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Tăng cường công tác kiểm tra,  
xử phạt các vi phạm về An toàn thực phẩm

Để đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cần nhiều giải pháp và sự phối hợp hiệu quả của 
các cấp, các ngành cũng như một cơ chế quản lý phù hợp. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, công 
tác kiểm tra, xử phạt vẫn được xem là công cụ quan trọng nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch lưu 
thông trên thị trường cũng như đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người tiêu dùng.

Trong năm 2017, 3 ngành: Y tế, 
Công thương, Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn đã 

tổ chức 119 đợt kiểm tra ATTP từ 
tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Kết 
quả, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 
17.750 cơ sở trên tổng số 52.372 cơ 
sở được quản lý, phát hiện 1.196 cơ 
sở vi phạm, chiếm 13,5%, tiến hành 
xử phạt 243 cơ sở với số tiền phạt 
hơn 1 tỷ VNĐ. 

Bước qua năm 2018, hoạt động 
thanh kiểm tra tiếp tục được đẩy 
mạnh. Với trọng tâm “Tăng cường 

trách nhiệm của người sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm” trong Tháng hành 
động vì an toàn vệ sinh thực phẩm 
năm 2018, các hoạt động nhằm đảm 
bảo ATVSTP trên địa bàn tỉnh đã 
được triển khai đồng bộ, quyết liệt 
từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường và đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận. 

Toàn tỉnh thành lập 101 đoàn 
kiểm tra, giám sát ATTP, trong đó 
cấp tỉnh 03 đoàn; cấp huyện/thành 
phố/thị xã. 16 đoàn; cấp phường/xã: 
82 đoàn. Tổng cộng kiểm tra được 
2.463 cơ sở. Số cơ sở vi phạm bị xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn 
thực phẩm là 23 cơ sở, với số tiền 
phạt là 49 triệu đồng.

Trong dịp Tết Trung thu năm 
2018, từ ngày 20/8 đến ngày 5/10, 
Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn 
thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
cũng đã tổ chức đồng loạt các đoàn 
thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp 
tỉnh, cấp huyện/thành phố; các đoàn 
kiểm tra, giám sát cấp xã về an toàn 
thực phẩm, bao gồm cả trước, trong 
và sau tết Trung thu. Tập trung vào 
những cơ sở sản xuất, kinh doanh các 

Kiểm tra một cơ sở sản xuất nước đá uống liền trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Ảnh: THĂNG THÀNH
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mặt hàng được sử dụng nhiều trong 
dịp Tết Trung thu như: Bánh, mứt, 
kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, 
sản phẩm từ thịt, trứng, sản phẩm từ 
trứng, bao gói chứa đựng thực phẩm, 
đồ chơi trẻ em… 

Những tháng cuối năm 2018, hoạt 
động kiểm tra ATVSTP càng được 
đẩy mạnh. Ngoài các đợt kiểm tra, 
giám sát thường niên, UBMTTQT 
đã chủ trì thành lập đoàn kiểm tra 
VSTP một số cơ sở sản xuất, kinh 
doanh chế biến thức ăn đường phố 
thuộc TP. Vũng Tàu và TP. Bà Rịa 
(ngày 18,19/9). Ngoài ra, để đảm bảo 
nguồn cung ứng nước đá sạch trên 
địa bàn, từ khoảng giữa tháng 10 đến 
hết tháng 11, Chi cục ATVSTP tỉnh 
cũng đã tiến hành giám sát các cơ 
sở sản xuất nước đá uống liền trên 
phạm vi toàn tỉnh. 

Một trong những điểm yếu của 
công tác quản lý nhà nước về ATTP 
đã tồn tại nhiều năm nay là việc xử 
lý các vi phạm về ATTP ở các cơ sở 
thực phẩm chưa cương quyết nên 
không mang lại hiệu quả cao, nhất là 
các cơ sở thực phẩm thuộc phường/
xã quản lý. Hình thức xử lý chủ yếu 
vẫn là nhắc nhở, việc xử lý vi phạm 

hành chính về lĩnh vực ATTP tại các 
phường chưa thực hiện theo đúng 
quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, 
chế tài xử phạt còn khá nhẹ, nhất là 
đối với mặt hàng thức ăn đường phố, 
do đó chưa đủ sức răn đe

Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết 
liệt của Ban Chỉ đạo liên ngành 
ATVSTP tỉnh, công tác xử lý vi 
phạm đã mạnh tay hơn so với các 
năm trước. Bs. Đào Thị Hà- Phó Chi 
cục trưởng Chi cục ATVSTP cho 
biết: “Khi phát hiện trường hợp vi 
phạm, các đoàn thanh tra, kiểm tra 
kiên quyết xử lý theo đúng quy định 
của pháp luật, không để thực phẩm 
không đảm bảo an toàn, không rõ 
nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn 
hoặc có nhãn sai quy định hoặc chưa 
công bố hợp quy/phù hợp quy định 
an toàn thực phẩm, các tài liệu, ấn 
phẩm quảng cáo sai lưu thông trên 
thị trường”.

Thêm một tín hiệu vui, từ ngày 
20/10/2018, Nghị định 115/2018/
NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính về an 
toàn thực phẩm chính thức có hiệu 
lực. Nghị định này có điểm được 

Kiểm tra bếp ăn tập thể Công ty Fritta trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ. Ảnh: THĂNG THÀNH

cộng đồng đặc biệt quan tâm khi quy 
định người có hành vi vi phạm quy 
định về điều kiện bảo đảm an toàn 
thực phẩm trong kinh doanh thức 
ăn đường phố sẽ bị xử phạt ở mức 
từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng.

Thế nhưng, để bảo đảm việc tuân 
thủ pháp luật về vệ sinh an toàn thực 
phẩm lâu dài, bền vững bên cạnh việc 
tăng mức phạt cần có các giải pháp 
đồng bộ khác như: Cơ quan chức 
năng phải thực hiện nghiêm túc chức 
trách của mình; đẩy mạnh hiệu quả 
hoạt động truyền thông, nâng cao 
trách nhiệm của người sản xuất, chế 
biến, kinh doanh thực phẩm; nâng 
cao hiểu biết, ý thức lựa chọn thực 
phẩm an toàn cho người dân, biết 
lựa chọn nơi an toàn để ăn uống, 
không nên “bạ đâu ăn đó”, tiếp tay 
cho các cơ sở không đạt chuẩn; kiểm 
soát chặt chẽ các chất phụ gia dùng 
trong thực phẩm; quy định rõ ràng 
khu vực kinh doanh thức ăn đường 
phố (không bán ở những nơi ô nhiễm 
hoặc có nguy cơ ô nhiễm)… có như 
vậy công tác ATTP mới thực sự khởi 
sắc, đem lại sức khỏe và niềm tin cho 
người dân tỉnh nhà.

YÊN CHÂU
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TTYT TP. Vũng Tàu: 

Tích cực triển khai công tác khám 
lập sổ quản lý sức khỏe người cao tuổi
Bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi (NCT) là một trong những chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước đã 
được quy định trong Luật Người cao tuổi, vì vậy những năm qua, ngành Y tế tỉnh luôn quan tâm, chỉ 
đạo sâu sát các TTYT huyện/thị/thành phố đẩy mạnh thực hiện các chính sách, pháp luật về Y tế đối 
với NCT. Theo đó, TTYT TP. Vũng Tàu đã và đang nỗ lực thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ và lập 
sổ quản lý sức khỏe NCT trên địa bàn. 

Tăng cường khám sức khỏe cho 
NCT:

Năm 2017 là năm đầu tiên TTYT 
Vũng Tàu triển khai khám lập sổ 
quản lý sức khỏe NCT và đã quản lý 
được 2.342 NCT/9.921 NCT thuộc 
đối tượng được khám, lập sổ quản lý 
sức khỏe (>70 Tuổi), đạt tỷ lệ 23,6%. 
Năm 2018, TTYT TP.Vũng Tàu cũng 
tích cực thực hiện để mỗi NCT được 
khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/
năm, đồng thời được lập hồ sơ quản 
lý sức khỏe, từ đó giúp NCT phòng 
bệnh hiệu quả, sống khỏe mạnh hơn.

Để NCT được thụ hưởng chính 
sách trên, TTYT TP.Vũng Tàu thực 
hiện xây dựng kế hoạch, trong đó: bố 
trí, sắp xếp nhân sự thực hiện đảm bảo 
cả hai yếu tố: thực hiện chính sách và 
khám chữa bệnh thường quy; chọn địa 
bàn thuận tiện nhất cho NCT được 
khám và quản lý sức khỏe; tổ chức 
hoạt động tuyên truyền qua hệ thống 
loa phát thanh xã/phường, đồng thời 
phát thư mời giúp NCT nắm bắt thông 
tin tham gia khám và được quản lý sức 
khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm… Trên 
cơ sở đó, nhiều tháng qua đoàn y bác 
sĩ của Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu 
đã và đang nỗ lực thực hiện khám sức 
khỏe cho NCT từ 70 tuổi trở lên tại 
các trạm y tế xã, phường trên địa bàn. 

Bà Đào Thị Thoa, 71 tuổi, thôn 4, 
xã Long Sơn chia sẻ: “Được mời khám 
sức khỏe tôi mừng lắm. Tới TYT, tôi 
được y bác sĩ ở TTYT TP.Vũng Tàu 
khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc và 
còn được lập sổ theo dõi sức khỏe. 
Bác sĩ nói, việc lập sổ theo dõi sức 
khoẻ sẽ giúp tôi được phòng bệnh hiệu 
quả hơn…”.

Ông Ngô Hoàng Hào, 73 tuổi, khu 
phố 2, phường 12: “...Tôi có nghe 
thông báo trên loa phát thanh và cán 
bộ TYT có đến nhà đưa thư mời. Tôi 
rất là vui khi được y bác sĩ đã quan 
tâm, tận tình thăm khám, tư vấn sức 
khỏe và lập sổ theo dõi sức khỏe cho 
NCT. Người già nhiều bệnh lắm, như 
tôi nào là bệnh nhức khớp, tê tay, nhức 
đầu, cao huyết áp... bệnh nào cũng có. 
Do đó, NCT được quan tâm và chăm 
sóc sức khỏe thì còn gì bằng”.

Không chỉ có bà Thoa, ông Hào 
mà nhiều cụ ông, cụ bà cũng vui vì 
được mời khám sức khỏe. Vui vì được 
chữa bệnh và vui vì được quan tâm. 
Bà Châu Thị Huỳnh - Trưởng trạm 
Y tế xã Long Sơn, chia sẻ: “…Ngoài 
nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ 1 

lần/năm cho NCT thì mỗi khi có đoàn 
khám bệnh cấp thuốc miễn phí trạm 
đều ưu tiên khám cho NCT”.

Bs Nguyễn Văn Trường - TTYT 
TP.Vũng Tàu tham gia các đợt khám 
sức khỏe cho NCT trên địa bàn cho 
biết: “…Qua khám sức khỏe NCT, đa 
phần các cụ mắc từ 2 bệnh mãn tính 
trở lên, tỷ lệ bệnh mãn tính mắc nhiều 
nhất là cao huyết áp, đái tháo đường 
và rối loạn chuyển hóa Lipip có tới 
trên 60%, tiếp đến là các bệnh thoái 
hóa khớp và giảm thị lực…”. 

Sau khi khám sức khỏe các trạm y 
tế đều lập hồ sơ quản lý sức khỏe NCT. 
NHS Nguyễn Thị Bình -  Trưởng trạm 
Y tế phường 11, TP. Vũng Tàu, cho 
biết: “Tất cả NCT sau khi được khám 
sức khỏe sẽ được lập hồ sơ quản lý sức 
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khỏe tại trạm y tế. Chúng tôi thống 
kê lại tình hình bệnh tật của NCT 
và biết được mô hình bệnh tật NCT 
ở địa phương để tuyên truyền và tổ 
chức phòng bệnh hiệu quả”.

Kết quả năm 2018, TTYT 
TP.Vũng Tàu đã khám và quản lý 
sức khỏe cho hơn 3000 NCT/10.055 
NCT thuộc đối tượng được khám, 
lập sổ quản lý, đạt tỷ lệ khoảng 30%. 
Khó khăn trong quản lý sức 
khỏe NCT:

Mặc dù, TTYT TP.Vũng Tàu 
nỗ lực triển khai nhiều hoạt động 
thiết thực nhằm thu hút đông đảo 
đối tượng NCT tham gia khám và 
lập sổ quản lý sức khỏe. Tuy nhiên, 
còn nhiều NCT vẫn chưa đến khám 
sức khỏe tại các điểm do TTYT tổ 
chức. Do nhiều nguyên nhân khác 
nhau, trong đó có cả nguyên nhân 
khách quan và chủ quan. 

Chẳng hạn như trường hợp ông 
Nguyễn Văn Kế, 85 tuổi, xã Long 
Sơn, ông chia sẻ: “…Tôi rất muốn 
tham gia chương trình vì tuổi già cần 
được thăm khám sức khỏe thường 
xuyên nhưng vì tuổi cao sức yếu, đi 
lại khó khăn, con cháu bận đi làm 
suốt ngày, không có ai đưa đến nơi 
khám nên tới giờ vẫn chưa tham gia 
khám lần nào. Nếu như được cán bộ 
đến tận nhà khám và lập sổ theo dõi 
sức khỏe thì tốt biết mấy!”

Chia sẻ về nguyên nhân người 
cao tuổi chưa mặn mà đến khám sức 
khỏe, BS Trường cho rằng: “…Do 
nhiều nguyên nhân, có thể do nhà 
xa, điều kiện đi lại khó khăn hay 
người dân khá giả đã đi khám bệnh 
ở các trung tâm y tế, bệnh viện, một 
số trường hợp do già yếu, bệnh nặng 
không đi được… Để chương trình 
triển khai hiệu quả, chúng tôi dự 
kiến sẽ xây dựng kế hoạch phù hợp 
hơn với điều kiện thực tiễn, chẳng 
hạn các trường hợp già yếu không đi 
được sẽ đến khám tận nhà…”

Bác sỹ Bùi Xuân Thy - Giám 
đốc TTYT TP.Vũng Tàu cũng cho 
biết: “Việc khám sức khỏe định kỳ 
hàng năm và lập hồ sơ quản lý sức 
khỏe là nhiệm vụ của cán bộ y tế 
trong chăm sóc sức khỏe NCT. Tuy 
nhiên, để chính sách đến được với 
NCT không chỉ có sự quản lý, chăm 
sóc, tư vấn của cán bộ y tế mà bản 
thân và gia đình NCT cũng cần quan 
tâm đến sức khỏe, thực hiện đúng 
theo những hướng dẫn, tư vấn của 
bác sĩ. Ngoài ra, việc chăm sóc sức 
khỏe NCT là trách nhiệm không của 
riêng ngành y tế mà cần sự chung 
tay của cả hệ thống chính trị và toàn 
xã hội, nhằm phát huy mạnh mẽ vai 
trò NCT trong các phong trào thi 
đua, góp phần phát triển kinh tế, ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

XUÂN TRƯỜNG

Bệnh viện Mắt     với hoạt động chăm sóc mắt học đường

Từ năm 2017 và năm 2018, cùng 
với sự hỗ trợ từ Viện Thị Giác 
Brien Holden, Công ty đường 

ống khí Nam Côn Sơn và các đơn vị 
Mạnh Thường Quân, Bệnh viện Mắt 
phối hợp với ngành Giáo dục và đào 
tạo tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động 
phong phú và thiết thực để chăm sóc 
mắt trẻ em trên địa bàn tỉnh BR-VT 
như: Tổ chức 1 lớp tập huấn cho hơn 
40 cán bộ y tế học đường; Khám 
sàng lọc tại 18 trường tiểu học (TH) 
và trung học cơ sở (THCS) với hơn 
20.000 học sinh, và tặng gần 1.000 
cặp kính cho học sinh nghèo. Riêng 
9 tháng đầu năm 2018, BV tổ chức 
khám sàng lọc khúc xạ học đường 
tại 8 trường Tiểu học và THCS cho 
9000 học sinh và tặng 500 cặp kính 
cho học sinh nghèo. 

 Nhờ vậy, các em học sinh được 
khám sàng lọc khúc xạ học đường, đo 
khúc xạ, cung cấp kiến thức cơ bản 
về chăm sóc và bảo vệ đôi mắt sáng 
khỏe, đặc biệt được phát hiện sớm 
các bệnh về mắt và can thiệp kịp thời 

Hiện nay, ngoài áp lực và cường 
độ học tập cao, nhiều trò chơi 
giải trí trên các phương tiện 
nghe nhìn, việc chăm sóc mắt 
chưa thật sự đúng cách đang 
dần khiến cho thị lực của các 
em học sinh suy giảm nghiêm 
trọng. Nhận thức được tầm ảnh 
hưởng của các bệnh về mắt tới 
chất lượng học tập và sự phát 
triển của thế hệ trẻ, những năm 
qua, Bệnh viện Mắt tỉnh BR-VT 
luôn nỗ lực huy động các nguồn 
tài trợ cùng thực hiện chăm sóc 
mắt cho học sinh trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT).
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Bệnh viện Mắt     với hoạt động chăm sóc mắt học đường

như: cấp kính miễn phí, làm kính và 
chỉnh kính... Với cán bộ y tế trường 
học được tập huấn kiến thức cơ bản về 
chăm sóc mắt; kỹ năng phát hiện một 
số bệnh lý mắt thường gặp ở trường 
học và đưa ra hướng xử trí, chuyển 
tuyến phù hợp và hướng dẫn cách 
khám sàng lọc khúc xạ học đường... 

Đến nay, 100% các trường tiểu 
học và trung học cơ sở trên địa bàn 
tỉnh đã có cán bộ y tế được tập huấn 
sàng lọc khúc xạ, năng lực sàng lọc 
sau tập huấn đạt trên 90%; hơn 100 
trường được trang bị bảng thị lực để 
kiểm tra mắt cho học sinh... 

Bs Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc 
Bệnh viện Mắt chia sẻ: Thông qua các 
hoạt động chăm sóc mắt học đường, 
tôi có cơ hội tiếp xúc với học sinh 
ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh 
BR-VT, tôi thấy nhận thức về việc 
chăm sóc mắt của các em còn nhiều 
hạn chế. Đa số học sinh đều không 
nắm được những kiến thức cơ bản về 
sức khỏe đôi mắt như khoảng cách 
an toàn từ mắt đến sách vở, máy tính; 
cách giữ vệ sinh đôi mắt để phòng 
tránh viêm nhiễm gây ra do ô nhiễm, 
hóa chất hoặc vi khuẩn trong không 
khí… Thậm chí, nhiều em đã cận đến 
3-4 độ mà gia đình không hề hay biết. 

Em Phạm Nguyễn Trúc Nhi - học 
sinh lớp 9B, Trường THCS Huỳnh 
Tịnh Của, huyện Long Điền chia sẻ: 
“Gần đây mắt em vừa mỏi vừa mờ. 
Em không dám nói vì sợ ba mẹ lo. 
Nghe tin có đoàn bác sĩ về trường 
khám mắt em mừng lắm. Em thấy 
bác sĩ rất chu đáo, vừa khám vừa cho 
em những lời khuyên bổ ích. Nhờ vậy 
mà em mới biết mắt mình mệt mỏi 
do “quá tải” mà chưa được quan tâm 
chăm sóc thật tốt. Từ nay em sẽ cho 
mắt thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn để 
mắt luôn khỏe . Em cám ơn chương 
trình rất nhiều!”

Em Phạm Phương Thảo - học sinh 
lớp 5C, Trường TH Nguyễn Thị Hoa 
- TP. Bà Rịa vui mừng nói: “…Em 
không chỉ được bác sĩ kiểm tra thị lực 
mà em còn được tặng cả kính để đeo. 
Bác sĩ nói mắt em bị cận thị độ 2 nên 
phải đeo kính. Em cảm ơn bác sĩ!”. 

Cô Vũ Thị Việt Hoa - Hiệu trưởng 
trường tiểu học Quang Trung chia 
sẻ: “Nhà trường rất phấn khởi khi 
được BV Mắt cùng các đơn vị tài trợ 
quan tâm khám mắt cho các em học 
sinh và tập huấn kiến thức cơ bản về 
chăm sóc mắt cho cán bộ y tế trường 
học. Nhờ vậy mà các em đã hiểu được 
tình trạng sức khỏe thị giác của bản 
thân, đồng thời được tư vấn cách chăm 
sóc mắt đúng cách; cán bộ y tế trường 
học có thêm kiến thức để chăm sóc 
và bảo vệ tốt thị lực cho các em học 
sinh. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà 
trường tôi xin gửi lời cảm ơn đến đội 
ngũ y bác sĩ...”

Tuy nhiên, để có đôi mắt sáng 
khỏe mỗi em học sinh trước hết cần 
phải biết tự bảo vệ và chăm sóc đôi 
mắt của mình. Các bác sĩ bệnh viện 
Mắt chỉ dẫn rằng: Cần cung cấp đủ 
ánh sáng cho mắt khi học bài, đọc 
sách; massage mắt 1-2 phút trước khi 
đi ngủ; khám mắt định kỳ; thư giãn 
mắt 10 giây sau khi sử dụng máy tính 
hoặc các thiết bị điện tử. Ngoài ra, các 
em học sinh nên tập thể dục thường 
xuyên; có chế độ ăn uống hợp lý: uống 
nhiều nước và ăn nhiều rau xanh; đeo 
kính mát để bảo vệ mắt khỏi tác hại 
của ánh nắng; đặt màn hình máy tính 
cách mắt 50-60cm…

Bs Nguyễn Viết Giáp chia sẻ thêm: 
“Vì sức khỏe thị giác của thế hệ trẻ, 
chúng tôi rất vui khi nhận được sự 
phối hợp của các tổ chức, các Mạnh 
Thường Quân luôn đồng hành cùng 
với BV Mắt trong nhiều năm qua. Hy 
vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng 
hành cùng chương trình trong những 
năm kế tiếp”.

KIM ÁNH - HOA VIỆT
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Hiệu quả tuyên truyền 
dân số - kế hoạch hóa 
gia đình ở Hòa Long
Những năm qua, nhờ triển khai tốt việc tuyên 
truyền, vận động, lồng ghép với dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình 
(DS-KHHGĐ) công tác DS-KHHGĐ ở xã Hòa 
Long (TP. Bà Rịa) đã đạt kết quả toàn diện. 

Hòa Long hiện có trên 16.000 
nhân khẩu, trong đó số nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15- 

49 tuổi) tới gần 5 ngàn người, chiếm 
1/3 dân số trên địa bàn. Bên cạnh đó, 
quan niệm “trọng nam khinh nữ” vẫn 
còn tồn tại, nhiều cặp vợ chồng vẫn có 
ý định sinh thêm con để mong có con 
trai nối dõi tông đường… Do đó, nếu 
không làm tốt chính sách DS-KHHGĐ 
thì tỷ lệ gia tăng dân số sẽ là rất lớn, tỷ 
lệ giới tính khi sinh sẽ mất cân bằng, 
tình trạng sinh con thứ 3 sẽ tăng … 

Để có được những kết quả tích cực 
trong công tác DS-KHHGĐ, nhiều 
năm qua, TYT xã Hòa Long làm tốt 

công tác tham mưu với chính quyền 
UBND xã đẩy mạnh hoạt động truyền 
thông về chính sách DS- KHHGĐ, 
trong đó truyền thông về các biện pháp 
tránh thai hiện đại đối với các cặp vợ 
chồng trong độ tuổi sinh đẻ được chú 
trọng hàng đầu. 

Ông Thái Trung Hiếu - Phó Chủ 
tịch UBND xã - Trưởng Ban chỉ đạo 
công tác DS/KHHGĐ xã Hòa Long 
cho biết: “Chúng tôi xác định vấn đề 
cốt lõi là công tác tuyên truyền vận 
động. Vì vậy sẽ yêu cầu các chi bộ, các 
thôn tập trung vào tuyên truyền, lựa 
chọn đúng đối tượng để tuyên truyền. 
Đối với Trạm Y tế, cán bộ chuyên 

trách dân số cần tăng cường hơn nữa 
các buổi truyền thông nhóm và tuyên 
truyền đến hộ gia đình”. 

Được sự quan tâm, vào cuộc của 
chính quyền địa phương, TYT đã rất 
nỗ lực đẩy mạnh hoạt động truyền 
thông, trong đó: tăng cường tuyên 
truyền trên hệ thống loa phát thanh 
của xã; phối hợp Hội Phụ nữ, Đoàn 
thanh niên, Tổ thôn ... tổ chức tuyên 
truyền lồng ghép trong các buổi sinh 
hoạt hội, thôn bằng nhiều hình thức 
phong phú như: nói chuyện chuyên đề, 
thông qua các tiểu phẩm, văn nghệ…; 
tổ chức tư vấn tại TYT cho các cặp 
vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về các 
biện pháp tránh thai hiện đại, tư vấn 
cho phụ nữ mang thai về chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ trước và sau sinh,...; 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng 
tác viên và thường xuyên duy trì chế 
độ giao ban, báo cáo tháng, quý đối 
với cộng tác viên, từ đó, để nắm bắt 
tình hình về số phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ, số cặp vợ chồng sinh con một 
bề, đã sinh đủ số con nhưng chưa thực 
hiện biện pháp tránh thai, cùng bàn 
bạc và đưa ra các giải pháp phù hợp 
cho những thôn xảy ra tình trạng sinh 
con thứ ba hay mất cân bằng về giới 
tính khi sinh tăng cao... 

Chị Huỳnh Thị Phương Thanh - 
Chuyên trách DS-KHHGĐ xã Hòa 
Long cho biết: “…Trước đây có rất 

(Xem tiếp trang 11)

Chuyên trách DS-KKHGĐ vãng gia tuyên truyền về KHHGĐ  
cho chị em.

Một buổi giao ban với đội ngũ cộng tác viên DS-KHHGĐ tại Trạm Y tế.
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Hãy đưa trẻ đi tiêm chủng 
đầy đủ và đúng lịch

Tiêm Vắc-xin phòng bệnh có 
vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc ngăn ngừa các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm đối với trẻ. 
Tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã và 
đang làm thay đổi rõ rệt mô hình bệnh 
tật ở Việt Nam, nhiều bệnh dịch nguy 
hiểm đã được thanh toán và loại trừ. 
Đây cũng là chương trình Y tế quốc 
gia thành công nhất trong suốt những 
năm qua, được tổ chức y tế thế giới 
(WHO) đánh giá rất cao.

Trẻ nhỏ có thể mắc một số bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm như: lao, 
bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, sởi, 
viêm gan B, Viêm phổi và viêm màng 
não mủ do Hemophilus Influenza typ 
b (Hib) , viêm não Nhật Bản…Trẻ 
chưa có đủ sức đề kháng chống lại 
bệnh tật nên nếu mắc các bệnh truyền 
nhiễm này thì sẽ rất nặng, có thể để lại 
di chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến 
tương lai sau này hoặc có thể tử vong. 
Song, các bệnh này có thể phòng được 
bằng cách tiêm chủng Vắc-xin cho trẻ. 

TCMR là dự án thuộc chương 
trình mục tiêu Y tế - Dân số. Đối 
tượng của dự án TCMR là trẻ em và 
phụ nữ (bài này nói về tiêm chủng cho 
trẻ em). Lợi ích của TCMR là phòng 
ngừa được các bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm ở trẻ em. Vắc-xin dùng 
trong chương trình TCMR không phải 
trả tiền, an toàn và hiệu quả để phòng 
bệnh cho trẻ em. 

Trong mấy chục năm qua, chương 
trình TCMR đã làm giảm tỷ lệ mắc 
và chết các bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm này ở trẻ em một cách rõ rệt. 
Việt Nam đã loại trừ bệnh uốn ván sơ 
sinh, thanh toán bệnh bại liệt, giảm 
hẳn bệnh bạch hầu, ho gà hay bệnh 
sởi…Các bệnh truyền nhiễm này 
gây ra rất nhiều tác hại cho bản thân 
người bệnh, gia đình và xã hội. Chẳng 
hạn như bệnh sởi là một trong những 

nguyên nhân gây nên tình trạng suy 
dinh dưỡng, chậm phát triển thể lực, 
trí tuệ và mù lòa ở trẻ; bệnh bại liệt 
làm cho trẻ tàn tật suốt đời; bệnh uốn 
ván có thể gây chết người rất nhanh… 
Khi trẻ mắc bệnh chi phí cho khám 
chữa bệnh tốn kém rất nhiều và nếu 
điều trị kịp thời qua giai đoạn nguy 
hiểm đến tính mạng thì trẻ vẫn có thể 
bị di chứng...

 Như vậy, tiêm chủng đầy đủ 
và đúng lịch không chỉ có tác dụng 
phòng bệnh đối với trẻ mà còn mang 
lại những lợi ích to lớn đối với xã 
hội và là một chương trình mang tính 
nhân văn sâu sắc.

Lịch tiêm chủng cho trẻ mà các 
bậc phụ huynh chúng ta cần ghi nhớ 
như sau :

+ Trẻ sơ sinh : Tiêm vắc xin phòng 
bệnh lao (BCG); viêm gan B trong 
vòng 24 giờ đầu sau sinh 

+ Trẻ 2 tháng tuổi: Tiêm vắc xin 
phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván , 
viêm gan B, viêm phổi và viêm màng 
não do Hib lần 1 (hiện nay đang tiêm 
vắc xin 5 trong 1: ComBE Five); uống 
vắc xin phòng bệnh bại liệt lần 1 

+ Trẻ 3 tháng tuổi: Tiêm vắc xin 
phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván , 
viêm gan B, viêm phổi và viêm màng 
não do Hib lần 2 (hiện nay đang tiêm 
vắc xin 5 trong 1: ComBE Five); uống 
vắc xin phòng bệnh bại liệt lần 2

+ Trẻ 4 tháng tuổi: Tiêm vắc xin 
phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván , 
viêm gan B, viêm phổi và viêm màng 
não do Hib lần 3 (hiện nay đang tiêm 
vắc xin 5 trong 1: ComBE Five); uống 
vắc xin phòng bệnh bại liệt lần 3

+ Trẻ 9 tháng tuổi: Tiêm vắc xin 
phòng bệnh sởi lần 1

+ Trẻ 18 tháng - 24 tháng: Tiêm 
nhắc vắc xin phòng sởi lần 2 và bạch 
hầu ho gà, uốn ván lần 4

+ Trẻ 2 tuổi : Tiêm vắc xin phòng 
bệnh Viêm não Nhật Bản . Tiêm 02 
mũi cách nhau 7-10 ngày 

+ Trẻ 3 tuổi : Tiêm nhắc vắc xin 
phòng bệnh Viêm não Nhật Bản lần 
3 sau lần 2 một năm. 

Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày 
mai! Để bảo vệ sức khỏe cho con 
em mình và cộng đồng, các bậc phụ 
huynh hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy 
đủ và đúng lịch. N.V.L

Tiêm chủng cho trẻ tại Trạm Y tế phường Long Hương, TP. Bà Rịa.

9



NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc:

 Mở rộng và nâng cao chất lượng
CHẠY THẬN NHÂN TẠO
Xuyên Mộc là một huyện vùng 

sâu vùng xa của tỉnh BR-VT, 
trình độ dân trí thấp, điều 

kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên 
công tác chăm sóc sức khỏe cho người 
dân chưa được cải thiện nhiều. Bên 
cạnh đó cơ sở vật chất của Trung tâm 
y tế (TTYT) huyện còn nghèo nàn, 
trang thiết bị y tế thiếu thốn. Thời 
gian gần đây, được sự quan tâm của 
Sở Y tế tỉnh, Trung tâm đã dần từng 
bước được nâng cấp đầu tư và trang bị 
thêm các thiết bị y tế hiện đại, phục vụ 
công tác khám, chữa bệnh cho nhân 
dân huyện nhà ngày càng tốt hơn.

Địa bàn huyện Xuyên Mộc những 
năm gần đây số bệnh nhân suy thận có 
chỉ định chạy thận do biến chứng của 
các bệnh chuyển hóa, đái tháo đường, 
cao huyết áp… ngày càng tăng, gây 
quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. 
Nếu phải chạy thận ở các tuyến trên, 
đối với mỗi bệnh nhân, mỗi tuần phải 
chạy 3 lần, với tần suất điều trị tương 
đối lớn như vậy, ngoài chi phí thuốc 
men, thì người bệnh phải có người 
nhà đi kèm cùng với đó là các khoản 
ăn ở đi lại rất tốn kém.

Để đáp ứng nhu cầu chạy thận, 
giảm chi phí cho người bệnh, đồng 
thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến 
trên, tháng 1/2017, được sự hỗ trợ của 
Sở y tế, TTYT huyện đã triển khai 01 
phòng lọc thận nhân tạo trực thuộc 
Khoa Cấp cứu, với số lượng máy ban 
đầu được cấp là 5 máy. Đáp ứng việc 
triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, 
TTYT huyện cử cán bộ y tế đi đào tạo 
chuyên môn, học tập, thực hành kỹ 
thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong 
thời gian đầu hoạt động, Bệnh viện Bà 
Rịa cũng đã cử cán bộ về tận TTYT 
huyện để giám sát, giúp đỡ, hỗ trợ về 

mặt kỹ thuật cho kíp cán bộ vận hành 
máy chạy thận nhân tạo. 

Từ khi Trung tâm y tế đưa phòng 
lọc thận nhân tạo vào hoạt động đã 
giúp các y, bác sỹ ở đây học hỏi, làm 
chủ được những kỹ thuật mới, giúp 
Trung tâm từng bước nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
trên địa bàn. Đây thực sự mở ra một 
bước ngoặt mới cho những cho bệnh 
nhân suy thận tại địa phương, khiến 

các chi phí đi lại, ăn ở giảm … nhiều 
bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn có 
thêm kinh phí để chữa trị, giúp kéo 
dài cuộc sống hơn. Có thể nói, đây là 
bước tiến quan trọng trong việc ứng 
dụng thành tựu của y học hiện đại 
vào công tác điều trị cho bệnh nhân 
trong huyện.

Bà Trần Thị Bé (Xã Bông Trang), 
45 tuổi, trước đây khi TTYT huyện 
chưa có đơn vị thận nhân tạo, bà phải 
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khăn gói đi lên tuyến trên để điều trị. 
Mỗi lần đi phải có người nhà kèm, 
ngoài tiền thuốc men, chi phí sinh 
hoạt, đi lại, bình quân mỗi tháng bà 
phải chi hết khoảng 6 đến 7 triệu 
đồng. Với chi phí cao như vậy nên 
kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. 
Từ khi TTYT huyện đưa phòng chạy 
thận nhân tạo vào hoạt động, bà được 
chuyển về địa phương điều trị. Bây 
giờ thì 2 ngày bà mới vào điều trị 
một lần, chi phí đi lại đỡ tốn kém 
hẳn và giảm một phần gánh nặng cho 
gia đình. 

Hay như bệnh nhân Nguyễn Văn 
Đuân (Xã Hòa Hội), 58 tuổi đang 
điều trị tại đây chia sẻ: “Những năm 
trước đây tôi phải lên tận TPHCM để 
chạy thận. Từ khi về điều trị tại TTYT 
huyện Xuyên Mộc, việc đi lại gần, an 
toàn giao thông hơn trước, bởi tôi bị 
cao huyết áp đi xa rất nguy hiểm. Bây 
giờ TTYT gần rất tiện cho người nhà 
trong việc đi lại chăm sóc. Những lúc 
khỏe, tôi có thể tự đi và chạy xong là 
tự mình có thể về”.

Cùng đồng hành và chia sẻ với 
những khó khăn, thiếu thốn về trang 
thiết bị y tế của TTYT huyện, hai 
năm vừa qua Công ty điện lực TNHH 
BOT Phú Mỹ 3 đã tài trợ thêm 4 máy 
chạy thận nhân tạo, nâng tổng số máy 
đang hoạt động của Trung tâm lên 8 
máy. Phòng lọc thận hiện có 2 bác 
sĩ và 4 điều dưỡng. Số lượng thuốc 
được cung cấp đầy đủ, đáp ứng nhu 
cầu khám-chữa bệnh cho bệnh nhân. 
Nhưng với số lượng máy như hiện 
nay, Trung tâm mới chỉ mới đáp ứng 
chưa được 50% nhu cầu, nhiều bệnh 
nhân vẫn phải đi lên tuyến trên để 
điều trị.

Anh Trần Văn Thọ (Xã Tân Lâm), 
35 tuổi, cho biết, anh bị bệnh thận 
khoảng 2 năm nay. Từ khi TTYT 
huyện đưa Phòng lọc thận đi vào hoạt 
động, anh đã đăng ký để được điều 
trị gần nhà, nhưng vì số lượng bệnh 
nhân quá đông, nên anh vẫn phải tiếp 
tục chờ đến khi nào có máy thì Trung 
tâm sẽ gọi.

Bác sĩ Hồ Văn Hải, Giám đốc 
TTYT huyện Xuyên Mộc cho biết: 
“Hiện tại số lượng bệnh nhân tại địa 
phương có nhu cầu chạy thận rất lớn. 
Trong khi đó, TTYT huyện mới chỉ 
đủ máy điều trị cho khoảng 32 bệnh 
nhân, mà nhu cầu thực tế chạy thận 
nhân tạo trên 70 người. Hiện nay, số 
lượng nhân viên y tế của Khoa còn 
thiếu, vì vậy theo kế hoạch năm 2019, 
Trung tâm sẽ đưa kíp nhân viên y tế 
đi đào tạo, đáp ứng nhu cầu chạy thận 
thêm cho khoảng 16 bệnh nhân. Dự 
kiến đến năm 2020, cơ sở vật chất của 
TTYT huyện được mở rộng, thì Đơn 
nguyên lọc thận sẽ có thêm khoảng 12 
đến 15 máy mới đủ đáp ứng nhu cầu 
cho khoảng 60 đến 70 bệnh nhân trên 
địa bàn toàn huyện. Bên cạnh việc mở 
rộng TTYT huyện và việc được trang 
bị thêm máy lọc thận, đội ngũ y bác 
sĩ tại Trung tâm cũng sẽ được đưa đi 
đào tạo nâng cao, đáp ứng nhu cầu 
chữa trị các bệnh về thận mãn tính 
cho nhân dân trên toàn địa bàn huyện 
Xuyên Mộc”.

TRÚC LINH

Hiệu quả tuyên truyền...
(Tiếp theo trang 8)

nhiều cặp vợ chồng không sử dụng các biện pháp tránh 
thai, nhất là ở ấp Bắc 1, Bắc 2, ấp Tây. Tuy nhiên, khi họ 
được tuyên truyền, vận động, giải thích rõ lợi ích của việc 
sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, làm rõ những 
tin đồn trong nhân dân về tác hại của việc tránh thai nên 
họ đã dần thay đổi, nhiều chị em tự nguyện tham gia, chủ 
động áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại”.

Nhờ đẩy mạnh hoạt động truyền thông về công tác 
DS-KHHGĐ mà ý thức người dân ở xã Hòa Long đã được 
nâng lên rõ rệt. Điển hình như vợ chồng chị Nguyễn Thị 
Hà ở ấp Tây, dù sinh con một bề là gái nhưng vợ chồng 
anh chị quyết tâm không sinh thêm, chị Hà tâm sự: “Gia 
đình tôi có hai cô con gái, cũng muốn sinh thêm thằng cu 
nữa nhưng nhờ có sự phân tích về lợi ích của việc không 
sinh con thứ 3 từ các cô cộng tác viên dân số mà vợ chồng 
tôi thống nhất không sinh nữa, giờ chúng tôi chỉ muốn tập 
trung vào phát triển kinh tế để nuôi dạy các con ngoan 
ngoãn, trưởng thành”. Hay gia đình anh Phạm Gia Bảo ở 
ấp Nam có 02 cô con gái nhưng chị cũng đã đi đặt vòng 

tránh thai với lý do: “...Giờ thời buổi nào còn phân biệt 
con trai với con gái. Tôi thấy con nào cũng được, miễn 
chúng ngoan ngoãn, khỏe mạnh…”.

Với sự kiên trì tuyên truyền vận động, công tác DS-
KHHGĐ tại xã Hòa long đã thu được nhiều kết quả tích 
cực. Năm 2017 có 1876/2753 cặp vợ chồng trong độ tuổi 
sinh đẻ đang áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 
68,14%; tỷ lệ sinh con thứ 3 ở mức thấp và không có biến 
động, có 167 trẻ được sinh ra, trong đó chỉ có 4 trẻ là con 
thứ 3, chiếm 2,40%; tỷ lệ giới tính khi sinh là 86 nam/81 
nữ; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 7,08/7,5%o. 9 tháng đầu 
năm 2018 đã vận động 1996/2988 cặp vợ chồng trong độ 
tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại; tỷ 
lệ sinh con thứ 3 là 3/112 trẻ được sinh ra; tỷ lệ giới tính 
khi sinh là 59 nam/51 nữ. 

Tuy nhiên, hiện nay việc sinh con thứ 3 vẫn còn ở một 
số gia đình sinh con một bề, đặc biệt tại các gia đình có 
thu nhập cao. Vì vậy, để tiếp tục duy trì những kết quả 
trong công tác DS-KHHGĐ cần tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của địa phương, của 
các ban ngành đoàn thể với nòng cốt là sự nhiệt tình của 
đội ngũ cộng tác viên dân số.

Bài, ảnh: HOA VIỆT
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Với tình trạng quá tải ở một số 
Bệnh viện, áp lực công việc 
nặng nề đối với người thầy 

thuốc, việc tham gia của các nhân 
viên công tác xã hội (CTXH) sẽ góp 
phần nâng cao chất lượng chăm sóc 
sức khỏe nhân dân. Vì vậy, bộ phận 
CTXH trong các Bệnh viện rất cần 
thiết, góp phần cho bệnh nhân được 
được hưởng những dịch vụ y tế chất 
lượng, chia sẻ, đồng cảm và cùng họ 
vượt qua trở ngại, chiến thắng bệnh 
tật. giúp cho mối quan hệ giữa nhân 
viên y tế và người bệnh, thân nhân 
người bệnh tốt hơn. Đây là một bước 
phát triển mới trong công tác chăm 
sóc và phục vụ người bệnh.

Bộ phận CTXH của bệnh viện Bà 
Rịa được thành lập từ tháng 7/2017, 
trực thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp 
Bệnh viện Bà Rịa. Và mới đây ngày 
17/9/2018 được nâng cấp lên thành 
Phòng CTXH. Hiện nay nhân lực của 
Phòng có 03 người. Phòng đóng vai 
trò là cầu nối giữa bệnh nhân, nhân 
viên y tế với cộng đồng thông qua 
các công tác vận động tiếp nhận tài 
trợ và tổ chức các hoạt động từ thiện, 
công tác xã hội của bệnh viện tại cộng 
đồng. Công việc của Phòng không 
những kết nối những trường hợp bệnh 
nhân khó khăn với cộng đồng, mà 
còn kết nối các trường hợp bệnh nhân 
mắc bệnh hiểm nghèo từ cộng đồng 
tới điều trị tại bệnh viện.

Một trong các hoạt động mang lại 
hiệu quả nhất của Phòng hiện nay là 
vận động tiếp nhận tài trợ và tổ chức 
các hoạt động từ thiện để giúp đỡ, hỗ 
trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo 
không có tiền chi trả sinh hoạt, viện 
phí. Hoạt động này được rất nhiều 

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bà Rịa: 

Cầu nối hỗ trợ, chia sẻ khó khăn 
với các bệnh nhân nghèo

nhà hảo tâm ủng hộ, thông qua trang 
Facebook của một nhân viên Phòng 
CTXH làm đại diện, thường xuyên 
cập nhật hình ảnh những bệnh nhân 
có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ, 
giúp đỡ đang điều trị trong bệnh viện. 
Khi có nguồn tài trợ, nhân viên CTXH 
cùng các nhà hảo tâm mang tiền, quà 
trực tiếp đến tận giường trao tặng cho 
bệnh nhân. 

Chẳng hạn như trường hợp của 
anh Nguyễn Văn Đạt, cư ngụ tại Long 
Điền-Bà Rịa bị tai nạn giao thông, 
chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh, 
sau đó đã tử vong. Nhưng vì hoàn 
cảnh gia đình quá nghèo nên không 
có tiền chi trả viện phí. Phòng CTXH 
đã tích cực kêu gọi các tấm lòng nhân 
ái cùng chung tay giúp đỡ, kịp thời hỗ 
trợ kinh phí viện phí và làm các thủ 
tục tang ma đưa về quê, song song 

đó các nhân viên còn luôn bên cạnh 
an ủi, động viên thân nhân người nhà 
nạn nhân…

Hoặc như sản phụ H’Sim bị câm 
điếc, chị được người dân đưa vào 
Bệnh viện Bà Rịa khi đang mang 
thai tháng cuối kỳ. Chị H’Sim sống 
vô gia cư, không có gia đình, người 
thân, người dân tộc Nùng, quê tận 
Thái Nguyên. Bác sĩ chẩn đoán chị 
phải mổ để lấy thai nhi. Biết được 
hoàn cảnh ngặt nghèo của chị, Phòng 
CTXH đã kêu gọi vận động hỗ trợ các 
khoản viện phí và sinh hoạt phí cho 
sản phụ. Sau khi chị xuất viện, phòng 
tiếp tục vận động các tổ chức thiện 
nguyện, cá nhân ủng hộ tiền thuê nhà 
trọ, tạo điều kiện cho chị có chỗ ở và 
chăm sóc con.

Trong một lần tình cờ đi lấy thông 
tin để phục vụ cho bài viết về CTXH 

Nhân viên Phòng CTXH cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền chữa bệnh  
cho bệnh nhân Nguyễn Văn Bích.
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ở Bệnh viện Bà Rịa, tận mắt chứng 
kiến một bệnh nhân bị bệnh nặng 
được một Mạnh Thường Quân trực 
tiếp đến tận giường bệnh trao tiền hỗ 
trợ khám chữa bệnh. Đó là trường 
hợp của anh Nguyễn Văn Bích, quê 
ở Nghệ An. Trong lúc đang làm việc 
ở ngoài biển, anh bị nhiễm trùng máu 
rất nặng, đồng nghiệp đã đưa anh vào 
Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Hoàn cảnh 
của anh rất đáng thương, không có 
nhà cửa, gia đình và người thân, phải 
nhờ đến các nhân viên y tế và người 
thân của của các bệnh nhân khác hỗ 
trợ. Thấy được hoàn cảnh khó khăn 
đó, Phòng CTXH của bệnh viện đã 
kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng 
hộ tiền, vật dụng để giúp anh có kinh 
phí chữa bệnh. Sau khi được điều trị 
cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Bà Rịa, 
anh lại tiếp tục được đưa lên Bệnh 
viện Chợ Rẫy. Sau khi anh được xuất 
viện, Phòng lại tiếp tục kêu gọi các 
nhà hảo tâm hỗ trợ thanh toán viện phí 
tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Phòng cũng 
đã xin được một suất tại Trung tâm 
xã hội tỉnh để anh có chỗ an dưỡng 
sau điều trị bệnh. Đây là một trong 
những trường hợp được Phòng kêu 
gọi hỗ trợ với khoản kinh phí nhiều 
nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, nhân viên của Phòng 
CTXH cũng phải “rất tỉnh táo” để 
những nguồn kinh phí ủng hộ được 
đến đúng người, đúng địa chỉ, tránh 
tình trạng một số trường hợp cha mẹ 
bệnh nhi biến con em mình thành “cần 
câu cơm” xin tiền từ thiện. Chẳng hạn, 
có một trường hợp bệnh nhi mắc bệnh 
nặng, gia đình thuộc diện nghèo của 
xã. Phòng đã kết nối với các nhà hảo 
tâm hỗ trợ các khoản chi phí giúp 
chữa bệnh cho em bé. Nhưng qua tìm 
hiểu, được biết bố của bệnh nhi là một 
người đam mê đề đóm và cờ bạc. Khi 
tình trạng bệnh nhi thuyên giảm và 
xuất viện, Phòng CTXH đã thông báo 
cho các Mạnh Thường Quân ngừng 
hỗ trợ cho trường hợp này.

Còn rất nhiều, rất nhiều các trường 
hợp khác đã được Phòng CTXH Bệnh 
viện Bà Rịa làm cầu nối vận động trực 

tiếp từ các tổ chức, cá nhân, các nhà 
hảo tâm hỗ trợ, đến nay họ đã qua cơn 
hiểm nghèo và được xuất viện về làm 
ăn, sinh sống với gia đình, cộng đồng.

Ngoài ra, Phòng còn vận động 
cộng đồng giúp đỡ các suất cơm, 
cháo và các vật dụng sinh hoạt phục 
vụ cho người bệnh. Hầu hết những 
bệnh nhân được hỗ trợ đều là những 
người bị bệnh nặng, hiểm nghèo, phải 
điều trị dài ngày, kiệt quệ cả kinh tế 
lẫn tinh thần. Vì vậy, những khoản 
tiền, vật dụng, bữa ăn… có ý nghĩa 
rất lớn đối với họ. Những dịp lễ tết, 
nhiều bệnh nhân không thể về nhà, 
các thành viên trong tổ công tác cũng 
dành thời gian đến tặng quà, thăm hỏi, 
động viên tinh thần để bệnh nhân có 
thêm nghị lực vượt qua khó khăn, đau 
đớn. Đặc biệt, vào các ngày Quốc tế 
Thiếu nhi (1/6), Trung thu… Phòng 
thường xuyên phối hợp với các đơn 
vị tài trợ tổ chức và tặng quà cho các 
bệnh nhi, khiến các em thấy ấm áp, 
vui vẻ, không cảm thấy cô đơn, lạc 
lõng, lạc quan và an tâm điều trị bệnh. 

Tuy mới đi vào hoạt động hơn 01 
năm, nhưng Phòng CTXH Bệnh viện 
Bà Rịa đã kết nối hỗ trợ cho hơn 300 
trường hợp, với số tiền khoảng hơn 
1 tỷ đồng (từ nguồn vận động và quỹ 
vì người nghèo của Bệnh viện). Số 
tiền được Phòng CTXH kêu gọi hỗ 
trợ nhiều nhất khoảng trên 60 triệu 
đồng/trường hợp.

Mọi nhiệm vụ mà cán bộ phòng 
CTXH thực hiện đều hướng đến sự 
hài lòng của người bệnh, để những 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn 
được cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ. Đến 
nay, phòng CTXH của Bệnh viện đã 
trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều nhà 
tài trợ, các đơn vị, cá nhân quan tâm 
đến các bệnh nhân. Với mỗi trường 
hợp được hỗ trợ về tiền, vật dụng… 
đều được cập nhật công khai trên 
trang Facebook đại diện. Sự hỗ trợ 
tích cực của các nhân viên CTXH đã 
lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái 
trong cộng đồng, làm tăng sự hài lòng 
của người bệnh và gia đình người 

bệnh khi đến điều trị tại bệnh viện, 
tiếp thêm động lực cho nhiều người 
bệnh nghèo, giúp họ yên tâm điều trị 
bệnh. Những cán bộ, nhân viên làm 
CTXH còn là nhịp cầu trao đi và nhận 
lại những tình cảm sẻ chia của cộng 
đồng dành cho bệnh nhân nghèo.

Ông Lê Minh Hiếu, Chủ tịch công 
đoàn cơ sở, Trưởng phòng KHTH 
Bệnh viện Bà Rịa cho biết: “Trong 
thời gian qua, Phòng CTXH đã có 
nhiều hoạt động CTXH tích cực và 
hiệu quả. Một trong những hoạt động 
hiệu quả đó là kết nối với các tổ chức 
từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ 
những bệnh nhân có hoàn cảnh khó 
khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng 
tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp,... đặc biệt các tổ chức 
chính trị - xã hội ở địa phương hãy 
chung tay phối hợp, đồng hành cùng 
với Phòng CTXH Bệnh viện, để nơi 
đây thật sự là nơi chia sẻ nỗi đau, khó 
khăn cho người bệnh”.

Phụ trách Phòng CTXH Bệnh viện 
Bà Rịa, có nhiều thời gian gần gũi, 
tiếp xúc với nhiều bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn, bà Nguyễn Thị Minh 
Cẩm, chia sẻ: “Ở bệnh viện, nơi sự 
sống và cái chết chỉ cách nhau trong 
gang tấc, chúng ta sẽ thấu hiểu nỗi 
đau, sự bất hạnh của những người 
không may gặp bạo bệnh mà nhất là 
người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. 
Khi đó, ngoài sự động viên về tinh 
thần của người thân, họ rất cần sự 
trợ giúp về mặt vật chất của những 
người may mắn hơn. Chúng tôi luôn 
làm hết sức mình vì người bệnh, chia 
sẻ những khó khăn, nỗi đau và đồng 
hành với họ”. 

Bà cho biết thêm, trong thời gian 
tới Phòng sẽ có kế hoạch như: xây 
dựng bộ phận chăm sóc khách hàng 
nội trú và ngoại trú tại bệnh viện; tư 
vấn tâm lý nhằm hỗ trợ kịp thời cho 
người bệnh; tổ chức các hoạt động xã 
hội tại cộng đồng; tổ chức khám, cấp 
phát thuốc từ thiện cho người bệnh có 
hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng 
sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh…

Bài, ảnh: MỸ DINH
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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.

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Cỏ sữa có hai loại là cỏ sữa lá 
nhỏ và cỏ sữa lá to nhưng cỏ 
sữa lá nhỏ thường được dùng 

làm thuốc hơn. Cỏ sữa lá nhỏ hay còn 
gọi là cây vú sữa đất, thiên căn thảo 
là loại cây thân thảo, thân màu tím 
nhạt hoặc đỏ, thường mọc bò dưới 
đất và chia thành nhiều nhánh tỏa ra 
xung quanh, ngắt thử một nhánh nhỏ 
sẽ thấy có nhựa màu trắng chảy ra. Lá 
cỏ sữa hình bầu dục, mép có răng cưa, 
có nhiều lông như sợi tơ nhỏ mọc dày 
cả hai bên. Đây là loại cây thường ra 
hoa vào mùa hè, phát triển ở cả những 
vùng đất khô cằn hay những nơi sỏi đá

Thu hái, chế biến: Toàn cây cỏ 
sữa lá nhỏ được dùng làm thuốc, thu 
hái quanh năm, nhưng tốt nhất vào 

mùa hè - thu. Sau khi thu hái, rửa sạch 
dùng tươi hay phơi khô dùng dần .

Tính vị, tác dụng: Theo y học 
cổ truyền, cỏ sữa lá nhỏ có vị nhạt, 
hơi chua, tính hàn, có tác dụng thanh 
nhiệt, thông huyết, tiêu viêm, tiêu độc, 
lợi tiểu, kháng khuẩn, thông sữa. Dung 
dịch cỏ sữa có tác dụng ức chế sự sinh 
sản của các loại vi trùng lỵ và các 
chủng vi khuẩn tụ cầu vàng. Do đó, 
cỏ sữa lá nhỏ thường được dùng trị 
bệnh đường ruột và bệnh ngoài da, 
ngoài ra còn có tác dụng thông sữa, 
tăng tiết sữa,…
Một số bài thuốc chữa bệnh:

1. Điều trị kiết lỵ: Cỏ sữa lá nhỏ 
tươi 80g, mơ lông tươi 50g sắc nước 
uống hàng ngày (Trẻ nhỏ dùng bằng 

1/2 lượng trên). Hoặc 100g cỏ sữa lá 
nhỏ sắc với 400ml nước còn 100ml, 
uống làm hai lần trong ngày. 

2. Điều trị tắc tia sữa, thiếu 
sữa: Cỏ sữa nhỏ tươi 100g, hạt cây 
gạo 40g sắc nước uống hàng ngày. 
(Dùng khoảng 5-7 lần là có kết quả)

3. Mẩn ngứa ngoài da: Cỏ sữa 
tươi, rửa sạch giã nát xoa vào chỗ bị 
mẩn ngứa hoặc nấu nước rửa.

4. Điều trị đi đại tiện ra máu tươi: 
Cỏ sữa tươi 100g, cây huyết dụ 50g 
đun với 1 lít nước, đun cạn còn 400ml 
chia 3 lần uống trong ngày.

5. Điều trị tiêu chảy và kiết lỵ: Lấy 
12g lá cỏ sữa ép hòa với nước uống.

 6. Trị các chứng bệnh ngoài da: 
Cỏ sữa có tác dụng trị ngứa rất tốt và 
thường được dùng để trị các chứng 
bệnh ngoài da. Lấy 1 nắm lá cỏ sữa 
tươi, rửa sạch, giã hoặc nhai nát sau 
đó đắp trực tiếp lên vùng da bị bệnh 
hoặc nấu thành nước, dùng làm nước 
tắm hoặc để rửa vết thương. Đối với 
các loại mụn nhọt (mụn chưa bị bể) 
không đắp liên tục mà cho vào một 
miếng băng để đắp, thay băng sau 2 
giờ, ngày đắp 2 lần. Cỏ sữa cũng sẽ 
làm tiêu các mụn cóc nếu bạn kiên trì 
đắp lên chúng hằng ngày.

7. Trị đại tiện ra máu do nóng 
trong người, rối loạn tiết niệu, sinh 
dục: Cỏ sữa là cây thuốc giúp thanh 
nhiệt, khi bị đại tiện ra máu lấy 100g 
cỏ sữa, 60g cỏ nhọ nồi cho vào ấm 
đất cùng 400ml nước, đun lửa nhỏ 
cho đến khi còn 100ml chia làm 2 
-3 lần trong ngày. Uống liên tục 2 -3 
ngày sẽ thấy nước tiểu trở lại màu 
bình thường.

8. Chữa mụn nhọt ngoài da (chưa 
vỡ mủ): Cỏ sữa lá nhỏ lượng vừa đủ, 
giã nát đắp lên chỗ tổn thương, 2 giờ 
thay băng. Ngày đắp 2 lần.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Cỏ sữa lá nhỏ
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Theo ước tính của Tổ chức Y 
tế Thế giới, cứ mỗi 5 giây lại 
có một người khiếm thị trên 

thế giới. Cứ 5 người khiếm thị thì có 
4 người có thể sở hữu đôi mắt lành 
lặn nếu phòng tránh và chữa trị kịp 
thời. Đó là lý do Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) và Tổ chức Quốc tế về 
Phòng chống Mù lòa (IAPB) đã đưa 
ra mục tiêu toàn cầu “Thị giác 2020 - 
Quyền được nhìn thấy” và chọn ngày 
thứ Năm của tuần thứ 2 trong tháng 
10 hàng năm là Ngày Thị giác Thế 
giới. Sáng 12-10, Bệnh viện Mắt tỉnh 
BR-VT đã tổ chức mít tinh hưởng 
ứng hoạt động này. 

Tham dự buổi lễ có TTƯT, BS 
CKII Võ Văn Hùng - Phó Giám đốc 
Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng 
chống mù lòa tỉnh; Đại diện lãnh 
đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể của 
tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị chức năng 
trực thuộc Sở Y tế; các tổ chức, cá 
nhân có nhiều đóng góp cho hoạt 
động phòng chống mù lòa của tỉnh; 
đông đảo bệnh nhân đang điều trị tại 
bệnh viện Mắt và học sinh các trường 
THPT trên địa bàn TP. Bà Rịa.

Báo cáo về hoạt động chuyên 
môn của BV Mắt cho biết, Năm 2017 
và 9 tháng đầu năm 2018 đã thu dung 
hơn 110 ngàn lượt bệnh nhân khám 
ngoại trú, gần 10.000 lượt bệnh nhân 
điều trị nội trú, trong đó đã thực hiện 
hơn 7000 ca phẫu thuật. Chỉ số CSR 
về độ bao phủ mổ đục thủy tinh thể 
của tỉnh BR-VT đạt gần 3000 ca/triệu 
dân, nằm trong Top 10 tỉnh dẫn đầu 
của cả nước.

Chương trình phòng chống mù 
lòa được triển khai 1 cách đồng bộ 

và hiệu quả, đã tổ chức 65 đợt tư 
vấn khám sàng lọc miễn phí cho hơn 
5.500 bệnh nhân. Thu dung gần 2.200 
bệnh nhân phẫu thuật, phát hiện hàng 
trăm bệnh nhân Glaucoma, võng mạc 
đái tháo đường để điều trị và quản lý, 
7/8 huyện (trừ Côn Đảo) đạt và vượt 
các chỉ tiêu về phòng chống mù lòa 
theo kế hoạch được giao.

Chương trình chăm sóc mắt học 
đường triển khai nhiều hoạt động 
phong phú và thiết thực. Tính đến 
thời điểm hiện nay 100% các trường 
THCS và nhiều trường tiểu học trên 
địa bàn tỉnh đã có cán bộ y tế được 
tập huấn sàng lọc khúc xạ, năng lực 
sàng lọc sau tập huấn đạt trên 90%, 
hơn 100 trường được trang bị bảng 
thị lực để kiểm tra mắt cho học sinh. 

Các đơn vị khúc xạ cộng đồng được 
BHVI tài trợ hoạt động rất hiệu quả, 
cung cấp dịch vụ đeo kính chất lượng 
cao với giá thành hợp lý cho hàng 
chục ngàn bệnh nhân, đưa BR- VT 
trở thành 1 điểm sáng trong công tác 
PCML nói chung và chăm sóc mắt 
học đường nói riêng của cả nước.

Cũng tại lễ mít tinh, BTC đã trao 
60 suất quà cho bệnh nhân có hoàn 
cảnh khó khăn vừa được mổ mắt, 
hơn 100 cặp kính cận cho học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn của các trường 
THCS thuộc địa bàn TP. Bà Rịa và 
nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục có 
những ủng hộ thiết thực nhằm đẩy 
mạnh hiệu quả chăm sóc mắt của tỉnh 
BR-VT trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI 

Mít tinh hưởng ứng 
Ngày Thị giác Thế giới năm 2018

Bs. Nguyễn Viết Giáp - Giám đốc BV Mắt trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị  
tại BV Mắt nhân ngày Thị giác thế giới năm 2018.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Một số hình ảnh 
hoạt động nổi bật 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập huấn công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Từ tháng 10/2018 toàn tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin ComBE Five thay thế cho vắc xin Quinvaxem 
trong chương trình TCMR cho các cháu dưới 1 tuổi.

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát công tác phòng chống bệnh Tay - Chân - Miệng 
tại các trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Viện Y tế công cộng TP.HCM tập huấn một số kỹ năng chuyên môn  
cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng ngành Y tế tỉnh BR-VT.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ngành Y tế 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

Hào hứng - Sôi nổi - Ấn tượng - Lan tỏa
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 11/10, Bệnh viện Bà Rịa 
tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 
năm xây dựng đề án Bệnh 

viện “Văn Minh-Thân Thiện - Hiện 
Đại” giai đoạn 2017-2020. Tham dự 
hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tịnh - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bs Võ Văn 
Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế và lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, qua 
1 năm thực hiện đề án, đã phủ xanh 
hơn 40% diện tích khuôn viên bệnh 
viện, 100% nhân viên bệnh viện được 
tập huấn về kỹ năng giao tiếp cần có ở 
từng vị trí công việc. Về chuyên môn, 
có nhiều bước phát triển chuyên sâu 
ở các lĩnh vực như: kỹ thuật về Tim 
mạch can thiệp; Hồi sức (đặt catheter 
hai nòng có cuff, tạo đường hầm để 
lọc máu); Chấn thương chỉnh hình đã 
triển khai các kỹ thuật nội soi ghép 
sụn xương tự thân, tái tạo dây chằng 
chéo sau bằng gân chân ngỗng, điều 
trị mất vững bánh chè, gỡ dính khớp 
gối…; về Ngoại thần kinh đã áp dụng 
vi phẫu cho các phẫu thuật u não, thoát 
vị đĩa đệm, xuất huyết não tự phát 
sau đột quỵ; về Ung thư đã thực hiện 
phẫu trị, hóa trị và công tác chăm sóc 
giảm nhẹ. Hiện khoa Ung Bướu đã 
tiến hành điều trị một số loại ung thư 

như: ung thư tuyến giáp, ung thư vú, 
ung thư đại trực tràng, ung thư da;…

Dự kiến giai đoạn 2019-2020, BV 
Bà Rịa sẽ triển khai các kỹ thuật cao 
về Răng - Hàm - Mặt; Tai - Mũi - 
Họng; Chẩn đoán hình ảnh, tiếp tục 
phát triển chuyên khoa sâu về hồi sức 
tim mạch, hồi sức nhi sơ sinh ngoại 
tổng quát, ngoại thần kinh, chấn 
thương chỉnh hình. Đồng thời bệnh 
viện phấn đấu đưa vào hoạt động các 

khoa thần kinh như: Sinh, Hóa sinh, 
Lọc máu, Nội soi, Lão khoa, Phẫu 
thuật tạo hình…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn 
Thanh Tịnh đánh giá cao những nỗ 
lực và kết quả mà bệnh viện Bà Rịa 
đạt được sau 01 năm thực hiện Đề 
án “Văn Minh - Thân Thiện - Hiện 
Đại”. Phát biểu nhấn mạnh: “…Bộ 
Y tế đánh giá BV Bà Rịa là 1 trong 5 
bệnh viện tuyến tỉnh của cả nước đạt 
chỉ số hài lòng người bệnh cao nhất, 
đây là điều rất vinh dự, tự hào”. Đồng 
thời ông cũng yêu cầu: “Trên cơ sở 
thành công bước đầu, BV Bà Rịa cần 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các bước 
tiếp theo của Đề án, đầu tư phát triển 
các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao 
giúp người bệnh và nhân dân tỉnh nhà 
thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe tốt nhất, tiết kiệm thời gian, chi 
phí đi lại đồng thời không ngừng giáo 
dục y đức, ứng xử cho nhân viên y 
tế… Thực hiện thành công Đề án tại 
BV Bà Rịa là cơ sở để nhân rộng mô 
hình này ở các cơ sở y tế trên địa bàn 
tỉnh BR-VT”. 

 Tin, ảnh: THẾ PHI 

Bệnh viện Bà Rịa: 

Sơ kết 1 năm thực hiện Đề án bệnh viện 
“Văn Minh - Thân Thiện - Hiện đại” 

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày 
thành lập Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam (20/10/1930-

20/10/2018), sáng 19/10, Công đoàn 
ngành Y tế tổ chức Hội diễn nghệ 
thuật quần chúng Ngành Y tế tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, năm 2018 với chủ 
đề “Giai điệu Blouse trắng Ngành Y 
tế BR-VT”.

Ban tổ chức đã mời những nhạc sĩ, 
đạo diễn uy tín trong lĩnh vực Văn hóa 
nghệ thuật của tỉnh, bao gồm: Nhạc sĩ 
Võ Lê, đạo diễn Phan Thị Vinh, nhạc 
sĩ Thiên Toàn làm Giám khảo chính 
của Hội thi.

Với 02 thể loại chính là ca múa 
nhạc và khiêu vũ nghệ thuật, 25 tiết 
mục do các Công đoàn cơ sở đem đến 
Hội thi đều mang màu sắc riêng, độc 
đáo và sáng tạo, tập trung vào các nội 
dung: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Bác Hồ, quê hương, đất nước; 
ca ngợi truyền thống của ngành Y, của 
cơ quan, đơn vị, sự trưởng thành của 
giai cấp công nhân và tổ chức Công 
đoàn; ca ngợi những thành tựu trong 
công cuộc đổi mới; ca ngợi những tấm 
gương điển hình của cán bộ y tế trong 
quá trình thực hiện phong trào Học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh...

Kết quả chung cuộc như sau:
Thể loại Ca múa nhạc:
10 giải Khuyến khích thuộc về: 

Văn Phòng Sở Y tế, Trung tâm Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản, BV Tâm Thần, 
TTYT TP. Vũng Tàu, Chi cục 
ATVSTP, TTYT huyện Đất Đỏ, TTYT 
TP. Bà Rịa, TTYT Dự Phòng tỉnh, 
BV Y học cổ truyền và TTYT huyện 
Long Điền.

3 giải Ba thuộc về: BV Lê 
Lợi, TTYT huyện Xuyên Mộc và 
Trường Trung cấp Y tế tỉnh.

02 giải Nhì thuộc về: TTYT Thị 
xã Phú Mỹ và Trung tâm Giám định 
Y khoa.

02 giải Nhất thuộc về: BV Mắt và 
BV Bà Rịa.

Thể loại Khiêu vũ Nghệ thuật:
03 giải Khuyến khích thuộc về: 

BV Phổi Phạm Hữu Chí, TTYT Thị 
xã Phú Mỹ, TTYT TP. Vũng Tàu; Giải 
Ba thuộc về: TTYT huyện Châu Đức; 
Giải Nhì thuộc về BV Bà Rịa và giải 
Nhất thuộc về BV Mắt.

Bs. Nguyễn Văn Thái - Phó Giám 
đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn 
ngành Y tế cho biết: “...Hội thi là dịp 
để nâng cao đời sống văn hóa và tinh 

thần cho cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động đồng thời góp phần 
tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu 
nước, tinh thần tự hào dân tộc, qua đó 
đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của 
cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động trong toàn Ngành. Hội thi 
cũng nhằm phát hiện các nhân tố trong 
phong trào văn nghệ, để xây dựng và 
phát triển đội văn nghệ phục vụ cho 
các hoạt động, sự kiện của ngành Y 
tế trong thời gian tới...”.

Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Y 
tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2018
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng 23/10, Ban Chỉ đạo Phòng, 
chống tác hại thuốc lá tỉnh BR-
VT (Ban chỉ đạo PCTHTL 

tỉnh), tổ chức tập huấn nâng cao năng 
lực phòng, chống tác hại thuốc lá cho 
60 cán bộ làm công tác thanh tra của 
các sở, ban, ngành; đại diện chính 
quyền các cấp, đại diện các cơ quan 
thông tấn báo chí và các hội, đoàn thể 
đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên 
được nghe Bs Nguyễn Văn Lên - 
Giám đốc Trung tâm Truyền thông 
Giáo dục Sức khỏe - đại diện Sở Y tế 
tỉnh, trình bày về tác hại của thuốc lá; 
lợi ích của môi trường không thuốc 
lá; giới thiệu các nội dung chính của 
Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá 
và các Nghị định liên quan; các quy 
định, thẩm quyền, thủ tục xử phạt 

Để chủ động đối phó với các 
tình huống thiên tai, sáng 
ngày 11/10/2018, Sở Y tế tổ 

chức tập huấn công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2018 cho cán bộ phụ trách công tác 

Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá 
cho 60 cán bộ các sở, ban, ngành

hành chính trong PCTHTL cũng như 
cách thức giám sát, đánh giá thực hiện 
môi trường không thuốc lá.

Được biết, đây là một trong những 
hoạt động do Quỹ PCTHTL triển khai, 
nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ 

làm công tác PCTHTL tại các địa 
phương trong cả nước, qua đó từng 
bước làm giảm tác hại của thuốc lá đối 
với sức khỏe cộng đồng, góp phần vào 
sự phát triển bền vững của đất nước.

Tin, ảnh: VIỆT LÊ

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 
nạn của 25 đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tại lớp tập huấn, bác sĩ Nguyễn 
Viết Điện - Phó phòng Nghiệp vụ Y 
- Sở Y tế triển khai, hướng dẫn cách 
thức lập kế hoạch phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 
phù hợp với đặc thù của từng đơn vị 
và tuân thủ phương châm “bốn tại 
chỗ”: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại 
chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và 
hậu cần tại chỗ.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn 
vị trong toàn ngành phải tổ chức triển 
khai kiện toàn Ban chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 
chuẩn bị đủ lực lượng, cơ số thuốc, 
vật tư, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng 
công tác khám, chữa bệnh, an toàn vệ 
sinh thực phẩm và phòng, chống dịch 
bệnh khi có thiên tai xảy ra; có phương 
án sắp xếp, di chuyển các khoa, phòng 
để đảm bảo duy trì công tác khám 
chữa bệnh, phòng bệnh an toàn về 
người và tài sản. Bên cạnh đó, các 
đơn vị cần phối hợp với các cơ quan 
chức năng trên địa bàn để hỗ trợ các 
cơ sở y tế trong công tác khám, chữa 
bệnh và cấp cứu người bệnh; kết hợp 
Quân Dân Y trong phòng, chống và 
khắc phụ thiên tai; tham gia và phối 
hợp thực hiện phương án phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa 
phương, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi 
cần thiết.

Tin, ảnh: THANH ANBác sĩ Nguyễn Viết Điện - Phó phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế (đứng) triển khai nội dung 
tại buổi tập huấn. 
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 16/10, tại Hội trường 
Trung tâm Hội nghị tỉnh, 
Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh 

phối hợp với Phòng Cảnh sát giao 
thông Công an tỉnh, tổ chức Hội nghị 
tuyên truyền về an toàn giao thông 
năm 2018, cho lãnh đạo, cán bộ làm 
công tác tuyên truyền của các cơ 
quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn 
thể... trực thuộc Đảng uỷ Khối cơ 
quan tỉnh.

Hội nghị đã được nghe Trung 
tá Nguyễn Duy Bình- Phòng Cảnh 
sát giao thông Công an tỉnh báo cáo 
những thuận lợi và khó khăn trong 
5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/
TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng khoá XI; cập nhật 
tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 
trong 10 tháng đầu năm 2018; phân 
tích nguyên nhân chủ yếu của các 

vụ TNGT trên địa bàn và triển khai 
một số nội dung cơ bản về văn hoá 
giao thông.

Theo thống kê của Công an tỉnh, 
tính từ 16/9/3012 đến 12/9/2017 (5 
năm), số vụ TNGT đường bộ trên địa 
bàn tỉnh là 4.346 vụ, làm chết 1.301 
người, thiệt hại về tài sản là 14.9653 
tỉ đồng; số vụ TNGT đường thuỷ nội 
địa là 4 vụ, làm chết 5 người, thiệt hại 
về tài sản là 4.588.000 đồng.

Riêng năm 2017, số vụ TNGT 
của tỉnh BR-VT là 765 vụ, làm 
chết 258 người, làm bị thương 855 
người. So với cả nước, BR-VT có số 
vụ TNGT đứng thứ 4/63 tỉnh/thành 
phố (sau TP. HCM, Bình Dương và 
Hà Nội). Về số người chết do TNGT 
đứng thứ 7/63 tỉnh/thành phố (sau TP. 
HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng 
Nai, Tiền Giang, ĐăkLăk).

10 tháng đầu năm 2018, số vụ 
TNGT đường bộ của tỉnh là 512 vụ, 
làm chết 197 người, làm bị thương 
478 người. So với 10 tháng đầu năm 
2017, giảm 76 vụ, giảm 16 người 
chết, giảm 239 người bị thương; 
TNGT đường thuỷ nội địa xảy ra 
4 vụ, làm 3 người chết và 1 người 
bị thương.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ 
TNGT là do không chấp hành đúng 
quy định về tốc độ xe và khoảng 
cách giữa các xe; sử dụng làn đường 
không đúng quy định; không chấp 
hành đúng quy định về vượt xe, về 
chuyển hướng xe; người điều khiển 
phương tiện giao thông trong tình 
trạng sử dụng ma tuý, sử dụng rượu, 
bia và các chất có cồn vượt ngưỡng 
quy định...

Các thông tin từ Hội nghị là cơ 
sở giúp lãnh đạo và cán bộ làm công 
tác thông tin, tuyên truyền cập nhật 
và nắm bắt đầy đủ về tình hình trật 
tự an toàn giao thông (TTATGT) trên 
địa bàn tỉnh, qua đó tăng cường công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt 
tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức lao động về ý thức, văn hóa 
tham gia giao thông, đảm bảo an toàn 
về người và của cũng như góp phần 
thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị 
quyết của Đảng về TTATGT trong 
tình hình mới.

Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Bà Rịa-Vũng Tàu 
đứng thứ 4 cả nước  
về số vụ tai nạn 
giao thông

Trung tá Nguyễn Duy Bình-  
Phòng Cảnh sát giao thông  

Công an tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

Quang cảnh tại Hội nghị.
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Ngày 08/10/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm tỉnh (ATVSTP tỉnh) tiến hành giám sát định kỳ 04 
cơ sở sản xuất nước đá uống liền trên địa bàn huyện Đất Đỏ, 

bao gồm: Cơ sở sản xuất Minh Long 3 thuộc Thị trấn Đất Đỏ; cơ sở 
Thiện Duyên, Chấn Hưng, Ngọc Tuyết thuộc Thị trấn Phước Hải.

Kết quả giám sát cho thấy, hầu hết các cơ sở đều xuất trình đầy 
đủ các giấy tờ liên quan ATTP, khu vực sản xuất cách biệt nguồn ô 
nhiễm, nhà xưởng được bố trí theo quy trình sản xuất, nhà vệ sinh 
cách biệt khu vực sản xuất và thực hiện xét nghiệm sản phẩm định 
kỳ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số lỗi vi phạm 
như: sàn (nền) khu vực sản xuất để nước đọng; hệ thống thành 
phẩm chưa khép kín, bao bì chưa bảo đảm ATTP và chưa ghi nhãn 
hàng hóa theo quy định trong sản xuất nước đá thực phẩm,... Đoàn 
kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở sản xuất phải khắc phục những tồn 
tại trên, đồng thời yêu cầu ký cam kết thực hiện, nếu còn vi phạm 
sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Đến thời điểm này, ngoài huyện Đất Đỏ, đoàn kiểm tra đã 
giám sát các cơ sở sản xuất nước đá trên địa bàn thành phố Vũng 
Tàu và Bà Rịa. Một số địa bàn khác như: huyện Long Điền, Xuyên 
Mộc, Châu Đức và Tân Thành sẽ tiến hành giám sát trong khoảng 
thời gian từ nay đến cuối tháng 11/2018.

Tin, ảnh: TRẦN NGỌC

Ngày 12/10, Chi hội Điều dưỡng TP. Vũng Tàu tổ 
chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. 
Đến dự có bà Phạm Thị Thanh Hương - Chủ tịch 

Hội Điều dưỡng tỉnh; lãnh đạo TTYT TP. Vũng Tàu và 
34 đại biểu đại diện 9 khoa/phòng/đội và 17 trạm y tế trực 
thuộc TTYT TP. Vũng Tàu.

Báo cáo tổng kết hoạt động Chi hội nhiệm kỳ 2015-
2018 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã thực hiện 
tốt phong trào thi đua do Trung ương Hội điều dưỡng Việt 
Nam phát động như: Phong trào “đổi mới phong cách và 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh:

Giám sát các cơ sở sản xuất nước đá trên địa bàn huyện Đất Đỏ

Chi hội Điều dưỡng TTYT TP. Vũng Tàu:

Đại hội Điều dưỡng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Đoàn giám sát của Chi cục ATVSTP kiểm tra bao bì 
tại cơ sở Minh Long 3, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ.

Đoàn giám sát của Chi cục ATVSTP kiểm tra và hướng 
dẫn chủ cơ sở Thiện Duyên, thị trấn Phước Hải, huyện 
Đất Đỏ các thủ tục pháp lý về ATTP.

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh”; triển khai, thực hiện tốt quy trình chuyên 
môn; tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh; thực hiện 
tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác quản lý chất 
thải y tế; công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học được 
chú trọng,...

Trong nhiệm kỳ tới, Chi hội đã đề ra phương hướng 
khắc phục những điểm còn hạn chế, xây dựng đội ngũ 
điều dưỡng chuyên nghiệp, sáng tạo, gương mẫu, góp 
phần xây dựng thương hiệu TTYT TP. Vũng Tàu ngày 
một tốt hơn, vững mạnh hơn.

Phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Hương biểu 
dương những cố gắng mà Chi hội đã thực hiện trong 
nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định: “...Thành tích của Chi 
hội điều dưỡng TTYT TP. Vũng Tàu đã góp phần quan 
trọng trong việc tạo nên đội ngũ điều dưỡng có tri thức, 
có phẩm chất đạo đức và lòng yêu nghề để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, từng bước 
hòa nhập với hội viên trong nước và hội nhập khu vực”. 
Đồng thời bày tỏ mong muốn, các hội viên Chi hội điều 
dưỡng TTYT TP. Vũng Tàu tiếp tục tăng cường chia sẻ, 
giao lưu, học hỏi, làm giàu thêm tri thức và kinh nghiệm 
trong công tác, để thực hiện thành công sứ mệnh mà Nghị 
quyết Chi hội đã đề ra.

Tin, ảnh: HOA VIỆT

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh 
phát biểu tại Đại hội Chi hội Điều dưỡng TP. Vũng Tàu.
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Ngày 8 và 9/10, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp 
cùng Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y 
tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện môi trường cơ 

sở y tế không thuốc lá tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trưởng 
đoàn là ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Công 
đoàn Y tế Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn, Bs. Nguyễn Văn Thái - Phó 
Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tỉnh 
đã báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện việc xây dựng môi 
trường cơ sở y tế không khói thuốc lá, những thuận lợi, 
khó khăn trong quá trình triển khai và phương hướng hoạt 
động trong thời gian tới.

Đoàn cũng đã tiến hành giám sát thực tế tại BV Bà Rịa, 
Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện YHCT, TTYT 
TP. Bà Rịa và Bệnh viện Mắt về việc triển khai các hoạt 
động phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) gồm: Kế 
hoạch/Báo cáo hoạt động PCTHTL năm 2018; Quy định 
cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc; thực hiện treo biển cấm 
hút thuốc lá tại các vị trí dễ quan sát; khảo sát thực địa về 
mẩu thuốc lá, hành vi hút thuốc lá trong khuôn viên các 
cơ sở y tế,…

Đánh giá về công tác thực hiện môi trường cơ sở y tế 
không thuốc lá của Ngành y tế tỉnh BR - VT, ông Vũ Anh 
Tuấn cho biết: “…Các hoạt động PCTHTL được chính 
quyền và công đoàn phối hợp triển khai đa dạng, hiệu quả. 
Các đơn vị y tế của tỉnh BR-VT đã xây dựng và đưa ra 
các biện pháp xử phạt, gắn việc thực hiện quy định không 
hút thuốc lá vào tiêu chí thi đua khen thưởng hàng năm 
của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 
các đơn vị y tế. Qua giám sát, không phát hiện mẩu thuốc 
cũng như không phát hiện cá nhân có hành vi hút thuốc 
trong khuôn viên, căn tin bệnh viện và nơi làm việc. …”

Để hoạt động PCTHTL được hiệu quả hơn nữa, Đoàn 
giám sát đề nghị các đơn vị thành lập tổ tư vấn cai nghiện 
thuốc lá để hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu cai thuốc lá, 
treo (dán) thêm biển cấm hút thuốc lá tại các khoa phòng, 
nơi nhiều người qua lại…

Các đơn vị được kiểm tra cũng kiến nghị với Công đoàn 
Y tế, Quỹ PCTHTL hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo giảng 
viên tuyến tỉnh về triển khai các hoạt động PCTHTL; hỗ 
trợ kinh phí thành lập và duy trì phòng tư vấn cai nghiện 
thuốc lá; tăng cường cung cấp các tài liệu truyền thông: 
tranh ảnh, pano, apphich về tác hại thuốc lá, chế tài xử 
phạt đối với người vi phạm Luật PCTHTL; ghi rõ quy 
định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên các cơ sở y tế lên 
thẻ BHYT của người bệnh…

Được biết, sau khi kiểm tra, giám sát tại tỉnh BR-VT, 
Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại tỉnh Bến Tre và 
Long An trong 02 ngày 10 và 11/10/2018.

Tin, ảnh: THẾ PHI

Ngày 28/9, Hội người cao tuổi phường 7, Tp. Vũng 
Tàu tổ chức Họp mặt kỷ niệm 27 năm Ngày Quốc 
tế Người cao tuổi (01/10/1991- 1/10/2018) và mời 

bác sĩ đến nói chuyện sức khỏe cho gần 900 người cao 
tuổi đang sinh sống trên địa bàn phường.

Tại buổi nói chuyện, Bs Nguyễn Đình Tuấn - PGĐ 
bệnh viện Lê Lợi đã chia sẻ, hướng dẫn những biện pháp 
phòng chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi 
như Tim mạch, Cao huyết áp, Đái tháo đường, Loãng 
xương…đồng thời hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tập 
luyện, nghỉ ngơi hợp lý, giúp người cao tuổi đẩy lùi bệnh 
tật, sống vui, sống khỏe, an hưởng tuổi già.

Tin ảnh: THĂNG THÀNH

Công đoàn Y tế Việt Nam:

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện môi trường cơ sở y tế  
không thuốc lá tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Họp mặt, nói chuyện sức khoẻ cho gần 900 hội viên 
Hội người cao tuổi

Các hội viên NCT trao đổi với bác sĩ các vấn đề về chăm sóc  
sức khỏe.

Bs. Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch  
Công đoàn Ngành Y tế tỉnh (đứng) tiếp và làm việc với đoàn.
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Trong 3 ngày (từ 9 -11/10/2018), tại khách sạn 
Công đoàn - TP. Vũng Tàu, Viện Y tế công cộng 
TP. HCM tổ chức lớp Tập huấn một số kỹ năng 

chuyên môn cho cán bộ chuyên trách dinh dưỡng của 
18 tỉnh/thành khu vực phía Nam.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn 
kỹ năng xây dựng kế hoạch, xây dựng khẩu phần, hướng 
dẫn đánh giá tỉ lệ suy dinh dưỡng, một số kỹ năng thực 
hành dinh dưỡng triển khai ở cộng đồng… Thông qua 

bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức trước và sau khi trải 
qua khóa học để lượng giá học viên.

Được biết, lớp tập huấn nhằm chuẩn bị cho các chuyên 
trách dinh dưỡng các tỉnh thành phía Nam những kiến 
thức, kỹ năng phù hợp với xu thế chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, những quan điểm và tiêu chuẩn mới về dinh dưỡng, 
khả năng ứng phó với tình hình mất an ninh thực phẩm 
hiện nay và các bước chuẩn bị sẵn sàng cho việc sáp 
nhập vào Cơ quan Kiểm soát bệnh tật (CDC).

Tin, ảnh: TRẦN NGỌC

Ngày 16/10/2018, tại Hội trường Trung tâm Hội 
nghị tỉnh, Sở Tài chính tổ chức buổi tọa đàm 
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tài sản công 

và cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các sở, ban, 
ngành, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu những khó khăn, 
vướng mắc trong vấn đề quản lý, sử dụng tài sản công 
cũng như việc xây dựng đề án sử dụng tài sản công vào 
mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết; cơ 
chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; các chính 
sách xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Tài chính đã giải đáp, hướng dẫn cách 
thức giải quyết từng vấn đề đặt ra, đồng thời đề nghị các 
đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện theo các Nghị 
định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài 
chính đã ban hành.

Tin, ảnh: BẢO NGỌC

Tọa đàm về chế độ quản lý tài sản công và cơ chế tự chủ tài chính

Viện Y tế công cộng:

Tập huấn một số kỹ năng chuyên môn cho cán bộ 
chuyên trách dinh dưỡng

Quang cảnh lớp tập huấn.Bs CKI Nguyễn Thị Huỳnh Trâm - Khoa dinh dưỡng an toàn 
thực phẩm - Viện Y tế công cộng TP. HCM phát biểu khai mạc 
lớp tập huấn.
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Ngày 16-10, tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh, Sở Thông tin và 
Truyền thông tổ chức Hội 

nghị tập huấn công tác phát ngôn, 
cung cấp thông tin báo chí cho gần 
100 lãnh đạo và cán bộ làm công 
tác thông tin đối ngoại của các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố; phóng viên, biên tập 
viên các cơ quan thông tấn, báo chí, 
cán bộ phụ trách các trang thông tin 
của tỉnh.

Tại lớp tập huấn, Nhà báo Lê Văn 
Nghiêm - Nguyên Cục trưởng Cục 
Thông tin đối ngoại Bộ TT&TT đã 
triển khai các văn bản quản lý nhà 
nước về thông tin đối ngoại; Quy 
định về việc phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí (Thông tư số 
22/2016/TT-BTTTT của Bộ TT-
TT; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ); đồng thời chia sẻ 
các kỹ năng trong công tác ứng xử 

Ngày 10/10/2018, TTYT TP. Bà Rịa tổ chức tập 
huấn kỹ năng truyền thông về hoạt động phòng 
chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) cho cán bộ 

chuyên trách, nhân viên các khoa, phòng thuộc khối 
điều trị của đơn vị và cộng tác viên trạm y tế xã/phường.

Tại buổi tập huấn, BS. Lê Đình Minh Đức - Tổ trưởng 
Tổ truyền thông của TTYT TP. Bà Rịa đã triển khai các 
nội dung về: các hoạt động phòng chống tác hại thuốc 
lá tại nơi làm việc; phổ biến Luật PCTHTL và kỹ năng 
tư vấn, hướng dẫn người bệnh, người dân cai thuốc lá 
cũng như nghiêm túc thực hiện quy định không hút thuốc 
lá trong khuôn viên cơ sở y tế.

Qua buổi tập huấn, các học viên có thêm kiến thức và 
kỹ năng để từ đó tuyên truyền hiệu quả cho bệnh nhân, 
người dân thay đổi thói quen và hành vi để chung tay 
hướng tới một môi trường không khói thuốc lá.

CN. PHẠM NGỌC QUỲNH ANH

Tập huấn kỹ năng truyền thông về phòng chống 
tác hại thuốc lá năm 2018

Tập huấn công tác phát ngôn 
và cung cấp thông tin cho báo chí

với truyền thông, phát ngôn, cung 
cấp thông tin cho báo chí và công 
tác thông tin đối ngoại trong tình 
hình mới.

Lớp tập huấn không chỉ giúp học 
viên hiểu rõ các quy định của pháp 
Luật trong việc cung cấp thông tin 
mà còn giúp nâng cao kỹ năng, kinh 

nghiệm trong công tác phát ngôn và 
tiếp nhận thông tin, khắc phục tình 
trạng né tránh, hiểu sai hoặc bóp méo 
thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín, 
danh dự của tổ chức, cá nhân hoặc 
kích động gây mất trật tự an ninh, 
xã hội.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
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Y tế là lĩnh vực rất nhạy cảm, dễ phát sinh vấn đề 
“nóng” như: Chống người thi hành công vụ, gây 
rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản... do đó, 

ngày 26/09/2013 Bộ Công an và Bộ Y tế đã ký và ban 
hành Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT về đảm 
bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực Y tế. Trên cơ sở đó, 
Công An tỉnh BR-VT và Sở Y tế tỉnh BR-VT đã ký kết 
Quy chế phối hợp số 176/QCPH/CAT-SYT.

Sau 5 năm thực hiện, ngày 12/10/2018, 02 ngành đã 
tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối 
hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực Y tế. Tham 
dự có Đại tá Trần Minh Lương - Phó Giám đốc Công 
an tỉnh; Bs Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế 
cùng đại diện các đơn vị chức năng trong lĩnh vực an 
ninh và y tế đóng chân trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, sau 5 năm thực hiện 
Quy chế phối hợp, Công an tỉnh đã phát hiện và kịp thời 
xử lý 59 vụ trộm cắp, móc túi; 37 vụ người nhà bệnh nhân 
chửi bới, tấn công bác sĩ, nhân viên y tế; 150 vụ gây rối 
trật tự tại các bệnh viện và các cơ sở y tế; xác minh làm 
rõ 75 đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp thanh kiểm tra 
hơn 3000 lượt cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực y, dược 
tư nhân, an toàn thực phẩm...; xử phạt hành chính hơn 
200 cơ sở với số tiền hơn 500 triệu đồng, buộc ngưng 
hoạt động 26 cơ sở...

Hội nghị cũng đã vinh danh 6 tập thể và 11 cá nhân 
xuất sắc của 2 ngành Y tế và Công an, vì những đóng 
góp tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 
lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh suốt 5 năm qua.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Ngày 18/10/2018, TTYT Đất Đỏ tổ chức lớp 
tập huấn Nâng cao năng lực cho 50 cán bộ 
y tế và nhân viên y tế thôn ấp tham gia hoạt 

động PCTHTL. 
Tại lớp tập huấn, BS. Phạm Ngọc Tuấn - Tổ trưởng 

Tổ Truyền thông của TTYT Đất Đỏ truyền đạt cho các 
học viên các nội dung như: tác hại của thuốc lá; xây 
dựng môi trường không thuốc lá; hướng dẫn cai nghiện 
thuốc lá tại cộng đồng; hoạt động truyền thông PCTHTL 
tại cộng đồng và các nội dung chính của Luật PCTHTL .

Thông qua buổi tập huấn, các học viên sẽ có 
thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền PCTHTL tại  
cộng đồng. Tin, ảnh: TỔ T3G TTYT ĐẤT ĐỎ

Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo 
An ninh trật tự lĩnh vực Y tế

Đại tá Trần Minh Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh 
phát biểu tại hội nghị.

Bs Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Y tế trao giấy khen  
cho các đồng chí ngành Công an có nhiều đóng góp trong  
công tác ANTT lĩnh vực y tế. 

Trung tâm Y tế Đất Đỏ tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá 
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Trước tình hình dịch bệnh 
Tay - Chân - Miệng (TCM) 
tăng cao tại nhiều tỉnh, thành 

trên phạm vi cả nước, trong đó 
có tỉnh BR-VT. Ngày 19/10, đoàn 
giám sát của Sở Y tế tỉnh phối hợp 
với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiến 
hành giám sát, hỗ trợ công tác phòng, 
chống bệnh TCM tại một số trường 
học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. 
Bác sĩ Nguyễn Anh Quan - Phó 
Giám đốc, Phụ trách TTYT Dự 
phòng tỉnh làm trưởng đoàn.

Theo báo cáo của Phòng Y tế 
huyện Xuyên Mộc, trên địa bàn 
huyện có 63 cơ sở mầm non công 
lập và tư thục. Hàng năm, TTYT và 
Phòng Y tế phối hợp tổ chức tập huấn 
kiến thức cho cán bộ y tế các trường 
mầm non về các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh trong trường học, 
trong đó có bệnh TCM...

Giám sát tại trường mầm non 
Bưng Riềng và trường mầm non Tư 
thục Hồng Ân cho thấy, các trường 
rất chú trọng công tác vệ sinh, đặc 
biệt sàn nhà, đồ dùng học sinh thường 
xuyên được sát khuẩn bằng cloramin 
B. Tuy nhiên, việc thực hiện 6 bước 
rửa tay bằng xà bông và nước sạch 
trước các bữa ăn và sau khi đi vệ 
sinh cho trẻ chưa được quan tâm, chú 
trọng. Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban 
giám hiệu nhà trường tăng cường 

Giám sát, hỗ trợ  
công tác phòng, chống 
bệnh Tay-Chân-Miệng 
tại huyện Xuyên Mộc

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Bác sĩ Nguyễn Anh Quan - Phó Giám đốc phụ trách TTYT 
Dự phòng tỉnh hướng dẫn trẻ Trường  Mầm non  

Bưng Riềng thực hiện các bước rửa tay sạch.

nhắc nhở để giáo viên lưu tâm và 
hướng dẫn trẻ thực hiện đúng.

Kết thúc kiểm tra, BS Nguyễn 
Anh Quan đề nghị: “TTYT huyện 
Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện tốt 
công tác giám sát, phát hiện sớm 
các ca bệnh; hỗ trợ tuyến dưới điều 
tra, xử lý ổ dịch kịp thời, đúng quy 
định, không để dịch bệnh lây lan 
rộng tại cộng đồng; lấy mẫu bệnh 
phẩm của bệnh nhân để xác định tác 
nhân gây bệnh; phối hợp với Phòng 
Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 
trường mầm non tăng cường công 
tác tuyên truyền, giám sát phát hiện 

sớm trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại 
trường học...”

Được biết, đợt giám sát, hỗ trợ 
công tác Phòng, chống TCM tại các 
trường học diễn ra từ ngày 16/10. 
Đến thời điểm này, ngoài huyện 
Xuyên Mộc, đoàn đã giám sát tại 
các trường học trên địa bàn Tp Vũng 
Tàu và huyện Long Điền. Một số 
địa bàn khác như: Tp Bà Rịa, huyện 
Đất Đỏ, Châu Đức và Tân Thành 
sẽ tiến hành giám sát, hỗ trợ trong 
khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 
26/10/2018.

Tin, ảnh: TRẦN NGỌC

Đoàn giám sát nhắc nhở Trường Mầm non Tư thục Hồng Ân chú ý thực hiện vệ sinh 
khu vực rửa tay dành cho trẻ.
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

"Vững vàng về chuyên 
môn, gần gũi với đồng 
nghiệp, hết lòng với 

người bệnh, hoàn thành tốt công 
việc được giao..." đó là những lời 
nhận xét, đánh giá của đồng nghiệp 
và bệnh nhân khi nói đến Cử nhân 
Trần Đức Dũng, Trạm trưởng Trạm 
Y tế Bưng Riềng huyện Xuyên Mộc. 
Những đóng góp của anh cùng với 
tập thể nhân viên đã đưa Trạm y tế 
xã Bưng Riềng trở thành một trong 
những Trạm y tế tiêu biểu đi đầu 
trong công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Năm 1986, tốt nghiệp Sơ cấp 
Trường y tế Đồng Nai, anh về nhận 
công tác tại Đội y tế Dự phòng, trực 
thuộc Phòng y tế huyện Xuyên Mộc. 
Sau đó, năm 1987, anh tiếp tục đi học 
lớp Trung cấp y tế Đồng Nai và về 
công tác tại Trạm Y tế Bưng Riềng 
cho đến bây giờ. 

Khi mới về Trạm công tác, anh 
được giao làm Phó Trạm Y tế Bưng 
Riềng. Lúc đó cơ sở vật chất của 
Trạm còn nghèo nàn, trang thiết bị 
y tế thiếu thốn, nhân viên của Trạm 
mới chỉ có trình độ trung cấp và sơ 
cấp. nên công tác khám chữa bệnh 
gặp rất nhiều khó khăn. Vì trình độ 
chuyên môn chưa cao nên công việc 
chính của Trạm lúc đó chủ yếu là sơ 
cứu, tiêm chủng và đỡ đẻ. 

Với cơ sở vật chất và điều kiện 
làm việc hết sức khó khăn, nhưng 
với lòng yêu nghề anh vẫn luôn tận 
tụy, tâm huyết với công việc. Cùng 
với cán bộ, nhân viên của Trạm anh 
luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao, ngoài ra anh còn làm 
tốt công tác củng cố, nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đồng thời tham 
mưu cho UBND xã đầu tư xây dựng 
thêm cơ sở vật chất để làm việc. Đến 
nay, Trạm đã được xây dựng khang 
trang, đầy đủ các trang thiết bị phục 
vụ công tác khám chữa bệnh, trình 
độ chuyên môn của cán bộ nhân viên 
được nâng cao. Vì thế, chất lượng 
khám, chữa bệnh tại Trạm được nâng 
lên rõ rệt, số lượng người bệnh đến 
khám và điều trị ngày càng tăng. 
Năm 2005 trạm y tế xã Bưng Riềng 
đạt chuẩn quốc gia y tế xã.

Ngoài công tác khám, chữa bệnh 
chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho 
nhân dân trên địa bàn, với vai trò là 
Trưởng Trạm anh còn phối hợp với 
các ngành, đoàn thể địa phương chỉ 
đạo thực hiện các chương trình mục 
tiêu y tế, phòng chống dịch bệnh, 

thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, 
phòng chống ngộ độc thực phẩm, 
phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 
em... Vì vậy, các chỉ tiêu về công tác 
khám chữa bệnh đều đạt và vượt kế 
hoạch được giao. Trong nhiều năm 
liền, số trẻ em trong độ tuổi của địa 
phương được tiêm đủ vắc xin phòng 
bệnh đạt 100%; tất cả trẻ em từ 6 
đến 36 tháng tuổi được uống bổ sung 
vitamin A đầy đủ; tỷ lệ trẻ em suy 
dinh dưỡng, thấp còi, nhẹ cân giảm 
hẳn; phụ nữ có thai được khám thai 
đầy đủ theo định kỳ; người có công, 
các đối tượng chính sách và Người 
cao tuổi trên địa bàn huyện hàng năm 
luôn được tổ chức khám bệnh chu 
đáo; không để các vụ ngộ độc thực 
phẩm xảy ra… Anh cùng với nhân 
viên Trạm thường xuyên bám sát địa 

TRẠM TRƯỞNG TRẠM Y TẾ BƯNG RIỀNG: 

Nhiệt tình, tâm huyết với nghề

Cử nhân Trần Đức Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế Bưng Riềng thăm khám  
cho bệnh nhi.
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TIN VĂN BẢN
• Ngày 11/10/2018, Sở Y tế phát hành văn bản số 

2864/SYT-NVY về việc triển khai Công văn số 1242/
KCB-NV ngày 09/10/2018 của Cục Quản lý Khám, 
chữa bệnh về việc tăng cường khám, phân loại điều 
trị bệnh sởi, tay chân miệng và SXH nhằm chống quá 
tải, giảm lây nhiễm chéo và giảm tử vong.

• Ngày 11/10/2018, Sở Y tế phát hành văn bản 
số 878/PC-SYT, ngày 10/10/2018 về việc triển khai 
Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ 
Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật (QPPL) trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành, liên tịch ban hành.

• Ngày 11/10/2018, Sở Y tế phát hành văn bản 
số 2834/SYT-VP, ngày 8/10/2018 về việc triển khai 

Quyết định số 5921/QĐ-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ 
Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

• Ngày 11/10/2018, Sở Y tế phát hành văn bản số 
773/QĐ-SYT, ngày 4/10/2018 về việc thành lập, tổ 
chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn 
đánh giá tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin 
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

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

MD (TH)

bàn, chủ động tuyên truyền phòng 
chống, nên tình hình dịch bệnh được 
đẩy lùi và nhiều năm liền địa bàn xã 
Bưng Riềng là địa phương không có 
ổ dịch lớn. 

Để công việc hoàn thành và đạt 
hiệu quả cao, "bí quyết" của anh là  
phân công, sắp xếp công việc phù 
hợp với khả năng chuyên môn của 
từng người. Anh tâm sự: “Trong công 
tác chỉ đạo và điều hành, đối với nhân 
viên cấp dưới, đôi khi phải mềm 
mỏng, nhưng có những lúc cũng phải 
cương quyết để đảm bảo cho công 
việc được trôi chảy. Nhiều khi phải 
tự nhủ, đã là lãnh đạo khi gặp khó 
khăn thì phải vượt lên chính mình, 
làm việc phải có trách nhiệm, làm 
gì cũng phải cố gắng làm tốt để nêu 
gương cho mọi người”. Với những 
suy nghĩ tích cực đó, trong nhiều năm 
qua, anh luôn là tấm gương sáng để 
cán bộ, nhân viên học tập và noi theo. 

Để cập nhật, bổ sung những kiến 
thức mới phục vụ tốt cho công việc, 
năm 2008 anh lại tiếp tục xin đi 
học lớp Cử nhân y tế Công cộng do 
Trường Đại học Y tế Công cộng Hà 
Nội giảng dạy. Có 32 năm công tác 
trong ngành y tế, cũng là những năm 
anh đã tranh thủ thời gian vừa học 
vừa làm để theo học các lớp chuyên 
môn, nâng cao trình độ và kiến thức.

Với bề dày kinh nghiệm, sự cố 
gắng nỗ lực phấn đấu, cùng với 
những kết quả đã đạt được trong 
quá trình công tác. Năm 2003 anh 
được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng 
giao nhiệm vụ Trạm trưởng Trạm Y 
tế Bưng Riềng. Ngoài ra, trong suốt 
2 nhiệm kỳ qua, anh còn tích cực 
tham gia công tác cấp ủy, là Đảng ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng ủy TTYT 
Xuyên Mộc.

Trong công việc hay trong giao 
tiếp anh đều để lại thiện cảm cho mọi 
người. Tận tụy, trách nhiệm, gương 
mẫu là những câu nói mà cán bộ, 
nhân viên Trạm y tế thường dùng để 
nói về anh. Y sĩ Nguyễn Thị Lương, 
nhân viên Trạm Y tế Bưng Riềng cho 
biết: “Đối với bệnh nhân đến khám 
chữa bệnh, Cử nhân Trần Đức Dũng 
luôn quan tâm, chu đáo, tận tình, với 
tấm lòng y đức và trách nhiệm trong 
công việc, được người dân tin tưởng, 
yêu mến. Đối với công việc chuyên 
môn thì anh là một Trưởng trạm luôn 
tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm 
cũng như chỉ bảo tận tình, hướng dẫn 
về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, 
nhân viên của Trạm. Trong công tác 
điều hành, mọi việc đều được anh 
mang ra bàn bạc, cùng tháo gỡ những 
khó khăn, lấy ý kiến thống nhất trong 
tập thể. Ngoài ra, anh còn quan tâm 

xây dựng, phát huy mối quan hệ đoàn 
kết, gắn bó giữa cán bộ, nhân viên 
trong Trạm”.

Ông Hồ Văn Hải, Giám đốc 
Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc 
cũng nhận xét:” Cử nhân Trần Đức 
Dũng là người rất tâm huyết với công 
việc, được đồng nghiệp tín nhiệm, 
nhân dân quý mến. Anh luôn cố gắng, 
chăm chỉ, thể hiện tốt trách nhiệm 
của một Trưởng trạm y tế tuyến cơ 
sở. Bản thân anh luôn chịu khó học 
tập và không ngừng nỗ lực phấn 
đấu vươn lên. Những năm qua, chất 
lượng công tác chăm sóc sức khỏe 
cho nhân dân ở xã Bưng Riềng đã có 
những tiến bộ, trong đó có sự đóng 
góp công sức của Trạm trưởng Trần 
Đức Dũng”.

Trong suốt quá trình công tác 
và học tập không ngừng nghỉ, Cử 
nhân Trần Đức Dũng đã đạt được 
nhiều thành tích như: năm 2000 được 
UBBVCSTE tỉnh BR-VT tặng bằng 
khen đã có thành tích tiêu biểu trong 
công tác BVCSTE; năm 2008 UBND 
huyện tặng giấy khen đã có thành tích 
trong quá trình thực hiện đề án xã 
văn hóa (giai đoạn 2003-2007). Và 
nhiều năm liền được TTYT huyện 
tặng giấy khen đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác.

Bài, ảnh: MỸ DINH

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

Tên sản phẩm Nguồn gốc xuất xứ Số tiếp nhận Ngày cấp/Số lô Lý do Biện pháp xử lý
Thuốc Thần tiên nhãn hiệu Sư tử lớn; Viên thuốc màu 
xám (thuốc trị bệnh tiểu đường).  092414343 Tạm ngừng sử dụng và 

thu hồi trên toàn tỉnh Thu hồi

Maxclinic Age Defying Intensive Cream Công ty cổ phần mỹ phẩm Maxclinic 
Việt Nam (địa chỉ: P09A, tầng 2, tòa R2, 
Khu văn phòng Royal City, 72A Nguyễn 
Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội)

56188/18/CBMP-QLD 16/01/2018 Mỹ phẩm nhập khẩu và 
lưu thông có công thức 
sản phẩm không đúng 
như hồ sơ đã công bố.

Thu hồi
Maxclinic Age Defying Intensive Emulsion 56191/18/CBMP-QLD 16/01/2018
Maxclinic Age Defying Intensive Toner 56197/18/CBMP-QLD 16/01/2018
Maxclinic Vita Lift Skin Fit Mask 56204/18/CBMP-QLD 16/01/2018

Viên nang mềm Hoạt Huyết Dưỡng Não Công ty CP Dược phẩm Medisun VD - 22919 - 15 041017; 200417 
không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng về chỉ tiêu 
độ tan rã

Niêm phong thuốc

Kem tắm trắng táo đỏ LX COSMETICS Công ty TNHH XNK-TM Mỹ phẩm LX 
đứng tên công bố (địa chỉ công bố: 25C, 
Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, Tp.HCM)

002501/18/CBMP-HCM 29/05/2018

Tổ chức đưa sản phẩm 
ra thị trường có văn bản 
đề nghị thu hồi số tiếp 
nhận Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm

Thu hồi 

Sữa rửa mặt làm sạch

ngăn ngừa mụn V- MUD

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và 
dạy nghề Phú Cường đứng tên công 
bố (địa chỉ: 212 Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 3, quận 3, Tp.HCM) và Chi 
nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ và dạy nghề Phú Cường  sản xuất 
(địa chỉ sản xuất: 245 An Phú Đông 03, 
khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 
12, Tp.HCM)

001079/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017

Sữa rửa mặt V- MUD 001080/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
Serum

giảm nám  LARISSA
001082/17/CBMP-HCM

09- 06 - 2017

Serum

ngừa mụn LARISSA
001081/17/CBMP-HCM

09- 06 - 2017

Serum giúp

tái tạo da LARISSA
001084/17/CBMP-HCM

09- 06 - 2017

Serum dưỡng trắng sáng LARISSA 001083/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
Kem body ngày LARISSA 001085/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
Kem mặt ngày  LARISSA 001087/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
Kem mặt đêm  LARISSA 001088/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
Lumier Toner Essence  BE NATURE 001094/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
White Face Premium  BE NATURE 001092/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
Smooth Body Scrub  BE NATURE 001093/17/CBMP-HCM 09- 06 - 2017
Whitening Body Cream  BALICO 002112/17/CBMP-HCM 28- 08-2017
Whitening Facial Cream  BALICO 002111/17/CBMP-HCM 28- 08-2017
Whitening Facial Cream  BALICO 002110/17/CBMP-HCM 28- 08-2017
Melasma Cream  VY BARBIE 004078/17/CBMP-HCM 19-12-2017
Sữa tắm  VY BARBIE 004079/17/CBMP-HCM 19-12-2017
Face Whitening Acnes Cream  VY BARBIE 004087/17/CBMP-HCM 19-12-2017
Kem tắm trắng da toàn thân VY BARBIE 004080/17/CBMP-HCM 19-12-2017
Serum face Collagen  VY BARBIE 004086/17/CBMP-HCM 19-12-2017
White face shower  BEAUTÉ PLUS 001609/18/CBMP-HCM 13- 04 -2018
White body shower  BEAUTÉ PLUS 001608/18/CBMP-HCM 13- 04 -2018
Super whitening face  BEAUTÉ PLUS 001611/18/CBMP-HCM 13- 04 -2018
Super whitening body  BEAUTÉ PLUS 001610/18/CBMP-HCM 13- 04 -2018
Gel kỳ tế bào chết  DIAMON LADY

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương 
mại Mỹ phẩm Huyền Trần đứng tên 
công bố (địa chỉ công bố: 330/73 quốc 
lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM)

003270/18/CBMP-HCM 05/07/2018
Tắm trắng Diamon Lady  DIAMON LADY 003271/18/CBMP-HCM 05/07/2018
Sữa rửa mặt  DIAMON LADY 003272/18/CBMP-HCM 05/07/2018
SERUM COLLAGEN  DIAMON LADY 003273/18/CBMP-HCM 05/07/2018
Kem trắng da ngừa nám tàn nhang  DIAMON LADY 003274/18/CBMP-HCM 05/07/2018
Kem dưỡng trắng da ngừa nám tàn nhang  DIAMON LADY 003275/18/CBMP-HCM 05/07/2018
Kem dưỡng trắng da ngừa mụn thâm  DIAMON LADY 003276/18/CBMP-HCM 05/07/2018
Kem trắng da ngừa mụn thâm  DIAMON LADY 003277/18/CBMP-HCM 05/07/2018
Kem dưỡng trắng da toàn thân  DIAMON LADY 003278/18/CBMP-HCM 05/07/2018

Bột pha hỗn dịch uống Batimin 125 (Cefdinir 125mg) Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học 
y tế sản xuất.

VD-25824-16, số 
lô: 0417

Không đạt tiêu chuẩn 
chất lượng Thu hồi

 MD (TH)
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Chi hội Điều dưỡng TTYT TP. Vũng Tàu tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Hội thảo Phòng, chống ngộ độc thực phẩm tỉnh BR-VT năm 2018. Bs. Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo.

Bệnh viện Bà Rịa tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ XXII  năm 2018. 

Ảnh: THĂNG THÀNH



Ảnh: THĂNG THÀNH

Văn nghệ chào mừng.

Toàn cảnh buổi lễ mít tinh. 

Đại diện bệnh nhân đang được điều trị tại BV Mắt phát biểu  
cảm tưởng.

Bs. Võ Văn Hùng - PGĐ Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ  
mít tinh.

Bs. Nguyễn Viết Giáp - GĐ BV Mắt trao tặng kính cho các em học sinh.

Các tổ chức, cá nhân nhiệt tình ủng hộ Chương trình xóa mù và chăm sóc mắt 
cộng đồng.

Bệnh viện Mắt mít tinh hưởng ứng ngày thị giác thế giới với thông điệp

“Chăm sóc mắt cho mọi người dù ở bất kỳ nơi đâu”

Ảnh: THĂNG THÀNH


