PCTHTL; đưa 
hoạt động PCTHTL vào tiêu chí 
thi đua,…

Tương tự, hầu hết các trường học 
trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng 
được trường học không khói thuốc. 
Trao đổi với đoàn giám sát của Bộ Y 
tế, cô Nguyễn Thị Bích Hoàng - Phó 
Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn 
Quan cho biết, Ban Giám hiệu nhà 

Đoàn giám sát của Quỹ PCTHTL –Bộ Y tế kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật PCTHTL tại BV Bà Rịa.
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trường thường xuyên nhắc nhở, tuyên 
truyền về tác hại của việc hút thuốc 
lá đến học sinh và đội ngũ quản lý, 
giáo viên, công nhân viên. Đồng thời 
nhà trường có sự sáng tạo trong công 
tác tuyên truyền PCTHTL cho các em 
học sinh bằng hình thức xây dựng tiểu 
phẩm sinh động về tác hại hút thuốc 
lá trong các buổi chào cờ, tạo hiệu 
ứng lan tỏa phong trào PCTHTL sâu 
sắc, hiệu quả.

Tại các công sở, các CBCCVC 
đã cam kết thực hiện nghiêm túc nội 
quy, quy định của Luật PCTHTL. Các 
khu vực bãi để xe, phòng chờ, khu 
tiếp dân… đều có gắn bảng hiệu cấm 
hút thuốc lá và chế tài đối với hành 
vi hút thuốc lá không đúng quy định.
Tiếp tục nâng cao nhận thức 
cộng đồng

Luật PCTHTL được Quốc hội 
thông qua và có hiệu lực từ ngày 
1/5/2013, với mục tiêu giảm tỷ lệ 
người sử dụng thuốc lá, người mắc 
và tử vong do các bệnh liên quan đến 
sử dụng thuốc lá. Quốc hội cho phép 
thành lập Quỹ PCTHTL do Bộ Y tế 
quản lý đảm bảo nguồn kinh phí bền 
vững cho công tác PCTHTL.

Trong thời gian qua, Quỹ 
PCTHTL triển khai nhiều hoạt động 
nhằm nâng cao nhận thức của người 
dân về tác hại của thuốc lá như: 

Nhân rộng các mô hình môi trường 
không thuốc lá tại các cơ quan, đơn 
vị; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 
PCTHTL; thí điểm thực hiện công tác 
tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá tại 
các cơ sở y tế… Qua các hoạt động 
này, nhận thức của cộng đồng về tác 
hại của thuốc lá đã tăng lên đáng kể. 
Kết quả điều tra GATS năm 2015 
cho thấy, tỷ lệ người hiểu và tin hút 
thuốc gây các bệnh đột quỵ, đau tim 
và ung thư phổi tăng 5,7% (từ 55,5% 

đến 61,2%). Tỷ lệ người hiểu và tin 
phơi nhiễm với khói thuốc thụ động 
gây các bệnh nguy hiểm cho người 
không hút thuốc tăng 3,3,% (từ 87,0% 
lên 90,3%).

Tuy tỷ lệ hút thuốc lá giảm, nhưng 
Việt Nam vẫn là 1 trong 15 nước có 
số người hút thuốc lá cao nhất trên thế 
giới. Do vậy, công tác PCTHTL cần 
tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt 
động tuyên truyền, can thiệp giảm tỷ 
lệ người hút thuốc lá trong cộng đồng.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

chuyên môn cao mới thu hút được bệnh nhân và mới thu 
được tiền khám chữa bệnh nhiều hơn để tái đầu tư. Vậy 
nên tập trung ưu tiên cho cái gì trước, cái gì sau đang là 
bài toán làm đau đầu các nhà quản lý.

Lời giải cho bài toán phát triển y tế cơ sở rõ ràng thuộc 
về các chính sách đầu tư cho y tế. Nếu coi hệ thống y tế 
cơ sở là người gác cổng, phòng ngừa bệnh tật, chăm sóc 
sức khỏe toàn dân tại chỗ thì việc đầu tư mạnh mẽ cho y 
tế cơ sở là rất cần thiết. Biết rằng, đầu tư cho bất kỳ lĩnh 
vực nào cũng phải tính toán nhưng đầu tư cho y tế cơ sở 
không thể là bài toán lợi nhuận mà là bài toán của hiệu 
quả chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Nguồn lực đầu tư lớn có 

thể là 5 năm, 10 năm hoặc hơn thế, song nếu cách làm 
đúng, sát thực tiễn thì lợi ích mang lại là lâu dài.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp, thiết 
nghĩ ngành y tế phải giải bài toán bằng nguồn lực xã hội 
hóa, bằng phát triển các bệnh viện tư nhân tuyến dưới, 
bằng cơ chế để thu hút, giữ chân y, bác sĩ giỏi, huy động 
các nguồn lực xã hội nâng cao chất lượng KCB, bằng cơ 
chế luân chuyển bác sĩ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, 
xã và quan trọng nhất là y tế cơ sở phải tạo niềm tin đối 
với bệnh nhân, nâng cao y đức, nâng cao trình độ chuyên 
môn… để những sai sót về chuyên môn đáng tiếc không 
xảy ra, có như vậy y tế cơ sở mới thực sự trở thành người 
gác cổng đúng nghĩa, đem lại niềm tin, lợi ích thiết thực 
trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

KHÁNH CHI

Để y tế cơ sở...
(Tiếp theo trang 6)

Bs Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT GDSK chia sẻ thông tin về tác hại thuốc lá.

8



Y tế Bà Rịa- Vũng Tàu:

Hiệu quả trong công tác 
phòng chống bệnh Dại ở người

Bà Rịa - Vũng Tàu (BR- VT) từng là “điểm nóng” của khu vực phía Nam về bệnh Dại, có số người tử 
vong cao. Thế nhưng, những năm gần đây tình hình bệnh Dại đã được kiểm soát và không để xảy ra 
trường hợp nào tử vong. Có được thành quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp 
chính quyền, sự chung tay của các sở, ngành, trong đó ngành y tế - với vai trò điều trị dự phòng cho 
các trường hợp bị súc vật cắn đã tích cực tham mưu, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, giúp duy trì 
thành quả nhiều năm liền không để xảy ra ca tử vong vì Dại trên địa bàn.

Còn nhớ, năm 2008 là năm 
BR-VT đã xảy ra một số 
trường hợp chết vì bệnh dại 

và là “điểm nóng” của khu vực phía 
Nam và trong 5 năm (2008-2012), 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận 12 
trường hợp tử vong do Dại. Để khắc 
phục tình trạng đó, TTYT Dự phòng 
đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp 
phòng chống dịch, đặc biệt là công 
tác tiêm vắc xin dại cho người sau 
khi bị súc vật cắn. Đáng lưu ý, tại 
2 địa bàn Xuyên Mộc và Châu Đức 
(nơi có những ca chết vì bệnh dại) từ 
9/2013 đến nay, được tổ chức tiêm 
ngừa dại miễn phí. Đồng thời, công 
tác truyền thông phòng chống bệnh 
dại được đẩy mạnh và tăng cường 
bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên 
truyền tới từng hộ gia đình thông qua 
hệ thống loa truyền thanh của huyện 
và các xã/phường/thị trấn, thông qua 
sự hỗ trợ của mạng lưới truyền thông 
viên cơ sở phát tờ rơi tuyên truyền 
về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, 
kèm theo các biện pháp phòng, chống 
bệnh Dại… Bên cạnh đó, tích cực 
phối hợp với Chi cục Thú y trong 
công tác giám sát, xử lý ổ dịch dại 
trên động vật nhằm tránh lây lan 
sang người và huy động sự tham gia 
của các đoàn thể xã hội vào công tác 
phòng chống bệnh Dại. 

Qua đó, y thức người dân được 
nâng cao, chủ động đến cơ sở y tế 
thực hiện việc tiêm vắc xin phòng dại 
khi bị súc vật cắn. Đến nay, số người 
đến các cở sở y tế trên địa bàn tỉnh để 
tiêm phòng vắc xin dại sau khi súc 
vật cắn ngày một nhiều. Theo số liệu 
thống kê của TTYT Dự phòng tỉnh, 
9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 4.114 
người đến tiêm phòng vắc xin Dại, 
so với cùng kỳ 2017 là 3.484 người, 
tăng 18%. Địa phương có số người 
tiêm phòng cao nhất là TP Vũng Tàu, 
huyện Châu Đức…

Bà Phạm Thị Nụ - xã Cù Bị, 
huyện Châu Đức cho biết: “...Trước 
đây, mỗi khi bà con bị chó cắn đều 
nghĩ là chó nhà nuôi rất lành nên 
không đến cơ sở y tế để tiêm phòng 
mà chỉ lấy lá cây đắp cho nhanh khỏi. 
Giờ được cán bộ y tế tuyên truyền, 
giải thích, bà con trong thôn đã biết 
chủ động đi tiêm phòng nếu bị chó 
cắn cũng như tiêm ngừa bệnh dại cho 
chó nuôi trong nhà...”.

Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Hiếu - 
Trưởng Khoa kiểm soát bệnh truyền 
nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng 

Tiêm phòng vắc xin Dại cho người bị chó cắn tại TTYT TP. Vũng Tàu.
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tỉnh nhận định: “…Hiện nay, nhận 
thức của người dân về bệnh dại đã 
có nhiều chuyển biến. Trước đây, tình 
trạng đi chích, lể, lấy nọc, đắp lá… 
sau khi bị súc vật cắn rất phổ biến, 
nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, do đó có nhiều ca chết vì bệnh dại. 
Từ khi UBND tỉnh triển khai tiêm 
ngừa miễn phí vắc xin dại ở 2 địa 
bàn trọng điểm và ngành Y tế tăng 
cường các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh, nhất là đẩy mạnh truyền 
thông, giáo dục nâng cao hiểu biết về 
bệnh dại cho người dân thì tình trạng 
tử vong do dại đã chấm dứt. 5 năm 
nay tỉnh BR-VT chưa ghi nhận ca tử 
vong nào vì bệnh Dại”.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một 
bộ phận nhỏ người dân chưa hiểu 
đúng về vắc xin phòng ngừa Dại, cho 
rằng sau tiêm vắc xin sẽ có những 
ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, 
nhưng đó là những quan điểm chưa 
đúng. Các chuyên gia dịch tễ học đã 
chỉ ra rằng, vắc xin dại cũng là vắc 
xin phòng bệnh như các loại vắc xin 
khác, tính an toàn được Tổ chức Y tế 
thế giới công nhận, ở nhiều quốc gia 
người dân còn chủ động tiêm phòng 
như các loại vắc xin khác (tiêm khi 
chưa bị phơi nhiễm). 

Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh 
khuyến cáo: Bệnh dại là một bệnh 
truyền nhiễm cấp tính, lây từ động vật 
sang người. Khi bị chó, mèo, chuột, 
dơi, cầy, chồn, cáo, bò…hay một loại 
động vật hoang dã bất kỳ cắn, cào, 
liếm… phải xử lý bằng cách: rửa xà 
phòng từ 3-5 phút, không nặn máu, 
không bôi bất cứ thứ gì lên vết cắn, để 
hở vết cắn và đến cơ sở Y tế để được 
tư vấn và tiêm ngừa bệnh Dại. Đối 
với những người có tiếp xúc với chó, 
mèo thường xuyên như: cán bộ thú y, 
người giết mổ chó, nhân viên cứu hộ 
tại các cơ sở thú y… nên chủ động 
tiêm ngừa khi chưa bị phơi nhiễm.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

Tính từ đầu năm 2018 đến 
nay, xã Hòa Bình huyện 
Xuyên Mộc ghi nhận 9 

trường hợp mắc SXH, chủ yếu là 
trẻ em, tăng hơn 5 ca so với cùng 
kỳ năm 2017.

 Mặc dù thời gian qua địa 
phương đã đẩy mạnh công tác 
phòng chống bệnh SXH, trong đó 
chú trọng công tác tuyên truyền về 
nguyên nhân, cách nhận biết và các 

biện pháp phòng chống bệnh nhằm 
nâng cao ý thức, sự hiểu biết của 
người dân về mức độ nguy hiểm 
của bệnh SXH. Tuy nhiên nhiều hộ 
dân có thói quen tích trữ nước trong 
lu, thùng phi và bể nước nhưng lại 
không có nắp đậy, không thả cá ăn 
lăng quăng, trong khi quanh nhà 
thì có nhiều vật phế thải chứa nước 
đọng tạo điều kiện cho muỗi phát 
sinh, phát triển…

Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc:

Đẩy mạnh công tác phòng     chống Sốt xuất huyết
Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Xuyên Mộc đã phát hiện, xử 
lý 105 ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) và điều trị cho 147 ca mắc. 
Tuy so với cùng kì năm 2017, số ổ dịch và ca mắc SXH không 
tăng , song từ giữa tháng 8 đến nay, huyện đã phát hiện và xử 
lý 50 ổ dịch, tăng 10% so với những tháng trước. Xã Hòa Bình 
là địa phương có số mắc cao thứ 3 trên địa bàn huyện, sau xã 
Phước Tân và Thị trấn Phước Bửu. Bước vào cao điểm mùa 
mưa, dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, 
do đó công tác phòng chống dịch bệnh đang được địa phương 
triển khai ráo riết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị của địa phương.

Xe loa tuyên truyền trong lễ phát động phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao  
sức khỏe nhân dân. Ảnh: THĂNG THÀNH
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 Ông Huỳnh Ánh Linh - PCT 
UBND xã Hòa Bình cho biết: “Khi 
có ca SXH trên địa bàn, việc đầu 
tiên chúng tôi tiến hành xác định 
bệnh nhân là ai, nhà ở đâu, sau đó 
chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi trên 
loa phát thanh để những người dân 
xung quanh biết, chủ động triển khai 
các biện pháp phòng chống dịch”.

Cùng với việc ngăn chặn không 
để SXH lan rộng, các tổ chức đoàn 
thể xã Hòa Bình và Đội Y tế Dự 
phòng của TTYT huyện Xuyên Mộc 
còn tăng cường công tác truyền thông 
bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, 
lồng ghép nói chuyện sức khỏe qua 
các buổi sinh hoạt tổ dân cư, tăng 
cường thời lượng tuyên truyền SXH 
trên loa phát thanh, cán bộ y tế xã 
thường xuyên xuống cơ sở, nhà 
dân để vận động, hướng dẫn người 
dân diệt lăng quăng, phòng ngừa 
bệnh SXH…

Bà N.T.D người dân ở tổ 1, ấp 4, 
xã Hòa Bình cho biết: “Nhân viên 
sức khỏe cộng đồng thường xuyên 
vãng gia hướng dẫn bà con chúng tôi 
các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh 
SXH như là úp các lu, khạp không sử 
dụng để muỗi không có chỗ đẻ trứng, 
đối với các vật dụng chứa nước đang 
sử dụng thì phải đậy kín nắp, thả cá 
vào các chậu cảnh, thả muối vào các 
chén đựng nước dưới chạn bát, vệ 
sinh thường xuyên phần nước đọng 
dưới tủ lạnh, máng nước mái hiên, 
dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ 
quanh khu vực sinh sống... nói chung 
là về nhận thức thì chúng tôi hiểu 
biết khá đầy đủ, có điều một số hộ 
gia đình vẫn chưa ý thức cao trong 
việc thực hiện, do đó gần đây trên địa 
bàn xuất hiện nhiều người mắc bệnh 
SXH. Chúng tôi mong chính quyền 
có biện pháp xử lý những trường hợp 
gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng 
đồng như thế này”.

Ông Hoàng Tuân - CTV các 
chương trình y tế, phó Ban điều hành 
ấp 4, xã Hòa Bình cho biết thêm: 
“Một số người dân ở ấp 4 vẫn chưa 
thực sự hiểu hết mức độ nguy hiểm 
của bệnh SXH nên thờ ơ và chủ quan 
trong công tác phòng bệnh, vì vậy bản 
thân ông và các cán bộ trong ban điều 
hành phải thường xuyên nhắc nhở 
cũng như làm gương cho bà con noi 
theo, đặc biệt là tổ chức các buổi dọn 
dẹp vệ sinh môi trường quy mô toàn 
ấp, phát huy vai trò tập thể trong công 
tác phòng chống dịch bệnh”.

Ông Ninh Trí Dũng, chuyên trách 
chương trình phòng chống SXH - Đội 
Y tế Dự phòng TTYT huyện Xuyên 
Mộc chia sẻ: “Không chỉ địa bàn xã 
Hòa Bình mà ở các xã có tỉ lệ mắc 
SXH cao, TTYT huyện đều triển 
khai các biện pháp phòng chống dịch 
quyết liệt, sâu rộng đến từng địa bàn, 
ấp, tổ dân cư. Tiến hành đồng thời 
nhiều biện pháp như: kiện toàn và duy 
trì đội ngũ CTV phòng chống SXH, 
tuyên truyền, nhắc nhở người dân 
nâng cao ý thức phòng bệnh. Ngoài 
02 chiến dịch diệt lăng quăng do tỉnh 
phát động, địa phương còn tổ chức 
nhiều chiến dịch quy mô nhỏ tại các 
địa bàn trọng điểm. Khi phát hiện ổ 
dịch, đội Y tế Dự Phòng nhanh chóng 
triển khai các biện pháp xử lý, dập 
dịch với phương châm phát hiện sớm, 
xử lý nhanh và triệt để”.

Bằng các biện pháp phòng chống 
dịch quyết liệt, đồng bộ và sự chung 
tay vào cuộc của chính quyền, các 
ban, ngành, đoàn thể của địa phương, 
hy vọng rằng dịch bệnh SXH tại xã 
Hòa Bình sẽ sớm được khống chế, 
đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho 
người dân. 

HỒNG HÀ

Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc:

Đẩy mạnh công tác phòng     chống Sốt xuất huyết

Cán bộ y tế kiểm tra lăng quăng trong dụng cụ chứa nước tại 01 hộ dân trên địa bàn  
xã Hòa Bình. Ảnh: THẾ PHI
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ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG
NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN 

VỀ SỬ DỤNG THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Thực trạng trục lợi BHYT đang diễn ra ở nhiều nơi, dưới nhiều hình thức khiến cho BHXH rơi vào 
nguy cơ “vỡ quỹ”, trong khi đây là một chính sách an sinh xã hội rất nhân đạo của Đảng và Nhà nước, 
là cứu cánh của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo. 

Vụ tai nạn giao thông xảy 
ra ngày 26-6-2017 làm chị 
Đ.T.H (34 tuổi ở phường 7, 

TP.Vũng Tàu) bị gãy tay phải vào 
Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu. Do phải 
chụp X quang, bó bột, truyền dịch… 
nên chi phí KCB lên đến 2,3 triệu 
đồng. Cũng may, nhờ có thẻ BHYT 
và được chi trả 80%, nên chị H chỉ 
phải thanh toán 450 ngàn đồng.

Tương tự, ông P.V. B (52 tuổi, ở 
xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) 

cũng được Quỹ BHYT chi trả 80% 
cho mỗi lần vào bệnh viện lọc thận. 
Ông B bị suy thận giai đoạn cuối, 
phải lọc thận 3 lần/tuần. Nếu không 
có thẻ BHYT, mỗi lần vào viện lọc 
thận ông B phải thanh toán 900 ngàn 
đồng, mỗi tuần mất 2,7 triệu đồng. 
Nhờ có thẻ BHYT, mỗi lần lọc thận 
ông B chỉ phải thanh toán 150 ngàn 
đồng. “Tấm thẻ BHYT thực sự đã 
cứu gia đình tôi. 2 vợ chồng đều là 
công nhân, thu nhập chưa tới 10 triệu 

đồng/tháng. Nếu không có thẻ BHYT 
thì không biết lấy tiền đâu để điều trị 
bệnh”, ông P.V.B cho biết.

Lợi ích tham gia BHYT đã quá 
rõ, song như chúng tôi đã đề cập 
trong bài viết “Trục lợi Bảo hiểm Y 
tế: Thực trạng và giải pháp” đăng 
trên Bản tin Sức khỏe Bà Rịa- Vũng 
Tàu số 149, nhiều người dân vẫn còn 
xem BHYT là mảnh đất “màu mỡ” để 
kiếm chác, thu hồi số tiền bỏ ra một 
cách triệt để. Trước thực trạng trên, 

Tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia BHYT,  
trên Bản tin Sức khỏe của ngành Y tế tỉnh. Ảnh: THĂNG THÀNH
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BHXH cũng như các cơ sở Y tế đã 
đề ra nhiều giải pháp để ngăn chặn, 
trong đó chú trọng nhất là giải pháp 
ứng dụng phần mềm quản lý, kết nối 
giữa BHXH và các cơ sở KCB.

Tuy nhiên có một thực tế là việc 
ứng dụng các phần mềm này chưa 
đem lại hiệu quả như mong muốn, 
để vận hành hiệu quả cần phải tiến 
hành đồng bộ các khâu như: nguồn 
nhân lực, sự phối hợp giữa các khoa, 
phòng trong cơ sở KCB, giữa cơ sở 
KCB với cơ quan BHYT, việc phối 
hợp báo cáo đúng thời gian sau khi 
bệnh nhân xuất viện, việc đề nghị 
thanh toán BHYT… đều cần phải 
đầy đủ, kịp thời, song những yếu tố 
này hiện nay chưa thật đáp ứng yêu 
cầu do nhân sự mỏng và hạ tầng kỹ 
thuật CNTT cũng chưa đồng bộ…

Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc 
BHXH tỉnh cho hay, hiện toàn tỉnh có 
99/99 cơ sở KCB gửi dữ liệu KCB lên 
hệ thống thông tin giám định BHYT 
điện tử, nhưng tỷ lệ gửi hồ sơ KCB 
đúng ngày còn thấp; hồ sơ đã gửi lên 

cổng nhưng gửi đề nghị thanh toán 
còn chậm; hồ sơ còn nhiều thiếu sót 
về thông tin danh mục thuốc, dịch 
vụ kỹ thuật, vật tư y tế, thủ tục hành 
chính; dữ liệu hồ sơ chi tiết, hồ sơ 
tổng hợp không khớp với bảng tổng 
hợp đề nghị thanh toán…

Bên cạnh đó, chế tài xử lý các 
trường hợp trục lợi BHYT cũng còn 
nhiều bất cập. Thậm chí, bác sĩ giám 
đốc của 01 đơn vị Y tế tỉnh BR-VT 
phải thừa nhận: “Có trường hợp 
chúng tôi phát hiện bệnh nhân có dấu 
hiệu trục lợi BHYT nhưng vẫn không 
thể từ chối khám chữa bệnh cho họ, 
vì không có cơ sở nào để thoái thác”.

Trong khi chờ đợi các cơ quan 
quản lý đề ra giải pháp hữu hiệu ngăn 
chặn tình trạng trục lợi BHYT, thiết 
nghĩ giải pháp hàng đầu và căn cơ 

nhất vẫn là đẩy mạnh tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức của người dân 
về ý thức tham gia, sử dụng BHYT.

Hiện Sở Y tế tỉnh BR-VT đã xây 
dựng và triển khai Kế hoạch Tăng 
cường công tác giáo dục, truyền 
thông và giám sát đánh giá thực hiện 
Chương trình phòng chống tôi phạm 
về lĩnh vực BHYT và trục lợi BHYT 
nằm trong khuôn khổ chương trình 
mục tiêu quốc gia phòng chống tội 
phạm nói chung, trong đó giao cho 
Trung tâm truyền thông Giáo dục 
Sức khỏe làm đầu mối triển khai các 
hoạt động thông tin, truyền thông, 
đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương 
gương người tốt việc tốt, phê phán 
những việc làm tiêu cực về BHYT, 
nhất là các hành vi trục lợi BHYT.

Ông Nguyễn Văn Lên - Giám 
đốc Trung tâm Truyền thông GDSK 
tỉnh cho biết: “ Để ngăn ngừa trục lợi 
BHYT, giải pháp hàng đầu và thường 
xuyên là tăng cường công tác tuyên 
truyền, làm sao mọi người đều hiểu 
và biết được quyền lợi và nghĩa vụ 
của người tham gia BHYT, những 
chế tài đối với người vi phạm. Về 
phương diện này, thiết nghĩ cán bộ 
y tế, các y, bác sĩ cũng cần phải nêu 
gương, làm đúng. Song song đó, tiếp 
tục hoàn thiện phần mềm chuyên sâu, 
đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hành 
bệnh án điện tử, kết nối toàn bộ hệ 
thống…Bên cạnh đó, cũng cần xử lý 
nghiêm một số trường hợp cố tình vi 
phạm để có tính răn đe và giáo dục, 
phòng ngừa chung”.

KHÁNH CHI

Bệnh nhân làm thủ tục khám BHYT tại bệnh viện Mắt. Ảnh: THĂNG THÀNH

13



Chủ động phòng, chống 
bệnh Tay - Chân - Miệng

Hiện nay bệnh Tay chân miệng (TCM) đang bùng phát tại nhiều địa phương trên toàn quốc và đã ghi 
nhận có trường hợp tử vong. Bệnh thường xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi và tập trung nhiều nhất là trẻ 
dưới 3 tuổi. Bệnh lây theo đường tiêu hóa nên khoảng tháng 9 trở đi, các trường mầm non, nhóm trẻ 
hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè, đây là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh TCM lan rộng nếu công tác 
phòng chống dịch bệnh không được triển khai tích cực, chủ động…

TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

TCM là một bệnh nhiễm trùng do 
nhóm vi rút đường ruột gây nên, nguy 
hiểm nhất là vi rút EV71 vì nó có 
thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những biểu hiện chính của bệnh 
TCM là: Trẻ sốt nhẹ, biếng ăn, mệt 
mỏi, đau họng. Sau sốt 1 - 2 ngày, trẻ 
bắt đầu đau miệng, có những nốt đỏ 
nhỏ trong miệng, lưỡi, nướu và gây 
loét. Sau đó xuất hiện các nốt ban da 
có bọng nước, thường gặp ở lòng bàn 
tay, chân, có khi xuất hiện ở mông, 

đầu gối…Vì vậy nên người ta gọi là 
bệnh TCM . Tuy vậy, thực tế cũng 
có trường hợp trẻ không hề có tổn 
thương bọng nước hay vết loét nào.

Bệnh TCM lây lan mạnh nhất là 
trong tuần đầu của bệnh. Bệnh rất dễ 
lây và lây từ người này sang người 
khác qua đường tiêu hóa do ăn phải 
thức ăn, nước uống có mầm bệnh; 
qua tiếp xúc trực tiếp với phân, dịch 
mũi họng, dịch từ bọng nước bị vỡ 
của trẻ, hoặc qua tiếp xúc với đồ chơi, 

chén muỗng, bàn ghế, vật dụng bị 
nhiễm bệnh...

Bệnh TCM đặc biệt nguy hiểm 
bởi các biến chứng của nó, trong đó 
có biến chứng gây viêm não, viêm 
màng não, viêm cơ tim, bại liệt, thậm 
chí có thể bị tử vong nếu không được 
cấp cứu kịp thời. 

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị biến 
chứng là: Trẻ khó ngủ, quấy khóc 
liên tục, hay giật mình, hoảng hốt, 

Hướng dẫn rửa tay đúng cách cho các cháu trong trường mầm non để phòng chống bệnh Tay - Chân - Miệng. Ảnh: THẾ PHI
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nói nhảm, run chi, loạng choạng, chới 
với, co giật, sốt cao, nôn ói nhiều, da 
nổi bông, mạch nhanh, yếu tay chân, 
méo miệng, mắt lé, mắt nhìn chằm 
chằm hoặc đảo mắt liên tục… Khi 
thấy trẻ có các biểu hiện trên phải 
nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện 
để cấp cứu kịp thời.

Vì hiện nay vẫn chưa có thuốc 
điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin 
phòng ngừa, do vậy thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh có ý nghĩa cực 

Thường xuyên rửa tay cho trẻ và cho mình để bằng xà phòng và nước sạch để phòng 
chống bệnh Tay – Chân – Miệng. Ảnh: THẾ PHI

kỳ quan trọng. Để chủ động ngăn 
ngừa bệnh TCM, Bộ Y tế khuyến 
cáo người dân cần thực hiện tốt một 
số biện pháp sau:

1. Vệ sinh cá nhân: Rửa tay 
thường xuyên bằng xà bông dưới vòi 
nước chảy nhiều lần trong ngày (cả 
người lớn và trẻ em), đặc biệt trước 
khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, 
trước khi cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm 
trẻ; sau khi đi vệ sinh, sau khi thay 
tã và làm vệ sinh cho trẻ…

2. Vệ sinh ăn uống: Thức ăn 
cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh 
dưỡng; ăn chín, uống chín; vật dụng 
ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch 
sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm 
tráng nước sôi); sử dụng nước sạch 
trong sinh hoạt hàng ngày; không 
mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ 
ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; 
không cho trẻ dùng chung khăn ăn, 
khăn tay, vật dụng ăn uống như ly, 
chén, đĩa, muỗng, đồ chơi chưa được 
khử trùng.

3. Làm sạch đồ chơi, nơi sinh 
hoạt: Các hộ gia đình; các nhà trẻ, 
mẫu giáo; các nhóm trẻ gia đình cần 
thường xuyên lau sạch các bề mặt, 
vật dụng tiếp xúc hàng ngày như đồ 
chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, 
tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn 
nhà… bằng xà bông hoặc các chất 
tẩy rửa thông thường.

4. Quản lý phân: Sử dụng nhà 
tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của 
trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ 
vào nhà tiêu hợp vệ sinh. 

5. Theo dõi phát hiện sớm: Trẻ 
em phải được thường xuyên theo 
dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, 
tổ chức cách ly, điều trị các trường 
hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho 
các trẻ khác.

6. Cách ly, điều trị kịp thời khi 
phát bệnh: Các nhà trẻ, mẫu giáo, 
nhóm trẻ gia đình và hộ gia đình có 
trẻ dưới 5 tuổi cần chủ động theo 
dõi sức khỏe của trẻ để kịp thời phát 
hiện trẻ mắc bệnh và đưa ngay đến 
các cơ sở y tế để được điều trị kịp 
thời. Trẻ bị bệnh phải được cách ly 
ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh; 
không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến 
lớp và chơi với các trẻ khác. 

Các bậc cha mẹ, các trường mầm 
non, các nhóm trẻ gia đình và tất cả 
mọi người, mọi nhà cần chủ động, 
tích cực thực hiện các biện pháp 
phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ 
Y tế, đảm bảo cho các cháu có được 
3 sạch, đó là: Ăn sạch - Ở sạch - Đồ 
chơi, bàn tay sạch! N.V.L

Chiến dịch truyền thông hành trình 10 triệu bàn tay sạch Giữ đôi tay sạch vì thế hệ 
tương lai. Ảnh: THẾ PHI
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2018

Các tiết mục múa lân, múa rồng đặc sắc vui Hội trăng rằm tại Bệnh viện Bà Rịa. 

Niềm vui hân hoan của các cháu thiếu nhi sau màn phá cỗ trăng rằm. 

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội thăm và tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Bà Rịa.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2018

Các cháu thiếu nhi con CCVCLĐ TTYT TP. Vũng Tàu tưng bừng vui Tết Trung thu. Trung tâm Truyền Thông- GDSK tỉnh tổ chức 
chương trình vui Tết Trung thu và phát quà cho 
các cháu là con cán bộ, nhân viên đơn vị.

Đoàn cơ sở Sở Y tế phối hợp tổ chức Tết Trung thu cho 50 trẻ em khuyết tật của Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật  
Dòng Mến Thánh giá, thuộc địa bàn xã Sơn Bình, huyện Châu Đức.

Bệnh viện Lê Lợi tặng hơn 200 phần quà Trung thu cho các bệnh nhi và tổ chức chương trình vui Hội trăng rằm  
dành cho các cháu là con cán bộ, nhân viên đang công tác tại bệnh viện.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Khoa hồi sức tích cực, chống độc - BV Bà Rịa: 

Ứng dụng nhiều kỹ thuật mới 
trong chẩn đoán và điều trị

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (HSTC-CĐ) bệnh viện Bà Rịa là nơi tiếp nhận và điều trị những 
bệnh nhân nặng, tính mạng “Thập tử nhất sinh”. Do đó Ban giám đốc bệnh viện đặc biệt quan tâm, 
đầu tư nguồn nhân lực có chất lượng cao, chuyên môn vững, đặc biệt là trang bị nhiều máy móc, thiết 
bị hiện đại để nâng tầm chất lượng điều trị. 

Lúc đầu, khoa HSTC-CĐ 
chỉ có 12 giường bệnh loại 
thông thường, trang thiết bị 

chưa đầy đủ. Đến nay, cùng với 
sự phát triển của bệnh viện, khoa 
được trang bị hầu hết các thiết tối 
tân và hiện đại, cụ thể: 40 giường 
bệnh hồi sức đa chức năng, trên 
mỗi đầu giường đều được trang bị 
máy Monitor, máy thở, máy chỉnh 
dịch truyền, đồng thời cả một hệ 
thống Monitor trung tâm theo dõi tình 
hình sức khỏe của bệnh nhân ngay tại 
phòng trực; 50 giường bệnh chạy 
thận nhân tạo tương ứng với 50 
máy chạy thận nhân tạo và 2 máy 
HDF online; 2 máy lọc máu liên tục, 
máy siêu âm tại giường, máy sốc điện 
tim tại giường, máy chụp X quang 
kỹ thuật số tại giường, máy tạo nhịp 
tim tạm thời, máy đo điện tim thế hệ 
mới có phần mềm đọc kết quả và liên 
thông kết nối với bệnh viện tuyến trên 
để bình bệnh án; 2 giường cân nặng 
bệnh nhân; ...

Song song với đầu tư trang 
thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sỹ 
của Khoa luôn nỗ lực học hỏi, nâng 
cao trình độ, cập nhật các kiến thức 
chuyên sâu, phát triển các kỹ thuật 
cao trong điều trị (hiện Khoa có 01 
Bs CKII, Ths Hồi sức Tim mạch; 01 
bác sĩ đang học CKII Hồi sức; 01 bác 
sĩ CKI Hồi sức và 01 bác sĩ đang học 
CKI Nội khoa; 9 bác sĩ đa khoa). Đến 
nay, khoa đã làm chủ nhiều kỹ thuật 
tiên tiến như: kỹ thuật lọc máu liên 
tục, kỹ thuật thông khí nhân tạo, kỹ 
thuật tạo nhịp tạm thời, kỹ thuật thay 
huyết tương, kỹ thuật thẩm phân màng 

bụng, kỹ thuật điều trị thay thế thận 
liên tục; thực hiện thủ thuật như: chọc 
dò tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch đùi và 
các thủ thuật khác với sự hướng dẫn 
của máy siêu âm tại giường hỗ trợ, 
giúp giảm biến chứng và tỉ lệ thành 
công cao... Nhờ đó, nhiều ca bệnh 
khó, bệnh nặng tưởng chừng “Thần 
chết gọi tên” nhưng đã được hồi sinh, 
trở về bên gia đình. 

Mới nhất là trường hợp của bệnh 
nhân Vũ Thị Thoa (58 tuổi, Long 
Điền), nhập viện trong tình trạng suy 
hô hấp, choáng nhiễm trùng, viêm 
phổi, đái tháo đường. Sau 7 ngày thở 
máy và điều trị tích cực, bệnh nhân 
đã phục hồi hô hấp nhưng khi cai hô 

hấp bằng máy bệnh nhân ngưng tim, 
ngưng thở. Bằng kinh nghiệm, bác 
sĩ chỉ định tiến hành đo điện cơ thì 
phát hiện bị viêm đa gốc rễ thần kinh 
vận động và cảm giác. Sau 4 lần thay 
huyết tương điều trị tận gốc, bệnh 
nhân ổn định sức khỏe, xuất viện.

Trường hợp ông Trịnh Thế Cảnh 
(44 tuổi, phường Phước Hòa, thị xã 
Phú Mỹ) nhập viện trong tình trạng 
choáng nặng, toàn bộ phần đùi và 
các bộ phận gần đó đều dập nát, vỡ 
xương chậu, mạch và huyết áp đều 
bằng không. Mặc dù đã được hồi sức, 
mổ cấp cứu, nối khung chậu, vi phẫu 
cấy ghép các đoạn mạch bị đứt nhưng 
do vết thương quá nặng, phần cơ bị 
hoại tử, mất máu quá nhiều, dẫn đến 

Điều dưỡng cập nhật chỉ số dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tại bàn trực qua hệ thống 
Monitor trung tâm.
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suy thận nặng. Tính mạng bệnh nhân 
khi đó rất nguy kịch, khoa HSTCCĐ 
đã tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh 
nhân. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được 
chạy thận trong 2 tuần và dần phục 
hồi sức khỏe.

Một trường hợp khác, ông Nguyễn 
Văn Thế (51 tuổi, xã An Nhứt, huyện 
Long Điền) nhập viện trong tình trạng 
ngưng tim, ngưng thở, không bắt được 
mạch. Ê kíp khoa HSTCCĐ nhanh 
chóng tiến hành hồi sinh tim phổi, 
sốc điện 5 lần, sau 15 phút thực hiện 
liên tục bệnh nhân đã có mạch trở lại. 
Kết quả đo điện tim cho thấy, bệnh 
nhân bị nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân 
lập tức được chuyển tới đơn vị mạch 
vành can thiệp. Tại đây, bệnh nhân 
được phát hiện nhánh liên thất trước 
bị huyết khối gây tắc hoàn toàn và 
được đặt 01 stent tại vị trí mạch máu 
bị tắc. Sau can thiệp tim mạch, bệnh 
nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị 
tại khoa HSTCCĐ, 5 ngày sau bệnh 
nhân ổn định, xuất viện.

Không thể kể hết những thành quả 
mà đội ngũ y bác sĩ khoa HSTCCĐ - 
BV Bà Rịa đã nỗ lực thực hiện. Ths, 
Bs CKII Trần Thanh Đạt - Trưởng 
khoa HSTCCĐ, BV Bà Rịa cho 
biết: “...Nhiệm vụ của khoa HSTCCĐ 
là cấp cứu và điều trị tất cả bệnh nhân 
nặng thuộc tất cả các chuyên khoa 
mà khi người ta có bệnh lý đe dọa 
tính mạng. Do đó, chúng tôi luôn phối 
hợp chặt chẽ với các khoa ngoại thần 
kinh, ngoại tổng quát, sản khoa, 
đơn vị mạch vành,... trong hồi sức 
cấp cứu các trường hợp choáng tim 
trong nhồi máu cơ tim, vết thương 
tim, vết thương thấu ngực, chấn 
thương sọ não, xuất huyết não, tiền 
sản giật, hội chứng Hellp... Khi 
bệnh nhân qua được cơn nguy kịch 
chúng tôi chuyển bệnh nhân về các 
chuyên khoa để điều trị tiếp. Ngoài ra, 
khoa chúng tôi còn đảm trách khu 
vực chạy thận nhân tạo. Lãnh đạo 
đơn vị rất quan tâm, trang bị nhiều 
máy móc hỗ trợ về hô hấp, tuần hoàn, 
gan, thận... để chúng tôi cứu chữa cho 
bệnh nhân khỏi tình trạng nguy kịch”.

Qua 9 tháng đầu năm 2018, khoa 
HSTCCĐ - BV Bà Rịa đã tiếp nhận 
hơn 20 nghìn trường hợp hồi sức cấp 

cứu, đặc biệt trong đó có 8 ca được 
tiến hành lọc máu liên tục, 04 trường 
hợp tiền sản giật hội chứng Hellp, 10 
trường hợp ngưng tim… Riêng khu 
vực chạy thận nhân tạo là gần 300 
bệnh nhân. 

Với sự nỗ lực, tận tâm và trình 
độ chuyên môn cao của đội ngũ y 
bác sĩ khoa HSTCCĐ bệnh viện Bà 
Rịa, nhiều kỳ tích, nhiều cuộc đời 
đã được hồi sinh, trở về bên gia 
đình. Vẫn nguyên niềm xúc động, 
bệnh nhân Hoàng Thùy Trâm (42 
tuổi, xã Hòa Long, TP Bà Rịa) cảm 
kích nói: “Tôi vào đây điều trị đến 
hôm nay đã được 6 ngày với chẩn 
đoán là hội chứng tăng Urê huyết 
và suy thận. Lúc nhập viện, tôi đau 
đầu, nôn nhiều, mắt mờ... các bác sĩ 
tiến hành lọc máu liên tục, cho đến 
hôm nay tôi đã thấy đỡ rất nhiều, 
không nôn, không đau đầu, tỉnh táo 
và nói chuyện bình thường. Trong 
thời gian điều trị, tôi tận mắt thấy 
sự tận tâm, nỗi vất vả chiến đấu 
giành lại sự sống cho những bệnh 
nhân của các bác sĩ, điều dưỡng nơi 
đây, không quản ngày đêm, 24/24 
giờ túc trực cùng người bệnh, tôi 
cảm kích vô cùng”.

Nói về định hướng của khoa, 
Ths, Bs CKII Trần Thanh Đạt cho 
biết: “…Sắp tới, khoa sẽ triển khai 

thêm một số kỹ thuật như: Hồi sức 
tim mạch, hồi sức ngoại thần kinh, 
Lọc máu liên tục thay huyết tương 
trong điều trị viêm tụy cấp nặng 
do tăng mỡ máu (Triglyceride) 
và đề xuất mua thêm một số máy 
mới như: máy bơm bóng đối sung nội 
động mạch chủ; máy lọc máu liên tục 
thế hệ mới; máy đo áp lực nội sọ; máy 
theo dõi và điều chỉnh huyết động học; 
máy hạ thân nhiệt chỉ huy; máy Ecmo 
trao đổi oxy hóa qua màng ngoài cơ 
thể; Máy siêu âm tim thực quản tại 
giường để chẩn đoán động mạch chủ. 
Dự kiến khoảng năm 2020 khoa sẽ 
hoàn chỉnh, tương xứng với tầm vóc 
bệnh viện hạng 1”. 

Đánh giá về khoa HSTCCĐ, bác sĩ 
Nguyễn Văn Hương - Giám đốc BV 
Bà Rịa tự hào: “…Khoa HSTCCĐ 
là một trong những khoa chủ lực của 
Bệnh viện, đóng góp rất lớn vào thành 
quả chung của bệnh viện. Ðội ngũ y 
bác sĩ, điều dưỡng của khoa luôn phải 
đối diện với tình trạng nguy kịch của 
bệnh nhân và sự nóng nảy của người 
nhà. Vì thế mà họ không chỉ phải rèn 
luyện về chuyên môn mà còn phải 
rèn luyện cho mình thói quen chịu 
đựng, bao dung, thấm nhuần 12 điều y 
đức của người thầy thuốc, để làm tròn 
trách nhiệm cứu sống và chăm sóc sức 
khỏe cho những người bệnh nặng...”.

Bài, ảnh: HOA VIỆT

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Bác sĩ, điều dưỡng thực hiện thăm khám, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại giường bệnh.
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Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch phát triển Y, Dược học cổ truyền  
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020” và góp phần đạt Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai 

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

Phèn Đen

Cây phèn đen thuộc họ thầu 
dầu. Là loại cây nhỡ cao 
2-4m, cành nhánh màu đen 

nhạt, phiến lá rất mỏng, mặt trên 
sẫm màu hơn mặt dưới. Hoa mọc ở 
nách lá, quả hình cầu, khi chín màu 
đen. Ra hoa và kết quả vào tháng 
8 - 10 hằng năm. Cây thường mọc 
hoang ở khắp nơi, Có khi được trồng 
làm hàng rào.

Bộ phận dùng, thu hái, chế 
biến: Bộ phận dùng làm thuốc chủ 
yếu là rễ và lá. Rễ được thu hái vào 
mùa thu, đem rửa sạch, thái nhỏ phơi 
khô cất sử dụng dần; lá được thu hái 
vào mùa hè, phơi trong bóng râm 
(âm can), vỏ thu hoạch quanh năm.

Tính vị, tác dụng: Theo y học 
cổ truyền rễ phèn đen có vị chát, tính 
lạnh; có tác dụng tiêu viêm, thu liễm, 

chỉ tả. Lá phèn đen có tác dụng thanh 
nhiệt giải độc, sát trùng, lợi tiểu…

Bài thuốc theo kinh nghiệm dân 
gian:

1. Chữa đại tiện phân lỏng do 
nhiệt: Phèn đen ngọn có lá 40g, đậu 
đen sao vàng 40g. Cho vào nồi đổ 
800ml nước đun sôi kỹ còn 200ml, 
chia 3 lần uống trong ngày, uống liền 
3-5 ngày.

2. Chảy máu nướu răng: Lá 
phèn đen phơi khô, rửa sạch ngậm 
từ 7-10 phút, ngày 2 lần sau khi vệ 
sinh răng miệng sạch sẽ. Ngậm liên 
tục 5-7 ngày.

3. Hỗ trợ chữa trĩ (giai đoạn 1): 
Lá phèn đen 1 nắm, lá trắc bách diệp 
1 nắm, lá huyết dụ 5 lá. Tất cả rửa 
sạch, thái nhỏ, sao vàng hạ thổ. Cho 
vào ấm, đổ 800ml nước, sắc đặc còn 
200ml nước. Uống ngày 150ml, còn 
lại đổ thêm nước đun kỹ dùng để rửa 
ngâm trĩ ngày 1-2 lần. Mỗi liệu trình 
từ 5-10 ngày.

4. Chữa lỵ: Rễ phèn đen 20g sao 
vàng hạ thổ, vỏ quả lựu 20g sao vàng. 
Sắc chia uống 2 lần trong ngày. Thời 
gian điều trị 3-7 ngày.

5. Ngã va đập sưng đau: Lấy 30g 
lá phèn đen giã nát đắp vào vùng bị 
tổn thương trong vòng 30 phút. Làm 
3 ngày liền đến khi hết sưng đau.

6. Chữa mụn nhọt mới phát: Lá 
phèn đen tươi, củ chuối tiêu; giã nát 
đắp chỗ đau, ngày 1 lần. 

7. Rắn cắn: Ngay lập tức dùng 
cây phèn đen giã nát đắp vào vết 
thương và cố gắng không di chuyển 
để độc không lan, sau đó đưa đi 
cấp cứu.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Y HỌC CỔ TRUYỀN
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HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN
về thực hiện Quy tắc ứng xử, năm 2018

Ngày 07/9, tại Hội trường 
Bệnh viện Bà Rịa, Sở Y tế 
phối hợp Công đoàn ngành 

Y tế tỉnh, tổ chức Hội thi tuyên truyền 
về thực hiện Quy tắc ứng xử ngành 
Y tế, năm 2018.

Hội thi thu hút sự tham gia của 
133 thí sinh đến từ 14 đơn vị khám 
chữa bệnh trong toàn ngành. Hình 
thức thi lý thuyết, với 60 câu hỏi trắc 
nghiệm trong khoảng thời gian 45 
phút. Mỗi đội thi gồm 10 thí sinh, 
quy định rõ các chức danh: 2 bác sĩ, 
4 điều dưỡng - nữ hộ sinh - kỹ thuật 
viên, 1 kế toán thu viện phí, 1 nhân 
viên công tác xã hội, 1 bảo vệ, 1 nhân 
viên căn tin hoặc giữ xe. Riêng TTYT 
Quân Dân Y huyện Côn Đảo gồm 3 
thành viên: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng 
(nữ hộ sinh - kỹ thuật viên) và 1 nhân 
viên khác.

Nội dung thi được Ban tổ chức 
triển khai trong Kế hoạch số 91/KH-
SYT-CĐYT ngày 11/7/2018, gồm: 
Quyết định 2088/BYT-QĐ về “Quy 
định về y đức”; Thông tư 07/2014/
TT-BYT quy định về “Quy tắc ứng 
xử của công chức, viên chức, người 

lao động làm việc tại các cơ sở y 
tế”; Quyết định 2151/BYT-QĐ về 
kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của 
cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh”; Văn bản 1450/KH-
BYT về “Kế hoạch học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh”…

Bác sĩ Trương Đình Chính - 
Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y 
tế, thành viên Ban tổ chức Hội thi 
cho biết: “...Mục đích của Hội thi 
nhằm giúp nhân viên y tế nắm vững 
và thực hành tốt quy định của Bộ Y 
tế về Quy tắc ứng xử, nâng cao y 
đức, cải thiện tinh thần thái độ phục 
vụ bệnh nhân… Bên cạnh đó, mỗi 
hội thi là một đợt tuyên truyền, học 
tập và thực hiện Quy tắc ứng xử của 
cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động, đồng thời khơi dậy ý thức 
tự giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân 
trong việc xây dựng cơ sở y tế văn 
minh, thân thiện…”.

Sau khi chấm điểm nghiêm túc, 
khách quan, ngày 20/9, Ban tổ chức 
Hội thi công bố, trao giải cho 5 tập 

thể và 10 cá nhân đạt thành tích cao, 
trong đó:

Giải tập thể: Giải Nhất: Trung 
tâm Y tế thành phố Bà Rịa; giải Nhì: 
Trung tâm Y tế QDY huyện Côn Đảo 
và Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; 
giải Ba: Bệnh viện Tâm thần và Trung 
tâm Y tế huyện Châu Đức.

Giải cá nhân: Giải Nhất: Điều 
dưỡng Lê Thị Kim Phúc - TTYT 
huyện Xuyên Mộc; giải Nhì: Kế 
toán Nguyễn Thị Thắm - TTYT thành 
phố Bà Rịa và Hộ sinh Lê Thị Hồng 
Cúc - TTYT huyện Long Điền; giải 
Ba: Bác sĩ Trần Thị Phương Nga - 
TTYT thành phố Bà Rịa và Điều 
dưỡng Vũ Thị Hồng Ngọc - TTYT 
huyện Long Điền.

Giải Khuyến khích: Hộ sinh Vũ 
Thị Anh Đào - TTYT huyện Xuyên 
Mộc, Nhân viên CTXH Trần Thị 
Bích Hà - TTYT huyện Châu Đức, 
Kế toán Phan Thị Ngọc Bích - Bệnh 
viện Tâm Thần, Điều dưỡng Nguyễn 
Thị Tình - TTYT thành phố Bà Rịa 
và Nhân viên Trần Thị Minh Trang 
- TTYT thành phố Bà Rịa.
Tin, ảnh: THĂNG THÀNH - HOA VIỆT

Các thí sinh chăm chú làm bài. Bs. Phạm Minh An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế trao giải 
cho các đơn vị, cá nhân.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhằm đánh giá công tác 
quản lý An toàn thực phẩm 
(ATTP) và nâng cao nhận 

thức, thay đổi hành vi của những 
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, 
chế biến, tiêu dùng thực phẩm trên 
địa bàn huyện Côn Đảo. Ngày 
12,13/9/2018 Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm (ATVSTP) đã làm 
việc với Phòng y tế, Trung tâm y tế 
Quân Dân Y huyện Côn Đảo (TTYT 
QDY huyện Côn Đảo) về công tác 
quản lý ATTP và tiến hành kiểm tra 
thực tế 02 cơ sở trên địa bàn huyện. 
Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các 
cơ sở có đầy đủ giấy tờ pháp lý về 
ATTP, vệ sinh khá sạch sẽ, tuy nhiên 
vẫn tồn tại các loại thực phẩm hết hạn 
trong kho. Cơ sở đã tự nguyện tiêu 
hủy toàn bộ số hàng hết hạn trước sự 
chứng kiến của đoàn kiểm tra. 

Cùng ngày, tại Hội trường Trung 
tâm giáo dục thường xuyên huyện 
Côn Đảo, Chi cục ATVSTP đã phối 
hợp với TTYT QDY, Phòng Y tế 

Ngày 17/9/2018, tại Trường tiểu học Nguyễn Bá 
Ngọc - thành phố Bà Rịa, Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm (ATVSTP) phối hợp với Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức ATTP trong 
trường học cho đại diện Ban giám hiệu và người quản 

Kiểm tra An toàn thực phẩm tại huyện Côn Đảo

huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức 
ATVSTP cho hơn 100 người trực tiếp 
sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu 
dùng thực phẩm trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp tập huấn, các học 
viên được cung cấp thông tin và hình 
ảnh về: Điều kiện đảm bảo ATVSTP 
theo quy định của pháp luật hiện nay, 
cách phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 

các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, 
các biện pháp xử lý và cách sơ cấp 
cứu khi bị ngộ độc thực phẩm. Đặc 
biệt chú trọng hướng dẫn cho người 
dân cách nhận biết, phân biệt đối với 
các loại hải sản chứa độc tố gây ngộ 
độc như: cá nóc, con so, cua biển lạ, 
ốc biển lạ,... 

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

Kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến, 
kinh doanh thực phẩm tại huyện 
Côn Đảo.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm 
cho các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh lớp tập huấn.

lý bếp ăn tập thể của các trường học mầm non, tiểu học 
trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến, trang bị 
một số kiến thức về ATTP như: các mối nguy về ATTP, 5 
chìa khóa và 10 nguyên tắc vàng để chế biến thực phẩm 
an toàn; cách lựa chọn và bảo quản thực phẩm… Ðồng 
thời, triển khai các Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn về 
điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm, về hướng dẫn quản lý ATTP đối 
với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống… 

Thông qua lớp tập huấn giúp học viên hiểu rõ và nâng 
cao ý thức chấp hành những quy định về ATTP và thống 
nhất về phương thức quản lý ATTP của cơ quan quản lý 
đối với trường học và của trường học đối với bếp ăn tập 
thể tại trường, từ đó mang lại cho học sinh những bữa 
ăn ngon, sạch và an toàn. 

Tin, ảnh: Ks. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 18 và 19/9, Đoàn giám 
sát của Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh tổ chức giám 

sát việc thực hiện pháp luật nhà 
nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 
(VSATTP) trên địa bàn TP. Vũng Tàu 
và TP. Bà Rịa.

Tham gia Đoàn giám sát gồm có 
đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Công Thương, Phòng Cảnh sát môi 
trường, Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh, 
Hội đồng tư vấn Kinh tế - Xã hội 
và Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp 
luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh. Trưởng đoàn là ông Bùi Thanh 
Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, Đoàn 
tiến hành giám sát thực tế tại 4 chợ 
(chợ Vũng Tàu, chợ Phường 1 thuộc 
TP. Vũng Tàu; chợ Phước Nguyên, 
Phước Hưng thuộc Tp. Bà Rịa) và 6 
cơ sở sản xuất kinh doanh giò, chả, 
bún, chế biến bánh kem, quán ăn,…

Giám sát thực tế cho thấy, đối 
với mặt hàng thực phẩm đã chế biến, 
nhiều loại sản phẩm không có tem 
nhãn, không bao gói, không hạn sử 
dụng, không rõ nguồn gốc,…; đối 

với mặt hàng tươi sống như rau, củ, 
quả không truy xuất được nguồn gốc, 
thịt bày bán ngay trên mặt sàn không 
được che đậy…; ở khu vực ăn uống 
tuềnh toàng, chật chội… Ở một số cơ 
sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, 
hầu hết các cơ sở đều thực hiện khá 
đầy đủ các quy định về VSATTP, tuy 
nhiên vẫn còn vi phạm trong điều 
kiện về VSATTP như: Khu vực sản 
xuất các mặt hàng thực phẩm còn bề 
bộn; dụng cụ chế biến sản phẩm chưa 
bảo đảm vệ sinh; khu chế biến thực 
phẩm còn dùng chung với khu sinh 
hoạt gia đình…

Đoàn giám sát cũng đã làm việc 
cùng UBND TP. Vũng Tàu và TP. Bà 
Rịa về công tác quản lý nhà nước về 
ATVSTP trên địa bàn. Tại buổi làm 
việc, chính quyền của 2 địa phương 
đã nêu lên những bất cập trong quá 
trình quản lý nhà nước về VSATTP 
tại địa bàn, trong đó nhấn mạnh: cơ 
sở sản xuất, chế biến thực phẩm nhiều 
và phân bố không tập trung; các cơ 
sở dịch vụ ăn uống, các chợ tự phát 
còn hoạt động; các hành vi vi phạm 
ngày càng phức tạp và diễn ra ở tất 
cả các khâu trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận 
chuyển và tiêu thụ thực phẩm; phần 
lớn các cơ sở kinh doanh thực phẩm 
nhập hàng từ nhiều địa phương khác 
nhau, như TP. HCM, Long An, Đồng 
Nai, Đà Lạt… Trong khi, lực lượng 
cán bộ làm công tác ATVSTP còn 
thiếu, đa số kiêm nhiệm, trang thiết 
bị hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám 
sát còn thiếu… nên việc kiểm tra, 
phát hiện và truy xuất nguồn gốc gặp 
nhiều khó khăn.

Qua kết quả giám sát, đoàn giám 
sát sẽ đề xuất với UBND tỉnh đổi mới 
cơ chế quản lý phù hợp nhằm tăng 
cường hơn nữa các biệp pháp để thực 
hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về VSATTP.

Tin, ảnh: HOA VIỆT

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR-VT: 

Giám sát việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ông Bùi Thanh Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (đứng) phát biểu  
tại buổi làm việc cùng UBND TP. Vũng Tàu. 

Đoàn giám sát kiểm tra một sạp bán rau tại chợ Mới, TP. Vũng Tàu.
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Bệnh viện Bà Rịa:

Tổ chức các hoạt động 
vui Trung thu cho bệnh nhi

Chiều 21/9, 
Công Đoàn cơ 
sở và Chi đoàn 

bệnh viện Bà Rịa phối 
hợp tổ chức chương 
trình Vui hội trăng 
rằm cho các bệnh nhi 
và con em CB CC VC 
LĐ của bệnh viện.

Sau phần múa Lân 
Sư Rồng vui nhộn, náo 
nhiệt, các bé còn được 
tham gia các trò chơi 
tập thể và phá cỗ trăng 
rằm với lồng đèn, trái cây, bánh kẹo các loại.

Cùng ngày, Sở Lao Động - Thương binh và Xã Hội 
cũng đã thăm và tặng 100 phần quà Trung thu trị giá 15 
triệu đồng cho các bé đang điều trị tại Khoa Nhi bệnh 
viện Bà Rịa.

Đây là những món quà tinh thần quý giá đem lại niềm 
vui, hạnh phúc cho trẻ em và tiếp thêm động lực để những 
bệnh nhi sớm hồi phục, vượt qua bệnh tật.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Để giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc xảy ra do 
Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV), ngày 19/9, Bệnh 
viện Lê Lợi phối hợp với Bệnh viện Bà Rịa tổ chức 

lớp tập huấn tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 
và triển khai Thông tư 16/2018/TT-BYT, ngày 20/7/2018 
của Bộ Y tế, cho 130 học viên là các trưởng, phó khoa, 
điều dưỡng trưởng, nhân viên y tế thuộc các đơn vị khám 
chữa bệnh trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận các nội 
dung như: nâng cao năng lực thực hành kiểm soát nhiễm 
khuẩn trong các cơ sở y tế; phòng ngừa nhiễm khuẩn 
huyết trên người bệnh có đặt Catheter trong lòng mạch; 
phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh có đường 
truyền tĩnh mạch; bảo vệ cá nhân trong quy trình kiểm 
soát nhiễm khuẩn bệnh viện và hiểu thêm về tầm quan 
trọng của vệ sinh tay, kỹ thuật vệ sinh tay mới trong ngoại 
khoa… Đồng thời các học viên được phổ biến nội dung 
Thông tư 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, quy định về kiểm 
soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, các học viên còn được các bác sĩ, chuyên 
gia trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của BV Bà Rịa, 

Ngày 21/9, 
Đoàn cơ 
sở Sở Y tế 

phối hợp cùng Đoàn 
Thanh niên cụm 
4 - Đoàn Khối cơ 
quan tỉnh và Đoàn 
Thanh niên Công 
ty Cổ phần Dịch vụ 
tổng hợp dầu khí Petrosetco (PSV), tổ chức vui Hội trăng 
rằm cho 50 trẻ em khuyết tật của Trường nuôi dạy trẻ 
khuyết tật Dòng Mến Thánh giá, thuộc địa bàn xã Sơn 
Bình, huyện Châu Đức.

Ngoài các trò chơi vui nhộn, hào hứng do các đoàn 
viên, thanh niên khởi xướng, thu hút sự tham gia nhiệt 
tình của tất cả các bạn nhỏ, chương trình còn đem đến một 
phần quà bao gồm: bánh Trung thu, lồng đèn, sữa… và 30 
bộ bàn ghế phù hợp cho các trẻ em khuyết tật sử dụng học 
tập hàng ngày, với tổng kinh phí khoảng 15 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các cơ sở đoàn 
đã tiến hành ký giao ước kết nghĩa với xã đoàn Sơn Bình 
và tặng bổ sung đầu sách cho thư viện văn hóa xã Xuân 
Sơn, huyện Châu Đức. Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Đoàn cơ sở Sở Y tế:

Phối hợp tổ chức Tết Trung thu 
cho 50 trẻ em khuyết tật

130 cán bộ, nhân viên y tế  
được tập huấn công tác  
kiểm soát nhiễm khuẩn

BV Lê Lợi, BV Đồng Nai và Công ty Health Care 3M 
Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm, những lưu ý trong 
quá trình vệ sinh dụng cụ y tế, môi trường không khí…
thường bị bỏ quên, nhưng đó chính là nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng NKBV.

Theo các chuyên gia Y tế, NKBV đã và đang là gánh 
nặng cho người bệnh, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
trên toàn cầu, đặc biệt ở các nước đang phát triển do làm 
tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm 
viện, tăng sử dụng kháng sinh, tăng đề kháng kháng sinh 
của vi khuẩn và tăng chi phí điều trị. Vì vậy các cơ sở y 
tế cần thống nhất xây dựng quy trình thực hiện kiểm soát 
nhiễm khuẩn và tuân thủ nghiêm ngặt.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Quang cảnh lớp học.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội tỉnh tặng quà cho bệnh nhi 
đang điều trị tại bệnh viện Bà Rịa.
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Ngày 21/9, BV Lê Lợi phối hợp cùng Sở Lao động 
- Thương bình và Xã hội, Thành đoàn Thành phố 
Vũng Tàu tổ chức “Mừng Tết Trung thu năm 

2018 cho bệnh nhi tại Bệnh viện Lê Lợi”.
Hơn 200 phần quà đã được trao cho các bệnh nhi, 

trong đó hơn 100 phần quà dành cho các cháu khám 
bệnh ngoại trú và hơn 100 phần quà dành cho các bé 
đang điều trị tại khoa Nhi, Ngoại tổng hợp và Vật lý trị 
liệu. Mỗi suất quà gồm có bánh Trung thu, lồng đèn, sữa 
tươi và bánh kẹo.

BS Lê Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh 
viện Lê Lợi phát biểu cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, cán 
bộ, y bác sĩ bệnh viện đã dành tình cảm, sự quan tâm thiết 
thực tới các bệnh nhi trong dịp Tết Trung thu, đồng thời 
chúc cho các bệnh nhi chóng khỏe để sớm xuất viện về 
với gia đình và có một mùa Trung thu vui vẻ, tràn đầy 
yêu thương.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hà - mẹ của bệnh nhi Lê Hải 
Long, TP. Vũng Tàu xúc động nói: “Dù đang ốm phải 
nằm viện điều trị nhưng được đón Tết Trung thu với đầy 

Ngày 21, 22/9, Đoàn kiểm 
tra, giám sát của Bộ Y tế do 
Thạc sĩ Hà Thị Kim Phương 

- Phụ trách phòng Điều dưỡng - Dinh 
dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn của 
Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm 
trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát 
về công tác kiểm soát nhiểm khuẩn, 
điều dưỡng và dinh dưỡng tại Bệnh 
viện Bà Rịa tỉnh BR-VT.

Trong 02 ngày làm việc, đoàn 
đã kiểm tra việc triển khai thực 
hiện Thông tư 16/2018/TT-BYT, 
quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 
trong các cơ sở khám, chữa bệnh, các 
hướng dẫn chuyên môn về kiểm soát 
nhiễm khuẩn; Thông tư số 07/2011/
TT-BYT, hướng dẫn thực hiện công 
tác điều dưỡng về chăm sóc người 
bệnh trong bệnh viện; Thông tư 
08/2011/TT-BYT, hướng dẫn công 
tác dinh dưỡng trong bệnh viện... 
Đồng thời, Đoàn còn hỗ trợ, hướng 
dẫn và chia sẻ kinh nghiệm để bệnh 

Bệnh viện Lê Lợi:

Tặng quà Trung thu cho hơn 200 bệnh nhi

đủ lồng đèn, kẹo bánh… con tôi rất vui và bản thân tôi 
cũng cảm thấy giảm bớt mệt mỏi sau những ngày chăm 
con. Xin cảm ơn các thầy thuốc bệnh viện Lê Lợi, cảm 
ơn các cơ quan, đoàn thể đã đem đến liều thuốc tinh thần 
vô giá cho các cháu”. Tin, ảnh: HOA VIỆT

Đại diện Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Bệnh viện Lê Lợi  
cùng trao quà Trung thu cho bệnh nhi.

Bộ Y tế kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, 
điều dưỡng và dinh dưỡng tại Bệnh viện Bà Rịa

viện triển khai thực hiện nội dung 
các Thông tư trên một cách hiệu quả.

Được biết, mục đích của 
Đoàn kiểm tra nhằm khảo sát, thu 
thập thông tin về công tác kiểm soát 
nhiểm khuẩn, điều dưỡng và dinh 
dưỡng tại các bệnh viện trên phạm vi 
toàn quốc. Kết quả kiểm tra sẽ được 

tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, từ đó đề ra 
các giải pháp hữu hiệu mang tầm vĩ 
mô nhằm nâng cao chất lượng kiểm 
soát nhiểm khuẩn, điều dưỡng và 
dinh dưỡng, về dịch vụ chăm sóc 
người bệnh toàn diện tại hệ thống 
các bệnh viện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban lãnh đạo Bệnh viện Bà Rịa.
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Ngày 27/9/2018, TTYT Châu Đức tổ chức Phát động và ký cam 
kết tăng cường vệ sinh tay năm 2018 với khẩu hiệu “Phòng 
ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện từ bàn tay của bạn”. 

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch vệ sinh tay toàn 
cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như hưởng ứng lời kêu 
gọi của Bộ Y tế về tăng cường vệ sinh tay trong các cơ sở khám chữa 
bệnh. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế về tầm 
quan trọng của công tác vệ sinh tay, phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh 
viện và tuân thủ đúng quy định vệ sinh tay. 

Sau khi phát động phong trào, Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa/
phòng của TTYT huyện Châu Đức đã ký cam kết tăng cường vệ sinh 
tay với các nội dung cụ thể, bao gồm: 

Thực hiện đúng, nghiêm ngặt 5 thời điểm và quy trình kỹ thuật vệ 
sinh tay do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhiễm khuẩn liên quan 
đến vệ sinh tay và chăm sóc y tế, góp phần làm giảm lây nhiễm cho 
người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. 

Tin, ảnh:  PHƯƠNG TRANG

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ công đoàn năm 
2018, ngày 28/9/2018, công 

đoàn Ngành Y tế tổ chức lớp tập huấn 
phát triển đoàn viên và xây dựng tổ 
chức công đoàn cơ sở vững mạnh 

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức:

Phát động và ký cam kết tăng cường vệ sinh tay

Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tập huấn cho 80 công đoàn viên về nghiệp vụ xây dựng, 
phát triển tổ chức công đoàn cơ sở

Quang cảnh lớp tập huấn.

cho 80 đồng chí là cán bộ đến từ các 
công đoàn cơ sở trong toàn ngành.

Tại lớp tập huấn, các học viên 
được cập nhật, chia sẻ thêm một 
số nội dung: Cơ sở pháp lý và chủ 
trương của Tổng Liên đoàn về đổi 

Ban Giám đốc và lãnh đạo các Khoa/ phòng của 
TTYT huyện Châu Đức cùng ký cam kết thực hiện 
nghiêm quy trình vệ sinh tay.

mới nội dung, phương thức phát triển 
đoàn viên; Nhiệm vụ của công đoàn 
cơ sở trong công tác phát triển đoàn 
viên và củng cố, nâng cao chất lượng 
hoạt động của CĐCS; Kỹ năng vận 
động người lao động của cán bộ làm 
công tác phát triển đoàn viên; Quy 
trình phát triển đoàn viên; Phương 
pháp xây dựng kế hoạch phát triển 
đoàn viên; Thực tiễn kinh nghiệm 
công tác phát triển đoàn viên,...

Thông qua lớp tập huấn, các học 
viên được bổ sung kiến thức về nghiệp 
vụ công tác phát triển đoàn viên nói 
chung, xây dựng tổ chức công đoàn 
cơ sở vững mạnh nói riêng. Qua đó 
xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp trong công tác phát triển 
đoàn viên, xây dựng tổ chức công 
đoàn cơ sở vững mạnh, phù hợp với 
yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tin, ảnh:  THANH AN
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Ngày 27/9, Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc 
lá (BCĐ PCTHTL) tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị 
triển khai Kế hoạch PCTHTL năm 2018. Bs. 

Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng 
Ban thường trực BCĐ PCTHTL của tỉnh tham dự và chủ 
trì Hội nghị.

BS. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm Truyền 
thông Giáo dục Sức khỏe được sự ủy quyền của Sở Y tế 
trình bày một số nội dung tại Hội nghị, bao gồm: Tác hại 
của thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá, xây dựng 
cơ sở không thuốc lá, Luật PCTHTL, Kết quả hoạt động 
PCTHTL tỉnh BR-VT năm 2016 - 2017 và triển khai Kế 
hoạch PCTHTL của tỉnh năm 2018.

Báo cáo cho biết, qua 2 năm triển khai chương trình 
PCTHTL tại tỉnh BR-VT đã thu hút được sự quan tâm 
của các cấp, ngành. Nhiều hoạt động đa dạng, phong phú 
được triển khai như: Phối hợp chặt chẽ với Đài PTTH tỉnh, 
Báo BR-VT, hệ thống truyền thanh địa phương đẩy mạnh 
tuyên truyền Luật PCTHTL; xây dựng phóng sự, phát sóng 
thông điệp truyền hình và phát thanh; thực hiện chuyên 
trang PCTHTL trên Báo BR-VT, tăng cường viết tin, bài 
trên bản tin Sức khỏe của ngành; tổ chức các buổi mittinh 
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và Ngày thế 
giới không thuốc lá; tổ chức Hội thi tìm hiểu về tác hại 
và Luật PCTHTL cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên 
y tế bệnh viện tuyến tỉnh và các học sinh trường THPT; 
tổ chức các lớp tập huấn về PCTHTL cho các đối tượng 
là cán bộ phụ trách chương trình của các sở, ban, ngành 
và tuyến huyện; hướng dẫn cơ quan, công sở, trường học, 
cơ sở y tế không thuốc lá; tổ chức các buổi truyền thông 

Ngày 18/9/2018, TTYT 
huyện Châu Đức tổ chức 
lớp tập huấn Kỹ năng 

truyền thông giáo dục sức khỏe và 
giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế 
và nhân viên y tế thôn, ấp tại 13 xã 
trên địa bàn huyện. 

Tại lớp tấp huấn, các học viên 
được nghe Bs. Nguyễn Văn Lên - 
Giám đốc Trung tâm Truyền thông 
Giáo dục Sức khỏe tỉnh chia sẻ 
một số nội dung như: tổng quan về 
truyền thông giáo dục sức khỏe; 
một số kỹ năng cơ bản trong truyền 
thông trực tiếp khi thực hiện thăm 

hộ gia đình, khi thực hiện một buổi 
nói chuyện sức khỏe, đặc biệt lớp 
tập huấn lần này chú trọng nhiều 
hơn về kỹ năng giao tiếp cho nhân 
viên y tế.

Thông qua lớp tập huấn, các 
học viên được trang bị và cập nhật 
những kỹ năng cần thiết cũng như 
nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ 
về tầm quan trọng của kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử, góp phần nâng cao 
chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài 
lòng của người bệnh.

Tin, ảnh: PHƯƠNG TRANG

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Triển khai Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2018

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức: 

Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông 
giáo dục sức khỏe và giao tiếp ứng xử

trực tiếp về PCTHTL cho các đoàn thể, trường học, thanh 
thiếu niên; tổ chức giám sát tại các cơ sở y tế, trường 
học,… về thực thi Luật PCTHTL… Các hoạt động trên 
đã góp phần quan trọng trong việc chuyển biến nhận thức 
của các cơ quan, đơn vị, cộng đồng về tác hại của thuốc 
lá cũng như từng bước chấp hành Luật PCTHTL. Năm 
2017, BR-VT đạt giải Ba toàn quốc về phóng sự truyền 
hình Phòng chống tác hại thuốc lá.

Kế hoạch PCTHTL của tỉnh năm 2018 bao gồm 3 mục 
tiêu chính, trong đó chủ yếu tập trung tăng cường việc 
thực thi nghiêm Luật PCTHTL và xây dựng môi trường 
không khói thuốc lá tại các công sở, trường học và cộng 
đồng, qua đó từng bước giảm tác hại của thuốc lá đối với 
sức khỏe cộng đồng và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tin, ảnh:  YÊN CHÂU

Quang cảnh lớp tập huấn.

BS. Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TT-GDSK, trình bày 
một số nội dung về công tác phòng chống tác hại thuốc lá.
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Gần 20 năm công tác trong 
ngành y tế, đấy cũng là toàn 
bộ thời gian anh gắn bó với 

Bệnh viện Bà Rịa. Đối với Bác sĩ CKII 
Nguyễn Vĩnh Thọ - Quyền Trưởng 
Khoa Ngoại - Thần kinh, còn được 
cống hiến là còn gắn bó với Bệnh 
viện và tận tâm, tận lực chăm sóc sức 
khỏe, phục vụ bệnh nhân. Đối với anh, 
chẳng có phần thưởng nào sánh bằng 
lời khen tặng của bệnh nhân và người 
dân dành cho y, bác sĩ.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố 
biển Quy Nhơn - Bình Định đầy nắng 
và gió, từ nhỏ Bác sĩ Thọ đã có mơ 
ước và hoài bão sau này phải trở thành 
Bác sĩ để chữa bệnh cứu người. Được 
làm đúng chuyên ngành mà mình lựa 
chọn và yêu thích, với anh đó là niềm 
hạnh phúc, nhưng để theo đuổi và giữ 
được nhiệt huyết, đam mê với nghề là 
một thử thách không hề nhỏ.

Năm 1999 tốt nghiệp Đại học Y 
dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Bác 
sĩ Thọ về công tác tại Bệnh viện Bà 
Rịa và được đánh giá là một trong số 
các bác sĩ có tay nghề chuyên môn 
vững vàng của Khoa Ngoại-Thần 
kinh. Từ một Bác sĩ mới ra trường, 
Bác sĩ Thọ đã phấn đấu trở thành một 
Bác sĩ trưởng kíp trực, một phẫu thuật 
viên chính, đảm trách những ca mổ 
khó nhất, đặc biệt là trong lĩnh vực 
Ngoại-Thần kinh. 

Bác sĩ Thọ kể: “…những ngày 
đầu tiên khi lựa chọn chuyên ngành 
mà mình sẽ cống hiến và theo đuổi là 
phẫu thuật thần kinh, tôi thực sự sốc 
bởi cường độ làm việc cũng như khả 
năng chịu đựng của các thầy cô giáo, 
các đồng nghiệp đi trước. Đầu tiên 
phải học cách tiếp xúc cũng như cách 
để thăm khám được bệnh nhân và tìm 
ra triệu chứng ở những bệnh nhân hôn 
mê, rối loạn nhận thức, rối loạn tâm 

thần… Một khi được chỉ định phẫu 
thuật, thì bệnh nhân đó đã tin tưởng 
tuyệt đối, đặt tất cả niềm tin, hy vọng 
và cả sự sống của mình vào người 
thầy thuốc, đó là một áp lực vô hình, 
giống như một trận đánh mà người bác 
sĩ nhất định phải chiến thắng, nghĩa là 
phải cứu sống được bệnh nhân. Cho 
nên trước khi tiến hành phẫu thuật, 
người bác sĩ phải thận trọng, tỉ mỉ, tìm 
hiểu kỹ càng mọi thông tin về bệnh 
nhân, đề ra phương án tiếp cận, xử 
trí tối ưu. Nói đơn giản là vậy, nhưng 
đó là một giai đoạn lao động cật lực 
và đầy cam go của người thầy thuốc.

Bệnh nhân đông, nhân lực của 
khoa lại thiếu, với cương vị là Quyền 
Trưởng khoa, Bác sĩ Thọ vừa phải 
làm công tác quản lý điều hành khoa, 
vừa phải trực tiếp khám, cứu chữa 
cho bệnh nhân. Có thời gian anh phải 

trực tiếp làm việc nhiều giờ liền trong 
phòng mổ, hoặc gặp những ca phức 
tạp, phải đứng mổ vài ba tiếng là 
chuyện bình thường. “…Có ngày thực 
hiện tới 5, 6 ca phẫu thuật, toàn thân 
mệt mỏi rã rời, chân, tay, lưng, cổ của 
mình mà cứ như “mượn” của người 
khác, không thể điều khiển chúng theo 
ý muốn. Nhưng lúc buông dao mổ, 
biết rằng ca phẫu thuật đã thành công 
thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết… Có 
lần, mổ cấp cứu một trường hợp bị dao 
đâm xuyên cột sống ở vị trí khá hiểm, 
chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ trong quá 
trình phẫu thuật là có thể làm đứt tủy 
sống, khiến bệnh nhân bị liệt hoàn 
toàn. Do áp lực ca mổ quá lớn, phải 
tập trung hết trí lực, đầu óc tôi “căng 
như bong bóng”. Sau ca mổ kéo dài 
gần 3 tiếng, mới thở phào nhẹ nhõm 
vì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”, 
Bác sĩ Thọ kể lại cho tôi nghe về một 

Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thọ:

20 năm gắn bó với khoa 
Ngoại - Thần kinh

Bác sĩ CKII Nguyễn Vĩnh Thọ - Quyền Trưởng Khoa Ngoại-Thần kinh (giữa), cùng với các 
cộng sự thực hiện một ca mổ khó.

28



HOA ĐẸP NGÀNH Y

TIN VĂN BẢN
• Ngày 17/9/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản 

số 138/BC-SYT về việc báo cáo sơ kết công tác thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 
nhũng 9 tháng đầu năm 2018.

• Ngày 24/9/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 817/PC-VP về việc triển khai Thông tư số 22/2018/
TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng 
dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá.

• Ngày 30/9/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
2718/SYT-NVY triển khai Công văn số 1143/KCB-NV 
ngày 19/9/2018 của Cục quản lý Khám, chữa bệnh, về 
việc báo cáo kết quả bảo đảm an ninh trật tự an toàn 
giao thông 9 tháng đầu năm 2018.

• Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn 
bản số 9573/UBND-VP về việc chủ động ngăn chặn 
nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào 
Việt Nam, gửi UBND các huyện, thị, thành phố, các 
sở, ban, ngành yêu cầu triển khai đồng bộ, có hiệu quả 
công tác phòng, chống bệnh dịch theo nội dung chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại công điện hỏa tốc 
1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018. 

Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên đã được 
đăng tải trên cổng thông tin điện tử, địa chỉ: soyte.
baria-vungtau.gov.vn và trên trang thông tin điện tử 
của Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn.

MD (TH)

ca phẫu thuật phức tạp đã từng thực 
hiện, như một lời minh chứng cho tính 
chất công việc căng thẳng, áp lực của 
người thầy thuốc. 

Trung bình mỗi tháng ngoài việc 
khám và chẩn đoán cho hàng trăm 
lượt người bệnh, thực hiện khoảng 
8 đến 10 ca phẫu thuật trong 1 tuần 
và bản thân đã từng thành công rất 
nhiều ca mổ khó, phức tạp, song Bác 
sĩ Thọ vẫn cho rằng, đối với một bác 
sĩ ngoại khoa không bao giờ được chủ 
quan, tự mãn với chính mình. Mỗi ca 
bệnh đều cần phải hết sức thận trọng 
trước khi đưa ra quyết định. Đối với 
những trường hợp khó phải tiến hành 
hội chẩn, lấy ý kiến đóng góp của các 
các chuyên gia đầu ngành, của những 
đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, của 
các cộng sự… để mang lại kết quả 
tốt nhất cho người bệnh.

Trong suốt quá trình công tác tại 
khoa Ngoại - Thần kinh, cùng với sự 
phấn đấu nỗ lực bền bỉ của bản thân, 
được sự tín nhiệm của anh em, đồng 
nghiệp và đặc biệt là sự quan tâm của 
Ban lãnh đạo Bệnh viện, anh được 
đề bạt làm Phó khoa. Năm 2017, anh 
tiếp tục được giao nhiệm vụ Quyền 
Trưởng khoa Ngoại-Thần kinh.

Không chỉ ân cần, tận tụy với công 
việc, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ 
người bệnh, chủ động học hỏi, nâng 
cao chuyên môn, anh còn thường 
xuyên nhắc nhở các y, bác sỹ trong 
khoa phải giữ gìn thái độ ứng xử, giao 

tiếp, tránh gây phiền hà, tạo niềm tin 
đối với người bệnh và người nhà bệnh 
nhân khi đến với bệnh viện. Sự phục 
vụ chu đáo, tận tình, thái độ quan tâm 
chân thành đối với từng bệnh nhân của 
Bác sĩ Thọ luôn được đồng nghiệp 
kính trọng, người bệnh tin yêu. 

Cử nhân - Điều dưỡng Trưởng 
khoa Trương Thanh Kim Phụng, 
người đã có nhiều năm làm việc chung 
cùng Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thọ đã nhận 
xét với thái độ cảm phục: “…Nói về 
tính cách, thì Bác sĩ Thọ rất vui vẻ, 
hòa đồng, gần gũi với đồng nghiệp, 
quan tâm đến đời sống của nhân viên, 
nhiệt tình giúp đỡ mọi người khi gặp 
khó khăn. Trong quá trình khám chữa 
bệnh, khi gặp những ca khó, phức 
tạp anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh 
nghiệp với đồng nghiệp. Là Bác sĩ 
CKII, chuyên điều trị những trường 
hợp khó (mổ u não, mổ cột sống lưng 
và cổ…), Bác sĩ đã không ngừng tìm 
tòi, học hỏi để triển khai những kỹ 
thuật mới trong điều trị. Anh là một 
trong những bác sĩ Trưởng khoa được 
các anh, chị em rất quý mến”.

Đánh giá về Bác sĩ Thọ, Bác sĩ 
Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh 
viện Bà Rịa trìu mến nói: “Bác sĩ Thọ 
là người có quá trình học tập, phấn 
đấu rèn luyện kiên trì, có nhiều kinh 
nghiệm, rất tâm huyết với nghề, vững 
vàng trong chuyên môn. Mặc dù công 
việc bận rộn, vừa làm công tác lãnh 
đạo, vừa làm công tác chuyên môn 

nhưng Bác sĩ Thọ chẳng nề hà bất cứ 
việc gì, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, đoàn kết và có tinh thần 
cầu tiến, luôn hết lòng vì bệnh nhân. 
Không những được Ban lãnh đạo 
Bệnh viện và bạn bè, đồng nghiệp quý 
mến, tôn trọng, đánh giá cao mà còn 
là chỗ dựa tin cậy của các bệnh nhân”.

Ngoài công việc chuyên môn, anh 
còn dành thời gian nghiên cứu tài liệu, 
trau dồi kiến thức, say mê nghiên 
cứu khoa học. Thực hiện nhiều đề tài 
nghiên cứu quan trọng như: “Mở rộng 
sọ giải áp trong điều trị máu tụ dưới 
màng cứng cấp tính do chấn thương”, 
“Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống 
thắt lưng tái phát bằng nẹp vít và hàn 
xương liên thân đốt”. Hiện anh đang 
tiếp tục nghiên cứu đề tài mới: “Tạo 
hình cột sống thắt lưng bằng xi măng 
sinh học”.

Để trở thành phẫu thuật viên thần 
kinh cần hội tụ đủ cả 3 yếu tố: đôi 
mắt của Diều hâu, trái tim của Sư tử 
và bàn tay của phụ nữ, ngoài ra cần có 
thêm những điều kiện quan trọng nữa 
là phải có đam mê, tâm huyết và lòng 
yêu nghề. Bác sĩ Thọ là người hội đủ 
những điều kiện đó. Anh tâm sự “…
Hiện nay nhân lực của khoa Ngoại-
Thần kinh còn thiếu, tôi chỉ mong sao 
có thêm bác sĩ có đủ năng lực, trình độ 
chuyên môn cao, được đào tạo giỏi về 
tay nghề để về phục vụ cho công tác 
khám chữa bệnh của khoa…”

Bài, ảnh: MỸ DINH
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Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/Số lô Lý do Biện pháp xử lý

Lô sản phẩm Sữa rửa mặt đặc 
biệt Lenka

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma
000756/13/
CBMP-HCM

LENS010518
Mẫu kiểm nghiệm không đáp 
ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh 
vật trong mỹ phẩm.

Thu hồi

Kem triệt long Pizu

 
Công ty CP SANTEKO sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra 
thị trường (địa chỉ: thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình)

07 /16/CBMP - TB 04/3/2016

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

Thu hồi

Serum Curmi Neclear 15 /16/CBMP - TB 01/4/2016

Việtcare Cao đinh hương 17 /16/CBMP - TB 08/4/2016

Dầu gội đầu collagen Baby 
Clinic

01/17/CBMP-TB 08/2/2017

Pizu Waxing 15/17/CBMP-TB 05/7/2017

Pizu Fall In Love 16/17/CBMP-TB 05/7/2017

Pizu Collagen Turmeric 21/17/CBMP-TB 05/7/2017

Son Pizu 23/17/CBMP-TB 05/7/2017

Nước muối Natri Clorid 0,9% 
Tramkid

Cơ sở SX KD số 2 - Chi nhánh Công ty TNHH Wide Land sản xuất 
(địa chỉ: thôn Hưng Long Nam, xã Đông Long, Tiền Hải, Thái Bình) 
và Công ty TNHH Wide Land chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 
trường (địa chỉ: số 108 Nhà A4, Khu Liên Cơ, phường Quan Hoa, Cầu 
Giấy, Hà Nội)

54/17/CBMP-TB 30/11/2017

Valsartan 160 Công ty CPDP Cửu Long VD-29714-18 Do các thuốc chứa Valsartan 
được sản xuất từ nguyên 
liệu Valsartan chứa tạp chất 
N-nitrosodimethylamine 
(NDMA) của các nhà sản xuất 
nguyên liệu: Zheijang Huahai 
Pharmaceutical Co. Ltd; Zhuhai 
Rundu Pharmaceutical Co, Ltd;
Zheijang Tianyu Pharmaceutical 
Co. Ltd;
Hetero Labs Ltd.

Thu hồi

Cobidan 80  Công ty cổ phần BV Pharma VD-22086-15

Meyervasid M

Công ty Liên doanh Meyer - BPC;

VD-30052-18

Mayervas 160 VD-26480-17

Mayervas 80 VD-26481-17

Mayervasid, VD-26482-17

Meyervasid F VD-26483-17

Valthotan Film Coated Tablets 
160mg “Standard”

Standard Chem & Pharm Co. Ltd VN-17592-13

Gừng săn bụng Homecare Công ty CP SANTEK sản xuất (địa chỉ tại: Thôn An Cơ Bắc, xã Thanh 
Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và Công ty TNHH dịch vụ 
chăm sóc gia đình T&B chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường 
(địa chỉ: Lô 33 TT1 khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, phường Mỹ Đình, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

05/18/CBMP-TB

26/01/2018

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

Thu hồi
Muối săn bụng Homecare 06/18/CBMP-TB

Thuốc tiêm Koreamin
Công ty Yuyu INC, Korea sản xuất, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh 
Phúc nhập khẩu.

VN-14104-11, lô 
SX: 160378

Không đạt tiêu chuẩn chất lượng Thu hồi

Thảo dược ngâm chân
Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản xuất và chịu trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị trường (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, phường Tiền Phong, 
TP. Thái Bình)

49/17/CBMP - TB 16/11/2017

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà 
tự nguyện thu hồi do không có 
nhu cầu kinh doanh sản phẩm 
nêu trên

Thu hồi

Phong thấp PTT

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản xuất (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, 
phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) và Công ty TNHH Đông y Dược 
Thái Bình chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị thường (địa chỉ: 
căn 117, tầng 1 tòa B, KĐT Petro Thăng Long, phường Thăng Long, 
TP. Thái Bình)

62/17/CBMP - TB 11/12/2017

Công ty TNHH Đông y Dược Thái 
Bình tự nguyện thu hồi do không 
có nhu cầu kinh doanh sản phẩm 
nêu trên

Thu hồi

Dung dịch vệ sinh Sweet

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản xuất (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, 
phường Tiền Phong, TP. Thái
Bình) và Công ty TNHH Dược phẩm Vũ Linh chịu trách nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị thường (địa chỉ: 03 ngõ 8 khu Hà Trì 5, Tô Hiệu, phường 
Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội)

33/16/CBMP - TB 29/6/2016

Công ty TNHH Dược phẩm Vũ 
Linh tự nguyện thu hồi do không 
có nhu cầu kinh doanh sản phẩm 
nêu trên

Thu hồi

Tinh dầu ngải Pain Oil

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản xuất (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, 
phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) và Công ty CP Dược HM SP Việt 
Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị thường (địa chỉ: 665 Lạc 
Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội)

16/18/CBMP - TB 29/01/2018

Công ty CP Dược HM SP Việt Nam 
tự nguyện thu hồi do không có 
nhu cầu kinh doanh sản phẩm 
nêu trên

Thu hồi

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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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 
năm 2018.

Đoàn công tác của MTTQVN tỉnh BR-VT giám sát việc thực hiện  
pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bản tỉnh.

Trung tâm TT-GDSK phối hợp  nói chuyện sức khỏe chuyên đề cho Hội Người cao tuổi TP. Vũng Tàu nhân Ngày quốc tế  
Người cao tuổi 1/10/2018. Trong ảnh:  Bs. Nguyễn Đình Tuấn - PGĐ bệnh viện Lê Lợi nói chuyện sức khỏe cho các hội viên.

Bệnh viện Lê Lợi phối hợp với BV Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn tăng 
cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộ, nhân viên y tế.

Bộ Y tế kiểm tra, giám sát, thu thập số liệu công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn, điều dưỡng và dinh dưỡng tại BV Bà Rịa.

Ảnh: THĂNG THÀNH



Ảnh: THĂNG THÀNH

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 
Bệnh viện Bà Rịa “Văn minh-Thân thiện-Hiện đại”

Bs. Nguyễn Văn Thanh - PGĐ BV Bà Rịa báo cáo tại Hội nghị. Bs CKII. Nguyễn Đức Hiền phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Bs. Võ Văn Hùng - PGĐ Sở Y tế trao giấy khen cho các tập thể 
xuất sắc sau 1 năm thực hiện Đề án.

Văn nghệ chào mừng. Ông Nguyễn Thanh Tịnh - PCT UBND tỉnh BR-VT  
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bs Nguyễn Văn Hương - GĐ BV Bà Rịa trao giấy khen cho các cá nhân  
đã có nhiều đóng góp sau 1 năm thực hiện Đề án.


