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Kết quả tiêm ngừa 
vắc xin ComBE Five

Ngày 25, 26/10/2018, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã triển khai tiêm vắc xin ComBE Five thay thế vắc 
xin Quinvaxem trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) tại 82 xã/phường/thị trấn và tại TTYT 
Quân Dân Y huyện Côn Đảo. Kết quả, hơn 3 ngàn mũi tiêm tương ứng hơn 3 ngàn trẻ được tiêm vắc 
xin ComBE Five đều an toàn, không ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm.

Công tác chuẩn bị:  
Ngay sau khi Bộ Y tế có kế hoạch 

triển khai tiêm vắc xin ComBe Five 
thay thế vắc xin Quinvaxem trong 
chương trình TCMR tại 7 tỉnh (Hà 
Nam, Bắc Giang, Yên Bái, KonTum, 
Bình Định, Đồng Tháp và BR-VT) 
trước khi triển khai trên toàn quốc, 
Sở Y tế tỉnh BR-VT đã tổ chức họp 
bàn, hội thảo, xây dựng kế hoạch 
chi tiết và sâu sát chỉ đạo các đơn 
vị thực hiện. 

Theo đó, công tác truyền thông 
được chú trọng tăng cường và đẩy 
mạnh ngay từ đầu. Sở Y tế giao 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục 
Sức khỏe chuẩn bị nội dung tuyên 
truyền và tổ chức, phối hợp thực 
hiện tuyên truyền trên các phương 
tiện truyền thông (Đài, Báo BR-VT, 
Bản tin Sức khỏe của ngành, mạng 

lưới truyền thanh xã/phường/thị trấn, 
mạng lưới truyền thông viên, nhân 
viên y tế thôn/ấp…). Sử dụng tất cả 
các hình thức, phương tiện truyền 
thông đưa thông tin đến người dân 
khắp địa bàn trong tỉnh, giúp người 
dân hiểu rõ về lợi ích của việc tiêm 
vắc xin phòng bệnh cho trẻ, tính an 
toàn của vắc xin ComBE Five, lịch 
tiêm vắc xin ComBE Five… từ đó 
người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm 
phòng đầy đủ; Trung tâm Y tế Dự 
Phòng tỉnh có trách nhiệm tập huấn, 
hướng dẫn cho cán bộ y tế phụ trách 
tiêm chủng tại các đơn vị y tế trên địa 
bàn toàn tỉnh về: quy trình tiếp nhận, 
phân bổ, quản lý, điều phối vắc xin, 
vật tư tiêm chủng phải đảm bảo có đủ 
vắc xin và dụng cụ tiêm chủng trước 
buổi tiêm chủng tại các xã, phường. 
Cung cấp thiết bị dây chuyền lạnh 

(DCL), dụng cụ theo dõi nhiệt độ 
DCL đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận 
chuyển, bảo quản đối với vắc xin 
ComBE Five;…; TTYT các huyện/
thị xã/thành phố tổ chức giám sát và 
chỉ đạo tuyến xã/phường/thị trấn rà 
soát cơ số thuốc chống sốc và phác 
đồ chống sốc phản vệ theo đúng quy 
định tại Thông tư số 51/2017/TT-
BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, 
đồng thời rà soát đối tượng trong độ 
tuổi tiêm chủng thường xuyên chưa 
được tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib, 
đảm bảo thư mời được chuyển đến 
nhà đầy đủ trước ngày trẻ tiêm phòng 
vắc xin ComBE Five…; Bệnh viện 
Lê Lợi, Bệnh viện Bà Rịa và Trung 
tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 
phố trong và sau những ngày tiêm 
chủng, sẵn sàng nhân sự, phương 
tiện, trang thiết bị cấp cứu ngoại viện 

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Y tế tại một cuộc họp triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin ComBE Five. Ảnh: THẾ PHI
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và tại bệnh viện để hỗ trợ cấp cứu 
kịp thời các trường hợp sốc hoặc 
các phản ứng ngoài mong muốn có 
thể xảy ra trong ngày triển khai tiêm 
vắc xin ComBE - Five. Bên cạnh đó, 
TTYT các huyện/thị xã/thành phố 
bố trí phương tiện và thành lập đội 
cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời 
các trường hợp nghiêm trọng xảy ra 
liên quan đến tiêm vắc xin ComBE 
Five tại các điểm tiêm. Cung cấp số 
điện thoại của đội cấp cứu cho các 
Trạm Y tế trong địa bàn biết để liên 
hệ khi cần thiết…
Kết quả đợt đầu triển khai tiêm 
vắc xin ComBE Five:

Theo ghi nhận của nhóm phóng 
viên T4G, trong đợt tiêm vắc xin 
ComBE Five đầu tiên trên địa bàn 
tỉnh BR-VT, người dân hưởng ứng 
rất tích cực. Các trạm y tế cũng có sự 
chuẩn bị kỹ càng từ khâu tiếp nhận, 
hướng dẫn lẫn sắp xếp quy trình tiêm 
nên không xảy ra tình trạng phải chờ 
đợi quá lâu hay những sự cố ngoài 
ý muốn trong công tác an toàn tiêm 
chủng.

Chị Nguyễn Thu Sáng (xã Châu 
Pha, Thị xã Phú Mỹ) đưa con đến 
Trạm Y tế xã để tiêm vắc xin ComBE 

Five. Sau khi tiêm và theo dõi bé tại 
trạm trong vòng 30 phút, chị vui vẻ 
cho biết: “... Ban đầu mặc dù được 
nhân viên y tế tư vấn rất kỹ nhưng 
bản thân tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì 
mũi thứ nhất con tôi tiêm vắc xin 
Quinvaxem, nay mũi 2 lại chuyển 
sang tiêm loại vắc xin mới, tôi không 
biết nó có an toàn hay không. Giờ thì 
tôi yên tâm rồi, bé nhà tôi từ lúc tiêm 
tới giờ chỉ hơi tấy ở vết tiêm, ngoài 
ra không có biểu hiện gì khác”. 

Tương tự Anh Mai Thanh Hóa 
(phường Long Toàn, TP Bà Rịa) cho 
biết: “...qua các phương tiện truyền 
thông cũng như qua tìm hiểu của bản 
thân, tôi biết loại vắc xin mới này rất 
an toàn và hiệu quả không thua kém 
gì vắc xin cũ, nên khi có lịch tiêm 
là tôi mang con đến trạm y tế ngay. 
Tôi nghĩ các phụ huynh khác nên 
chủ động mang con đi tiêm để phòng 
ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn 
ván, viêm gan B…Nếu còn có chút 
lo lắng nào thì cứ hỏi nhân viên y 
tế, họ tư vấn tận tình, chu đáo lắm”.

Sau đợt tiêm lần thứ nhất (trong 
tháng 10) vẫn còn hơn 1 nghìn trẻ 
trong đối tượng tiêm chủng vắc xin 
ComBE Five chưa được tiêm. Bác sĩ 
Nguyễn Anh Quan – Phó Giám đốc 
phụ trách Trung tâm Y tế Dự phòng 

tỉnh cho biết: “… Theo báo cáo thì 
những trẻ chưa tiêm đợt 1 nguyên 
nhân chủ yếu là do bị bệnh nên nhân 
viên y tế hẹn lịch tiêm trong tháng 
11, ngoài ra có một số trường hợp 
phụ huynh còn e dè chưa quyết định 
cho con đi tiêm. Chúng tôi sẽ rà soát 
lại đối tượng trẻ từ 2-4 tháng tuổi 
chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi 
để tăng cường tuyên truyền, vận động 
gia đình cho các bé tiêm ngừa đầy 
đủ. Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, 
chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc 
phụ huynh khi đưa bé đi tiêm chủng 
cần phải thông báo những bệnh mà 
em bé có sẵn, đặc biệt là những bệnh 
bẩm sinh như tim, dị tật, cùng những 
phản ứng trước đó khi từng tiêm vắc 
xin để bác sĩ khám sàng lọc trước khi 
quyết định có tiêm hay không. Bên 
cạnh đó, phụ huynh cũng cần tuân 
thủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế, 
sau khi tiêm vắc xin, cần cho trẻ ở 
lại theo dõi 30 phút tại cơ sở y tế sau 
đó mới đưa con về nhà tiếp tục theo 
dõi 6 tiếng đầu, 12 tiếng và 24 tiếng 
sau tiêm”. 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế 
thì vắc xin ComBE Five thay thế 
vắc xin Quinvaxem không thay đổi 
phác đồ, lịch tiêm của trẻ. Vắc xin 
ComBE Five vẫn tiêm theo phác đồ 
như Quinvaxem là đủ 3 mũi vào các 
thời điểm trẻ được 2, 3 và 4 tháng 
tuổi. Những trẻ đã tiêm được 1 hoặc 
2 mũi Quinvaxem sẽ tiếp tục được 
tiêm mũi tiếp theo bằng vắc xin mới 
ComBE Five.

Vắc xin ComBE Five do 
công ty Biological E (Ấn 

Độ) sản xuất đạt tiêu 
chuẩn quốc tế và quốc 
gia. Tại Việt Nam, qua 
quá trình sử dụng, 
loại vắc xin này được 
đánh giá an toàn và đã 
được Bộ Y tế nghiệm 
thu, cấp giấy phép lưu 

hành. Do đó, phụ huynh 
hãy yên tâm đưa trẻ đi 

tiêm chủng đầy đủ để 
được phòng bệnh hiệu quả!

TRẦN NGỌC
Cán bộ y tế của Trạm Y tế phường 10, TP. Vũng Tàu thực hiện khám sức khỏe cho trẻ 
trước khi tiêm vắc xin ComBE Five. Ảnh: THẾ PHI
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Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh BR-VT:

Sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới
Nâng cao hiệu quả truyền thông về y tế để giúp người dân, cộng đồng nhận được thông 
tin, có kiến thức về sức khỏe, thực hiện các hành vi bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình 
là nhiệm vụ hàng đầu của mạng lưới Truyền thông giáo dục sức khỏe cả nước. Trung tâm 
Truyền thông Giáo dục Sức khỏe của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Trung tâm TT GDSK tỉnh 
BR-VT) từ khi thành lập đến nay (năm 2001), trải qua từng giai đoạn phát triển vẫn luôn 
bám sát nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo, 
hướng dẫn chuyên môn 
nghiệp vụ của Vụ Truyền 

thông và Thi đua khen thưởng - Bộ 
Y tế, sự đầu tư, chỉ đạo trực tiếp của 
Sở Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của 
các sở, ngành, địa phương và các cơ 
quan thông tấn, báo chí đóng chân 
trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Trung 
tâm TT GDSK tỉnh BR-VT đã truyền 
thông chuyển tải đầy đủ thông tin 
về hoạt động của ngành y tế đến các 
tầng lớp nhân dân và tham mưu công 
tác hoạch định chính sách các cấp; 
thông tin, tuyên truyền mục đích, ý 
nghĩa các sự kiện và những thành 

tựu nổi bật của ngành y tế; giới thiệu 
các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, 
những tấm gương người tốt, việc tốt 
trong các phong trào, các cuộc vận 
động của ngành y tế, nhất là phong 
trào “Đổi mới phong cách, thái độ 
ứng xử của nhân viên y tế hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh”.

Bên cạnh đó, Trung tâm chú trọng 
triển khai tuyên truyền về: Chiến 
lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân đến năm 2020 tầm 
nhìn năm 2030; Đề án Phát triển y tế 
biển đảo Việt Nam đến năm 2020; Đề 
án thu hút nguồn nhân lực của ngành 
Y tế tỉnh BR-VT; Chính sách về Bảo 

hiểm y tế; Chiến lược quốc gia phát 
triển ngành dược Việt Nam đến năm 
2020 và tầm nhìn năm 2030; Phong 
trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức 
khỏe nhân dân”…;

Tuyên truyền rộng rãi các đề án: 
Thuê chuyên gia chuyển giao công 
nghệ, phát triển nguồn nhân lực, bệnh 
viện vệ tinh, bác sĩ gia đình…; đề án 
1816 - luân phiên, luân chuyển cán 
bộ y tế và đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính trong khám chữa bệnh, 
đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học, công nghệ và 
ứng dụng công nghệ thông tin, các kỹ 
thuật, thành tựu y học tiên tiến trong 

Cán bộ Y tế phát tờ rơi hướng dẫn phòng ngừa bệnh không lây nhiễm cho người dân phường 10, TP. Vũng Tàu. Ảnh: K.C
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đó có lĩnh vực y dược cổ truyền vào 
công tác khám, chữa bệnh;

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
thông tấn báo chí, các đài phát thanh 
truyền hình và hệ thống thông tin 
cơ sở đã tuyên truyền có hiệu quả 
chương trình mục tiêu Y tế - Dân 
số; vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn 
thực phẩm, các thành tựu, kỹ thuật 
mới trong điều trị của ngành Y tế 
tỉnh BR-VT…; 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền 
về các hoạt động tăng cường hệ thống 
y tế cơ sở, đặc biệt nâng cao năng lực 
chuyên môn các trạm y tế xã, bệnh 
viện tuyến huyện, bệnh viện tuyến 
tỉnh, triển khai giải pháp hội chẩn từ 
xa (telemedicine) nhằm từng bước 
hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh 
viện tuyến trên; 

Cung cấp thông tin về công tác 
nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ ngành y tế; công tác quản lý 
môi trường y tế, nhằm đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao về công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân.

9 tháng đầu năm 2018, tuy tình 
hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến 
phức tạp với sự gia tăng số ca mắc 
bệnh Tay - Chân - Miệng, Liên cầu 

Lợn, Quai bị, Thủy đậu, Não mô 
cầu… cùng với đó là các bệnh lưu 
hành tại địa phương như Sốt xuất 
huyết, Zika, các dịch bệnh theo 
mùa…nhưng công tác truyền thông 
vẫn chủ động “đi trước một bước” 
với các hình thức truyền thông đa 
dạng, phong phú, đặc biệt là truyền 
thông đại chúng và truyền thông trên 
mạng lưới hệ thống phát thanh tại xã, 
phường. Kịp thời cung cấp thông tin 
về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn 
các biện pháp phòng ngừa, xử trí.. 
để người dân tăng cường các biện 
pháp phòng ngừa, chủ động tự bảo 
vệ sức khỏe.

Hiện tại Trung tâm đã và đang 
triển khai các hoạt động đảm bảo 
theo tiến độ kế hoạch đề ra. Trong 
những tháng cuối năm, Trung tâm 
tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên 
truyền các chủ đề sức khỏe theo 
tháng, tình hình dịch bệnh, các 
chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 
cũng như tăng cường tuyên truyền 
kế hoạch “đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh” và 
bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp của Bộ 
Y tế, Giáo dục pháp luật về y tế. Đặc 
biệt, trung tâm đã xây dựng kế hoạch 

Xe loa tuyên truyền tại lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Ảnh: THĂNG THÀNH

tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết 
20 và 21 Hội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành Trung ương, khóa XII về 
bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe 
và Dân số và phát triển trong tình 
hình mới, với đặc thù và nhiệm vụ 
cụ thể của ngành y tế BR-VT.

“Thực hiện Nghị quyết số 39 của 
Bộ Chính trị về tinh gọn bộ máy, tinh 
giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động; Nghị quyết số 19 Hội 
nghị lần thứ VI khóa XII của Ban 
chấp hành Trung ương Đảng về sắp 
xếp, đổi mới cơ chế hoạt động các 
đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, 
đối với ngành Y tế 4 đơn vị khối dự 
phòng sẽ được sáp nhập thành Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC). 
Vì vậy, công tác TT-GDSK đã và 
đang đứng trước thời cơ và thách 
thức mới. Nhận diện đầy đủ thời cơ 
và thách thức, từ đó tham mưu cho 
Sở Y tế chiến lược tăng cường công 
tác TT-GDSK phù hợp, hiệu quả, góp 
phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, 
chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân 
dân trong tình hình mới là nhiệm 
vụ, trách nhiệm của Trung tâm TT-
GDSK”- Bác sĩ Nguyễn Văn Lên - 
Giám đốc Trung tâm TT-GDSK tỉnh 
BR-VT khẳng định.

KHÁNH CHI
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Hiệu quả từ chương trình Bảo vệ Sức khỏe 
Tâm thần Cộng đồng và Trẻ em tỉnh BR-VT

Cùng với sự phát triển mọi mặt về kinh tế xã hội, số người bị rối loạn tâm thần ở Việt Nam đang có 
chiều hướng tăng cao, đặc biệt trong giới trẻ khi phải đối mặt với nhiều áp lực của cuộc sống, công 
việc, học tập…Bên cạnh đó là những tác động của mặt trái xã hội như nghiện game, chất kích thích… 
Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ ký bổ sung Dự án Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần cộng đồng và 
trẻ em (BVSKTTCĐ&TE) từ năm 1998 vào Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống một số bệnh 
xã hội - bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS, nay thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Tại tỉnh BR-
VT, chương trình chính thức triển khai từ năm 2003, sau 15 năm hoạt động, chương trình đã “phủ 
sóng” tại 8/8 huyện/thị xã, thành phố và 83/83 xã/phường/thị trấn, góp phần tích cực trong công tác 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Xác định rõ mục tiêu, những 
năm qua, BV Tâm Thần tỉnh 
BR-VT (đơn vị quản lý và 

thực hiện dự án của tỉnh) đã phối hợp 
chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn 
thể để triển khai hiệu quả các hoạt 
động phát hiện và điều trị. Tính đến 
31/10/2018, tổng số bệnh nhân tâm 
thần được quản lý điều trị là 4.185 
trên tổng số 4.276 bệnh nhân được 
phát hiện, đạt 98% (vượt so với chỉ 
tiêu được giao là 85%). Trong đó 
nhiều nhất là bệnh nhân Tâm thần 
phân liệt (1768 người), bệnh nhân 
Động kinh (1611 người), còn lại 
là các bệnh Trầm cảm, Chậm phát 
triển tâm thần và các rối loạn tâm 
thần khác.

Hàng năm, thông qua mạng lưới 
chuyên trách các tuyến, các bệnh 
nhân Tâm thần phân liệt và Động 
kinh được cấp thuốc miễn phí cho 
đến khi khỏi bệnh. Bên cạnh đó, để 
theo dõi, quản lý bệnh nhân cũng 
như phục hồi hiệu quả chức năng 
cho người bệnh, BV tâm Thần tỉnh 
thường xuyên cử cán bộ vãng gia 
cũng như giám sát hoạt động và hỗ 
trợ cho chuyên trách các tuyến. Nhờ 
đó nhiều bệnh nhân được điều trị 
ổn định, đồng thời phát hiện thêm 

nhiều bệnh nhân mới, kịp thời đưa 
vào quản lý điều trị, giúp gia đình 
người bệnh giảm gánh nặng về kinh 
tế, giúp cộng đồng tránh được những 
nguy cơ từ hành vi của bệnh nhân 
tâm thần gây ra.

Bệnh viện Tâm Thần tỉnh cũng 
được xây dựng mới rộng rãi, khang 
trang, xanh-sạch-đẹp. Trang thiết bị 
y tế, văn phòng cơ bản được trang 
bị đầy đủ. Có phần mềm khám chữa 
bệnh, phần mềm bốc số tự động, 
phần mềm bảo hiểm xã hội. Có hệ 
thống điện an toàn, có máy phát điện 

dự trữ. Có đủ nước sạch… đáp ứng 
tốt cho nhu cầu khám, chữa bệnh 
phục vụ bệnh nhân và tạo nhiều điều 
kiện để phát triển chuyên môn.

Công tác Truyền thông - Giáo dục 
sức khỏe được đẩy mạnh dưới nhiều 
hình thức. Truyền thông đại chúng 
(Đài PTTH, Báo BR-VT, Bản tin Sức 
khỏe ngành Y tế tỉnh), thường xuyên 
phát sóng các tin hoạt động, phóng 
sự, phổ biến kiến thức, phát thông 
điệp GDSK tâm thần cho người dân. 
Truyền thông trực tiếp qua hệ thống 
loa phát thanh xã, phường, qua đội 

Khám cho bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn tâm thần tại BV Tâm Thần tỉnh. 
Ảnh: THẾ PHI
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Tân Hòa là một xã có dân 
số tương đối đông (14.773 
người), địa bàn rộng 

(30,64km²), trình độ dân trí còn hạn 
chế, đời sống của người dân còn 
khó khăn. Ngoài ra địa bàn tiếp giáp 
với vùng biển, một số khu vực có 
sông lạch đi qua, có các bến ghe là 
nơi tập trung đông người buôn bán, 
trao đổi hàng hóa, thu hút người 
lao động từ các vùng lân cận đổ về 
nên công tác phòng chống dịch gặp 
nhiều khó khăn. 

Từ thực tế trên, TYT Tân Hòa 
xác định truyền thông đóng vai trò 

quan trọng và cần được chú trọng 
đẩy mạnh để nâng cao nhận thức 
người dân. Hàng năm, TYT Tân 
Hòa xây dựng kế hoạch phòng 
chống dịch bệnh sát với tình hình 
thực tế tại địa bàn, tham mưu tốt 
cho chính quyền địa phương, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán 
bộ chuyên trách của trạm, đồng thời 
phối hợp chặt chẽ với nhân viên 
y tế thôn ấp/nhân viên sức khỏe 
cộng đồng; phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể của xã… Từ đó, 
hoạt động truyền thông trên địa bàn 
xã Tân Hòa luôn được tăng cường 

10 tháng đầu năm 2018, xã Tân Hòa chỉ có 03 trường hợp mắc 
bệnh Tay - Chân - Miệng, 14 trường hợp mắc bệnh Sốt xuất 
huyết và 50 ca tiêu chảy thông thường, không để trường hợp 
nào tử vong vì dịch bệnh. Đặc biệt, nhiều năm qua Trạm Y tế 
(TYT) Tân Hòa luôn được Ban lãnh đạo TTYT thị xã Phú Mỹ, 
UBND xã Tân Hòa đánh giá cao về hiệu quả công tác phòng 
chống dịch bệnh trên địa bàn.

ngũ CTV, qua các phương tiện truyền 
thông như tờ rơi, áp phích cũng được 
chú trọng phát triển. Bên cạnh đó, 
còn tổ chức các đợt truyền thông 
trọng điểm vào dịp kỷ niệm “Ngày 
Sức khỏe tâm thần thế giới 10/10”.

Tuy nhiên hiện nay, với sự gia 
tăng nhanh chóng các bệnh lý về tâm 
thần, chương trình cũng gặp không 
ít khó khăn, nhất là về nguồn nhân 
lực. Hiện BV Tâm Thần tỉnh chỉ có 
tổng cộng 10 bác sĩ (02 bác sĩ trong 
ban giám đốc vừa làm quản lý vừa 
tham gia khám chữa bệnh, 06 bác sĩ 
điều trị, 02 bác sĩ y học cổ truyền). 
Mỗi ngày Bệnh viện có 2 bác sĩ ra 
trực và những bác sĩ khác vừa đi học 
chính trị, vừa bồi dưỡng chuyên môn 
nên tình trạng thiếu Bác sĩ càng trở 
nên trầm trọng mà phải đảm nhiệm 
khám cho khoa khám bệnh cấp cứu 
(04 phòng khám), khoa điều trị nam, 
khoa điều trị nữ, khoa phục hồi chức 
năng. Hàng ngày trung bình bệnh 
viện khám cho 200 - 360 bệnh nhân 
điều trị ngoại trú và 180 - 220 bệnh 
nhân điều trị nội trú nên việc đầu tư 
cho chương trình BVSKTTCĐ&TE 
chưa được như mong muốn. Cùng 
với đó, một số bệnh nhân bị thân 
nhân hắt hủi, thiếu sự hợp tác cùng 
bệnh viện trong quá trình chăm sóc, 
điều trị. Thậm chí một số bệnh nhân 
sau khi được điều trị khỏi, được xuất 
viện nhưng gia đình bỏ rơi đã ảnh 
hưởng đến nguồn kinh phí hoạt động 
chung của chương trình.

Mặc dù vậy, với sự nỗ lực, đoàn 
kết vượt khó của toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức lao động, trải qua 15 
năm, chương trình BVSKTTCĐ&TE 
do BV tâm Thần quản lý vẫn hoàn 
thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ 
được giao. Dự kiến đến năm 2020, 
Chương trình BVSKTTCĐ&TE sẽ 
triển khai thêm một số mã bệnh lý rối 
loạn loạn thần khác như trầm cảm, 
lo âu, chậm phát triển tâm thần, loạn 
thần tuổi già, loạn thần tuổi thanh 
thiếu niên, loạn thần do nghiện chất, 
loạn thần sau chấn thương, loạn thần 
do rượu,… KHÁNH CHI

Trạm Y tế xã Tân Hòa:

Kết nối mọi nguồn lực, chủ    động phòng chống dịch bệnh

Một buổi tuyên truyền, nói chuyện sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế Tân Hòa.
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động thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh tại gia đình và cộng 
đồng, chủ động đưa trẻ tiêm ngừa vắc 
xin đầy đủ, đúng lịch.

Bên cạnh đó, TYT cũng đặc biệt 
chú trọng hoạt động giám sát phát 
hiện ca bệnh và phản hồi thông tin 
khi có ca bệnh mắc. Cán bộ TYT luôn 
kết nối với mạng lưới nhân viên y 
tế thôn ấp/nhân viên sức khỏe cộng 
đồng, khi phát hiện ca bệnh họ sẽ là 
người báo về trạm. Từ đó, TYT có 
biện pháp xử lý kịp thời, triệt để tại 

các khu vực đang có ca bệnh và có 
biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để 
dịch bệnh lan rộng.

Chị Hoàng Thùy Dung, ấp Phước 
Tấn cho biết: “…Hàng năm, gia đình 
chúng tôi và hàng xóm xung quanh 
được tuyên truyền rất nhiều về các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh. 
Qua đó gia đình tôi đã thực hiện vệ 
sinh thân thể, vệ sinh nhà cửa, vệ sinh 
môi trường xung quanh, dùng nước 
sạch, ăn uống hợp vệ sinh… Tôi cũng 
cho con nhỏ tiêm phòng đầy đủ vắc 
xin để phòng dịch bệnh”.

DS Đào Thị Bích Huyền - Trưởng 
TYT xã Tân Hòa cho biết: “…Để làm 
tốt công tác tuyên truyền, vận động, 
chúng tôi phải hiểu rõ đời sống, văn 
hóa, sinh hoạt của bà con nơi đây để 
từ đó áp dụng phương pháp truyền 
thông cho phù hợp. Bên cạnh đó, 
chúng tôi được sự quan tâm, chỉ đạo, 
hỗ trợ của chính quyền địa phương, 
sự chung tay của các ban ngành đoàn 
thể trong công tác phòng chống dịch 
bệnh…nhờ vậy nhiều năm liền xã 
Tân Hòa là địa bàn không có dịch 
bệnh lớn xảy ra”.

Ông Phạm Chí Linh - Phó Chủ 
tịch xã Tân Hòa nhận xét: “…TYT 
đã làm tốt vai trò phòng chống dịch 
bệnh cho người dân. Ngay cả khi trên 
địa bàn tỉnh bùng phát một số bệnh 
dịch nguy hiểm thì địa phương vẫn 
rất bình yên, các bệnh dịch lưu hành 
có số ca mắc cũng rất ít, như: Sốt 
xuất huyết, Tay - Chân Miệng chỉ ở 
khoảng 20 đến 30 ca/năm, không để 
xảy ra trường hợp tử vong… Chúng 
tôi đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm 
huyết của mạng lưới nhân viên y tế 
thôn ấp/nhân viên sức khỏe cộng 
đồng và sự phối hợp đồng bộ của 
các ban, ngành, đoàn thể trong xã.”

Bài, ảnh: HOA VIỆT

như: tuyên truyền qua hệ thống loa 
truyền thanh xã 2 lần/ngày; cán bộ 
y tế tổ chức hàng trăm lượt tư vấn, 
nói chuyện trực tiếp theo nhóm trong 
các buổi tiêm chủng mở rộng hoặc 
người dân tham gia khám chữa bệnh 
tại TYT, tại trường học, tại buổi sinh 
hoạt thôn ấp, sinh hoạt của hội phụ 
nữ/chữ thập đỏ…; hoạt động vãng 
gia tại hộ gia đình được nhân viên y 
tế thôn ấp/nhân viên sức khỏe cộng 
đồng bám sát triển khai… Nhờ vậy, 
ý thức người dân được cải thiện, chủ 

Cán bộ TYT Tân Hòa tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng, 
phòng chống sốt xuất huyết

Trạm Y tế xã Tân Hòa:

Kết nối mọi nguồn lực, chủ    động phòng chống dịch bệnh
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TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Tháng hành động quốc gia 
phòng, chống AIDS năm 
2018 với chủ đề: “Hãy hành 

động để hướng tới mục tiêu 90 - 90 
- 90 vào năm 2020”, tiến tới kết thúc 
đại dịch vào năm 2030. 

Việt Nam là quốc gia đầu tiên 
trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương cam kết thực hiện mục tiêu 
90-90-90 của Liên hợp quốc. 

Mục tiêu 90 - 90 - 90 có nghĩa 
là: 90% số người nhiễm HIV biết 
được tình trạng bệnh của mình; 90% 
số người đã chẩn đoán nhiễm HIV 
được điều trị bằng thuốc kháng vi-
rút và 90% số người nhiễm HIV đã 
được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút 
(ARV) kiểm soát được số lượng vi-
rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh 
và giảm nguy cơ lây truyền HIV cho 
người khác.

Tuy nhiên, hiện nay công tác 
phòng, chống HIV/AIDS đang gặp 
nhiều khó khăn, thách thức: Dịch 
HIV vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ bùng 
phát vì vẫn còn nhiều người nhiễm 
HIV trong cộng đồng chưa được 
phát hiện, nhất là ở khu vực miền 
núi, vùng sâu, trong khi tỷ lệ nhiễm 
HIV trong nhóm người nghiện chích 
ma túy có xu hướng tăng trở lại; lây 

Phòng, chống HIV/AIDS 
hướng tới mục tiêu 90-90-90

truyền HIV trong nhóm nam quan 
hệ tình dục đồng giới (MSM) có xu 
hướng tăng nhanh; vẫn còn đó tệ 
nạn mại dâm và nó luôn đi liền với 
nguy cơ gia tăng người nhiễm HIV… 
Nhiều người nhiễm HIV chưa biết 
tình trạng nhiễm bệnh của mình và 
họ có thể sẽ là nguồn lây nhiễm HIV 
cho cộng đồng do không được tư vấn 
và tiếp cận các dịch vụ dự phòng, 
dịch vụ điều trị ARV sớm.

Do vậy, cần tăng cường các hoạt 
động dự phòng, xét nghiệm phát hiện 
HIV; Đẩy mạnh các hoạt động dự 

phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 
con. Bản thân người nhiễm HIV 
không nên mặc cảm, giấu bệnh, 
ngược lại, cần được quản lý và điều 
trị ARV sớm, đồng thời tích cực tham 
gia bảo hiểm y tế tự nguyện để có 
điều kiện hỗ trợ điều trị và chăm sóc 
sức khỏe suốt đời. Những người có 
hành vi nguy cơ cao dễ lây nhiễm 
HIV nên chủ động xét nghiệm HIV, 
tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm 
sóc và điều trị HIV/AIDS. Những 
người nghiện ma túy cần tích cực 
tham gia chương trình Methadone, 
nghĩa là tham gia điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 
Methadone, qua đó giảm nguy cơ 
lây nhiễm HIV. Đặc biệt, cộng đồng 
không nên kỳ thị, phân biệt đối xử 
với người nhiễm HIV và người bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS, vì đây là một 
trong những rào cản lớn nhất trong 
cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu 90-
90-90, cần sự chung tay hành động 
mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa của các 
cấp, các ngành và mỗi người dân, 
tiến tới kết thúc đại dịch AIDS vào 
năm 2030.

N.V.L

Khám cho bệnh nhân HIV đang điều trị ARV. Ảnh: THẾ PHI
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Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Bà Rịa: 

Ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo dây 
chằng chéo trước khớp gối bằng gân tự thân

Trước đây, bệnh nhân bị chấn thương khớp gối cần can thiệp bằng phẫu thuật nội soi để 
xử trí thương tổn chỉ được điều trị thành công tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Nhưng 
kể từ năm 2015, Bệnh viện Bà Rịa được đầu tư trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ y 
bác sĩ của Khoa Chấn thương chỉnh hình(CTCH) giàu kinh nghiệm, kỹ năng cao đã tiếp 
nhận và triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước 
(DCCT) khớp gối bằng gân tự thân. Kỹ thuật phức tạp trong phẫu thuật chấn thương 
chỉnh hình hiện nay đã được thực hiện thường quy tại bệnh viện Bà Rịa.

Tổn thương dây chằng chéo 
khớp gối nói chung và 
DCCT khớp gối nói riêng 

càng ngày càng tăng. Nguyên nhân 
do chấn thương trong thể thao, tai 
nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và 
thường gặp ở người trẻ với các hoạt 
động mạnh. 

Theo các bác sĩ chuyên khoa 
CTCH, tổn thương dây chằng gây 
ra tình trạng lỏng lẻo khớp gối, nếu 
không được phát hiện và điều trị 
sớm sẽ làm khớp gối sớm bị thoái 
hóa. Sự tổn thương của các cấu trúc 
trong khớp như sụn chêm, sụn khớp, 
xương dưới sụn… gây đau đớn, vận 

động khó khăn. Khi bị tổn thương 
dây chằng khớp gối, khớp gối bị 
sưng, đau trong vài tuần đầu, sau 
đó tự giảm dần. Một số trường hợp 
bị tổn thương dây chằng vẫn có thể 
đi lại bình thường, nhưng khi vận 
động mạnh thì khớp gối lại sưng 
đau và nếu không được điều trị sẽ 

Một ca phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối bằng gân tự thân tại Bệnh viện Bà Rịa.
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dẫn đến teo cơ đùi, khó khăn trong 
đi lại. Nguy hiểm hơn, khi khớp gối 
đã bị thoái hóa nặng thì không thể 
phẫu thuật tái tạo dây chằng và phải 
phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo. 
Tại Việt Nam, tuy chưa có thống kê 
chính xác tỷ lệ tổn thương dây chằng 
khớp gối, nhưng với tình hình tai 
nạn giao thông, tai nạn lao động như 
hiện nay cho thấy tỷ lệ này khá cao. 
Như tại bệnh viện Bà Rịa, hàng năm 
Khoa CTCH tiếp nhận và phẫu thuật 
nội soi trên 100 ca tái tạo DCCT 
khớp gối và kết quả sau hậu phẫu 
đều rất là tốt.

Ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật 
nội soi tái tạo DCCT khớp gối bằng 
gân tự thân là kỹ thuật tiên tiến, 
được thực hiện bằng cách lấy gân 
cơ bán gân và gân cơ bán màng ở 
vùng gối đưa vào tái tạo thay thế cho 
dây chằng chéo bị đứt. Với phương 
pháp này, bác sĩ sẽ phẫu thuật cho 
bệnh nhân bằng cách nhìn lên màn 
hình nội soi để quan sát bên trong 
khớp gối của người bệnh cùng với 
các dụng cụ chuyên biệt để tiến hành 
phẫu thuật. Kỹ thuật phẫu thuật nội 
soi cho hình ảnh rõ nét giúp bác sĩ 
quan sát và thực hiện thao tác một 
cách tỉ mỉ chính xác. Tuy nhiên, là 
kỹ thuật tương đối phức tạp đòi hỏi 
các bác sĩ, phẫu thuật viên có tay 
nghề, kỹ thuật cao và sự phối hợp 
đồng bộ của cả ê kíp mổ. 

Trường hợp chị Nguyễn Thị 
Tuyết Sương (34 tuổi, xã Xuân 
Sơn, Châu Đức) nhập viện trong tình 
trạng chấn thương khớp gối trước do 
tai nạn giao thông. Kết quả khám 
lâm sàng, chụp MRI bệnh nhân bị 
tổn thương DCCT khớp gối. Các bác 
sĩ của BV Bà Rịa đã tiến hành phẫu 
thuật nội soi tái tạo DCCT khớp 
gối bằng gân tự thân thành công. 
Sau 02 ngày phẫu thuật chị Tuyết 
Sương chia sẻ: “Không như tôi nghĩ, 
ca phẫu thuật khá nhẹ nhàng, vết 
mổ nhỏ và kết thúc nhanh chóng. 
Trong phòng mổ, tôi có thể thấy 
rõ các thành phần bên trong khớp 

gối của mình trên màn hình nội soi. 
Ngoài ra, là phụ nữ nên tôi khá quan 
tâm đến vấn đề thẩm mỹ do đó tôi 
chọn giải pháp mổ nội soi để giảm 
bớt vết sẹo ở chân. Hôm nay, tôi bắt 
đầu tập vận động co, duỗi nhẹ. Bác 
sĩ nói tôi có thể xuất viện về nhà 
trong chiều nay”.

Còn trường hợp anh Phạm Quang 
Huy (25 tuổi, ở Bình Châu, Xuyên 
Mộc) bị thương đầu gối trong lúc đá 
banh cách đây hơn một năm. Anh kể: 
“Lúc đó đầu gối chân trái tôi rất đau, 
sau vài ngày giảm bớt, đi lại được 
nhưng không thể chạy được như 
trước. Bạn bè có khuyên đi khám 
sớm nhưng tôi cứ chần chừ. Gần đây 
tôi thấy việc đi lại khó khăn hơn nên 
đi khám. Qua khám lâm sàng, chụp 
MRI bác sĩ kết luận tôi bị đứt DCCT 
khớp gối. Phẫu thuật gối xong vài 
ngày tôi đã đi lại được và đang tập 
nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ".

Là người trực tiếp phẫu thuật 
nhiều ca bị tổn thương DCCT khớp 
gối bằng phương pháp nội soi, bác sĩ 
CKII Nguyễn Phương Nam - Trưởng 
khoa Chấn thương chỉnh hình, BV 
Bà Rịa cho hay: Phẫu thuật nội soi 
tái tạo DCC là kỹ thuật ít xâm lấn, 
hậu phẫu ít đau hơn, ít để biến chứng 
so với mổ hở và rút ngắn thời gian 
nằm viện. Phương pháp này đem lại 
hiệu quả cao về chức năng vận động 
khớp, bệnh nhân đi lại vững hơn và 
có tính thẩm mỹ cao so với mổ hở. 
Với trường hợp thể trạng tốt kết hợp 
với tập luyện hồi phục đúng phương 
pháp, sau một thời gian bệnh nhân 
có thể chơi thể thao lại bình thường.

Tuy nhiên, không phải tất cả các 
trường hợp tổn thương dây chằng 
chéo khớp gối đều cần can thiệp 
phẫu thuật. Tùy vào tình trạng khớp 
gối, loại dây chằng bị tổn thương, 
độ tuổi, nhu cầu vận động… mà bác 
sĩ sẽ có chỉ định điều trị phẫu thuật 
hay điều trị bảo tồn. Nếu chỉ định 
không chính xác có thể làm chức 
năng khớp gối xấu hơn, thoái hóa 

khớp gối nặng hơn, đau hoặc mất 
vững gối kéo dài.

Ngoài ra, Bác sĩ cũng khuyến cáo 
người bệnh khi bị chấn thương khớp 
gối, nếu xảy ra tình trạng sưng, đau 
kéo dài hoặc sưng, đau gối khi vận 
động mạnh thì phải đến các bệnh 
viện có chuyên khoa về CTCH để 
được đánh giá chính xác các tổn 
thương và có phương pháp điều trị 
thích hợp.

Việc ứng dụng và thực hiện thành 
công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tái 
tạo dây chằng chéo khớp gối, đặc 
biệt là DCCT khớp gối bằng gân tự 
thân, BV Bà Rịa ngày càng thu hút 
số lượng bệnh nhân lưu tại Khoa 
CTCH để điều trị. Cụ thể, năm 2015 
BV Bà Rịa tiếp nhận 3-4 ca/tháng, 
nhưng 2 năm gần đây số lượng bệnh 
tăng lên khoảng 15 ca/tháng, gấp 3-5 
lần so với những năm đầu. Nhờ vậy, 
đến nay người bệnh bị tổn thương 
DCCT khớp gối và dây chằng chéo 
khớp gối không còn phải chuyển 
viện lên tuyến trên mà được điều 
trị hiệu quả tại địa phương, đồng 
thời giảm bớt chi phí đi lại cho 
người bệnh, giảm tải cho bệnh viện 
tuyến trên.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Hương 
- Giám đốc BV Bà Rịa nhận xét: 
“...Hiện nay, các kỹ thuật trong 
phẫu thuật nội soi mà các bệnh viện 
ở tuyến Trung ương làm được thì 
hiện nay Khoa CTCH - BV Bà Rịa 
cơ bản đã làm được và làm rất tốt, 
được người bệnh và người nhà của 
người bệnh khen ngợi, đánh giá rất 
cao. Định hướng sắp tới, chúng tôi 
sẽ phát triển thêm về nội soi khớp 
vai, nội soi khớp cổ tay và khớp 
cổ chân…”. 

Tin rằng, với đội ngũ thầy thuốc 
Khoa CTCH nhiệt huyết, giàu kinh 
nghiệm, tay nghề chuyên môn cao 
sẽ ngày càng làm tốt hơn và tiếp tục 
ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến giúp 
người bệnh được thụ hưởng các dịch 
vụ tốt ngay tại địa phương. 

Bài, ảnh: HOA VIỆT

12



HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

Trung tâm y tế Long Điền: 

Tổ Dinh dưỡng - Tiết chế 
góp phần hỗ trợ chất lượng điều trị

Dinh dưỡng hợp lý làm tăng 
hiệu lực của các phương 
pháp điều trị khác, giảm tái 

phát, ngăn ngừa bệnh không tiến 
triển, rút ngắn thời gian điều trị và 
giảm chi phí khám chữa bệnh. Tuy 
nhiên, trên thực tế hiện nay, hầu hết 
các bệnh nhân chưa chú ý đến vấn 
đề này; mọi người vẫn quen với việc 
điều trị chủ yếu bằng thuốc và các 
phương pháp khác mà quên mất vai 
trò quan trọng của dinh dưỡng. Trong 
những năm gần đây, việc can thiệp 
dinh dưỡng trong điều trị lâm sàng 
đã bắt đầu được chú trọng. Người 
bệnh không chỉ điều trị bằng thuốc 
mà còn phải điều trị bằng cả một chế 
độ dinh dưỡng hợp lý.

Nhận thức được tầm quan trọng 
của chế độ dinh dưỡng trong điều trị 

bệnh, để nâng cao chất lượng điều 
trị cho bệnh nhân nhập viện cùng 
với việc thực hiện theo Thông tư 
08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 
của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công 
tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh 
viện, tháng 8/2013 Tổ Dinh dưỡng-
Tiết chế Trung tâm Y tế Long Điền 
(DD-TC) được thành lập. Tổ được 
chia làm 02 bộ phận là Phòng hành 
chính và bếp. Hiện nay Tổ có 7 nhân 
sự, gồm 01 Bác sĩ là Tổ trưởng và 6 
thành viên thuộc Phòng Điều dưỡng, 
Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn và Đội 
Y tế Dự phòng.

 Tổ DD-TC có chức năng nhiệm 
vụ là chăm lo, bảo đảm ăn uống cho 
người bệnh; kiểm tra chất lượng, chế 
độ ăn uống; kiểm tra vi sinh, lưu trữ 
thực phẩm; đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm; tư vấn dinh dưỡng; theo 
dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng 
của người bệnh nội trú trong quá 
trình điều trị; khám, hội chẩn dinh 
dưỡng; giáo dục truyền thông về dinh 
dưỡng, tiết chế.

Tất cả bệnh nhân khi nhập viện 
tại Trung tâm y tế đều được bác sĩ 
khám, đánh giá tình trạng, tư vấn 
dinh dưỡng và xây dựng chế độ ăn 
bệnh lý phù hợp cho từng loại bệnh. 
Đối với các trường hợp bệnh nặng sẽ 
được bác sĩ của Tổ DD-TC đến khám 
và ghi vào hồ sơ bệnh án với các mã 
số quy định của Bộ Y tế. Ngoài ra để 
nâng cao nhận thức về dinh dưỡng 
lâm sàng cho bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân, cán bộ của Tổ còn 
trực tiếp đến từng khoa, phòng đẩy 
mạnh tuyên truyền về dinh dưỡng, 

Cán bộ của Tổ DD-TC đang hướng dẫn cho bệnh nhân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý.
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an toàn thực phẩm, giới thiệu, tư 
vấn, giải đáp thắc mắc chế độ ăn 
cho từng người bệnh. Hiện tại Tổ 
DD-TC đã tư vấn và xây dựng thực 
đơn dinh dưỡng cho bệnh nhân mắc 
các bệnh như nhiễm khuẩn đường 
ruột, tăng huyết áp, đái tháo đường, 
viêm dạ dày và các vấn đề sức khỏe 
cần sự can thiệp dinh dưỡng cho 
người bệnh.

Tổ được trang bị hệ thống nấu 
ăn bằng bếp ga, bếp khò, tủ lưu mẫu 
thức ăn, tủ đông và xe vận chuyển 
đưa các suất ăn đến các khoa, phòng. 
Nguồn thực phẩm được kiểm soát 
chặt chẽ từ đầu vào cho đến khi các 
suất ăn đến tận tay bệnh nhân; dụng 
cụ chế biến, các càmen đựng thức ăn 
của bệnh nhân sau khi rửa sạch được 
xử lý qua tủ sấy khô. Khi chia các 
suất ăn thì căn cứ vào bệnh lý của 
từng người và cân nặng mà mỗi bệnh 
nhân có khẩu phần ăn khác nhau. Các 
mẫu thực phẩm trong ngày đều được 
lưu trữ đúng quy định và kiểm tra khi 
cần thiết. Không chỉ phải lấy mẫu 

để lưu trữ, các cán bộ của Tổ còn có 
nhiệm vụ giám sát và tiếp nhận các 
phản hồi của bệnh nhân sau khi ăn.

Với 50.000đ/ngày, bệnh nhân của 
Trung tâm được phục vụ 03 cữ ăn 
theo đúng bệnh lý, sức khỏe từng 
người. Trung bình mỗi ngày Tổ 
DD-TC phục vụ khoảng 30 đến 35 
xuất ăn bệnh lý. Tổ còn phục vụ cho 
những đối tượng là các bệnh nhân 
ăn chay. Từ khi thành lập đến nay, 
Tổ đã cung cấp 104.711 suất ăn cho 
bệnh nhân ở các khoa, phòng của 
Trung tâm. Đối với những bệnh nhân 
nghèo, được Trung tâm xem xét và 
hỗ trợ các các suất ăn miễn phí trong 
suốt thời gian điều trị bệnh.

Đến Trung tâm y tế Long Điền, 
đúng lúc các điều dưỡng đang chia 
những suất ăn dinh dưỡng cho người 
bệnh, chúng tôi nhận thấy rõ sự hài 
lòng của người bệnh khi được cung 
cấp những suất ăn bảo đảm dinh 
dưỡng, an toàn vệ sinh với giá cả 
hợp lý. 

Bà Lê Thị Lâm (Thị trấn Long 
Hải), vui vẻ nói: “Tôi là bệnh nhân 
bị bệnh tiểu đường đã lâu. Trước đây 
tôi cứ nghĩ, phải ăn nhiều thực phẩm 
có đường để bổ sung lượng đường bị 
đào thải. Nhưng trong thời gian điều 
trị tại Trung tâm, tôi được sự tư vấn 
của các bác sỹ cùng với Tổ DD-TC, 
nên hiểu được vai trò của dinh dưỡng 
trong điều trị bệnh, biết mình nên ăn 
và không nên ăn cái gì để hạn chế 
đường tăng cao. Nhờ có chế độ ăn 
dinh dưỡng phù hợp tại Trung tâm 
mà bệnh tình của tôi đã giữ được ổn 
định. Người mắc bệnh tiểu đường 
như tôi, dù có dùng nhiều loại thuốc 
nhưng không có một chế độ ăn hợp 
lý thì cũng rất khó điều trị tốt”.

Có nhiều bệnh nhân nằm viện, 
được tư vấn thay đổi chế độ ăn trong 
quá trình điều trị, sau khi ra viện đã 
tới cảm ơn và hứa thực hiện dinh 
dưỡng theo lời dặn của bác sĩ. Do 
vậy, từ khi Trung tâm Y tế khi triển 
khai hoạt động dinh dưỡng, không 
chỉ bệnh nhân yên tâm vì được ăn 
đúng theo bệnh lý, mà người nhà 
người bệnh cũng rất hài lòng về chất 
lượng, tiết kiệm được thời gian nấu 
ăn và mang đến cho người bệnh. 

Theo ông Dương Văn Muôn, 
Giám đốc Trung tâm Y tế Long Điền: 
“Từ khi đi vào hoạt động cho đến 
nay Tổ DD-TC luôn đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm, chưa để xảy ra 
trường hợp ngộ độc nào đáng tiếc 
tại Trung tâm. Tổ đã góp phần trong 
việc nâng cao chất lượng chăm sóc 
và điều trị, làm gia tăng sự hài lòng 
của người bệnh đối với TTYT Long 
Điền, do đó đơn vị luôn quan tâm và 
ủng hộ trong việc mua sắm các trang 
thiết bị phục vụ cho hoạt động của 
Tổ. Trong thời gian tới, Trung tâm 
sẽ cho các cán bộ của Tổ theo học 
các lớp chuyên ngành về dinh dưỡng 
để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 
phục vụ cho hoạt động dinh dưỡng 
ngày càng tốt hơn”.

Bài, ảnh: HÀ VY

Cán bộ của Tổ DD-TC đưa suất ăn đến tận tay người 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.

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Phân bố và thu hái: Cây ổi mọc 
hoang tại nhiều vùng rừng núi hoặc 
được trồng trong vườn, quanh nhà 
để lấy quả ăn. 

- Ngoài ra các bộ phận của cây 
ổi như búp non, lá non, vỏ rễ và vỏ 
thân còn được dùng làm thuốc, thu 
hái quanh năm, thường dùng tươi. 

Tác dụng chữa bệnh của cây ổi: 
Nghiên cứu dược lý cho thấy dịch 
chiết từ các bộ phận của cây ổi đều 
có khả năng kháng khuẩn, làm săn 
se niêm mạc và cầm đi lỏng. Theo 
dược học cổ truyền, lá ổi vị đắng sáp, 
tính ấm, có công dụng tiêu thũng giải 
độc, thu sáp chỉ huyết. Quả ổi vị ngọt 
hơi chua sáp, tính ấm, có công dụng 
thu liễm, kiện vị cố tràng. Các bộ 
phận của cây ổi thường được dùng 
để chữa những chứng bệnh như tiết 
tả (đi lỏng), viêm dạ dày ruột cấp và 
mạn tính, mụn nhọt, vết thương... Lá 
ổi thường được dùng làm thuốc chữa 
tiêu chảy do có chứa nhiều tanin, 
giúp làm săn niêm mạc ruột, giảm 
tiết dịch ruột, giảm nhu động ruột và 
có tác dụng kháng khuẩn.

Một số bài thuốc sử dụng các 
bộ phận của cây ổi:

1. Trị tiêu chảy do lạnh: Dùng 
búp ổi sao 12g, gừng tươi 8g nướng 
cháy vỏ, hai thứ sắc cùng 500ml 
nước, cô còn 200ml, chia uống 2 lần 
trong ngày. Uống 3 - 5 ngày.

2. Trị tiêu chảy do nóng: Dùng vỏ 
dộp ổi 20g sao vàng, lá chè tươi 15g 
sao vàng, nụ sim 10g, trần bì 10g, củ 
sắn dây 10g sao vàng, tất cả tán bột, 
người lớn mỗi lần uống 10g, trẻ em 
uống bằng nửa liều người lớn.

Cây Ổi

3. Tiêu chảy do công năng tỳ vị 
hư yếu: Dùng lá hoặc búp ổi non 20g, 
gừng tươi nướng cháy 10g, ngải cứu 
khô 40g, sắc cùng 3 bát nước, cô còn 
1 bát, chia uống vài lần trong ngày. 
Dùng đến khi khỏi.

4. Giảm đau nhức răng do sâu 
răng: Vỏ rễ cây ổi sắc với một ít dấm 
chua, ngậm nhiều lần trong ngày.

5. Trị mụn nhọt mới phát: Lá 
ổi non và lá đào lượng vừa đủ, rửa 
sạch, giã nát rồi đắp. Làm nhiều lần 
trong ngày.

6. Trị bầm tím do ngã (không có 
trầy xước da): Dùng lá ổi tươi rửa 

sạch, giã nát đắp vào vùng da bị bầm 
tím. Làm nhiều lần trong ngày.

7. Chữa vết thương xây xát nhẹ ở 
chân tay: Búp ổi 100g, sắc đặc ngâm 
tay hoặc ngâm chân vào nước sắc 
lúc thuốc còn ấm, mỗi ngày ngâm 
2 - 3 lần.

8. Trị rôm sảy, mẩn ngứa: Dùng 
một nắm lá ổi nấu nước tắm hàng 
ngày đến khi khỏi.

Lưu ý: Không dùng cho những 
người đang bị táo bón.

Bs. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế
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Ảnh: THĂNG THÀNH

HỘI THI TÌM HIỂU TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ LUẬT     PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2018

Bs. Nguyễn Văn Lên – GĐ Trung Tâm TT- GDSK tỉnh phát 
biểu khai mạc.

Văn nghệ chào mừng.

Phần thi kiến thức.

Phần thi tiểu phẩm.
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Ảnh: THĂNG THÀNH

HỘI THI TÌM HIỂU TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ LUẬT     PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2018

Trao giải và khen thưởng các đội dự thi.

Các cổ động viên hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi…

Ban giám khảo nhận xét và chấm điểm các đội dự thi.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng ngày 14/11/2018, Bộ Y tế 
tổ chức Hội nghị trực tuyến 
triển khai và nhân rộng mô 

hình Trạm y tế xã hoạt động theo 
nguyên lý y học gia đình cho hơn 700 
điểm cầu tại các địa phương trong 
cả nước. PGS.TS Nguyễn Thị Kim 
Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế dự và chỉ 
đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu, 
do bác sĩ CKII Phạm Minh An, Giám 
đốc Sở Y tế chủ trì, cùng các sở ngành 
liên quan, đại diện các phòng thuộc 
Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị trực tuyến, Bộ 
trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã báo 
cáo kết quả triển khai công tác y tế 
cơ sở giai đoạn 2016-2018, phương 
hướng giai đoạn 2019-2020 và mô 
hình Trạm y tế xã hoạt động theo 
nguyên lý y học gia đình. Theo Bộ 
trưởng, khi triển khai mô hình bác 

Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm y tế 
xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình

sĩ tại tuyến xã sẽ giúp người dân 
quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục, 
kiểm soát được bệnh tật, nâng cao 
chất lượng cuộc sống người bệnh. 
Hiện nay, Bộ Y tế đã chọn 26 trạm 
y tế tại 8 tỉnh, thành phố thực hiện 
mô hình điểm và sẽ tiếp tục nhân 
rộng trong thời gian tới. Phấn đấu 

đến năm 2020, có 80% số tỉnh, thành 
phố triển khai mô hình này, góp phần 
tăng cường chất lượng chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho người dân, giảm 
quá tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện 
các địa phương như Thành phố Hồ 
Chí Minh, Bắc Giang, Hà Tĩnh,... 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá”

Sáng 01/11, tại BV Bà Rịa, Sở Y tế tổ chức Hội 
thi “Tìm hiểu tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, 
chống tác hại của thuốc lá năm 2018” cho các 

Trung tâm Y tế tuyến huyện/thị xã/thành phố của tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội thi có 7 đội tham gia, trải qua 2 phần thi kiến 
thức và thực hành. Ở phần thi kiến thức, mỗi đội có 6 

thành viên, bốc thăm câu hỏi, suy nghĩ và trả lời trong 
khoảng thời gian 5 phút. Các câu hỏi xoay quanh các vấn 
đề liên quan đến tác hại của việc hút thuốc lá chủ động 
và thụ động đối với sức khỏe, những thiệt hại về kinh 
tế do thuốc lá gây ra, những khó khăn, thuận lợi trong 
việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá, cách thức 
xử phạt hành vi hút thuốc lá không đúng nơi quy định…

Một tiểu phẩm hay tại Hội thi. Ảnh: THĂNG THÀNHBan Giám khảo chấm điểm trực tiếp cho từng phần thi của các đội. 
Ảnh: THĂNG THÀNH
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 12/11/2018, Cục Y tế dự 
phòng - Bộ Y tế phối hợp với 
Dự án tiêm chủng mở rộng 

quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 
ương và Dự án tiêm chủng mở rộng 
quốc gia khu vực phía Nam - Viện 
Pasteur TP. Hồ Chí Minh thành lập 
đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản 
lý, sử dụng vắc xin trong tiêm chủng 
và thực hiện chức năng giám sát phản 
ứng sau tiêm chủng tại tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Bs. Nguyễn Xuân Tùng 
- Trưởng phòng Quản lý tiêm chủng 
và An toàn sinh học - Cục Y tế dự 
phòng làm trưởng đoàn.

Trong buổi làm việc, đoàn được 
nghe báo cáo kết quả công tác tiêm 
chủng mở rộng trong 9 tháng đầu 
năm 2018 tại địa phương, đồng thời 
kiểm tra, giám sát tình hình triển khai 
thực tế tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên 
Mộc và TTYTDP tỉnh. Kết quả kiểm 
tra cho thấy, tỷ lệ tiêm chủng vắc 
xin DPT mũi 4 đạt 68,5%, vắc xin 
Viêm não Nhật Bản mũi 2 đạt 77,1% 
và vắc xin viêm não Nhật Bản mũi 
3 đạt 70,4% đạt so với chỉ tiêu kế 
hoạch; các cơ sở tiêm chủng đã được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
tiêm chủng còn hiệu lực, một số đơn 
vị đã tiến hành tự công bố cơ sở đủ 
điều kiện tiêm chủng; các cơ sở tiêm 
chủng đáp ứng quy định về cơ sở 
vật chất theo quy định; cán bộ thực 

hiện công tác tiêm chủng được tập 
huấn và có giấy chứng nhận đầy đủ; 
công tác bảo quản vắc xin tại các 
đơn vị cơ bản đáp ứng các quy định 
về tiếp nhận, cấp, bảo quản vắc xin; 
hoạt động theo dõi phản ứng sau tiêm 
chủng được ghi chép, báo cáo đầy đủ 
theo đúng quy định; các cơ sở tiêm 
chủng đã thực hiện quản lý theo Hệ 
thống thông tin tiêm chủng quốc gia, 
việc sử dụng tương đối ổn định. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa 
đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ tiêm chủng 
đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 71% 
(do thiếu vắc xin DPT-VGB-Hib), 
tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Viêm gan B 
liều sơ sinh đạt 54% và tỷ lệ tiêm vắc 
xin MR đạt 71%; TTYT Dự phòng 
tỉnh cần hoàn thiện kho bảo quản vắc 
xin của tỉnh đạt chứng nhận GSP; 
Giám sát, hỗ trợ tuyến cơ sở thực 
hiện công tác thống kê, báo cáo số 
liệu tiêm chủng trên hệ thống thông 
tin tiêm chủng quốc gia đảm bảo tính 
chính xác theo yêu cầu.

Đoàn giám sát đã đánh giá tích 
cực những kết quả đã đạt được của 
tỉnh BR-VT đồng thời đề xuất những 
giải pháp giúp nâng cao hiệu quả 
công tác tiêm chủng và thực hiện 
chức năng giám sát phản ứng sau 
tiêm nhằm tiếp tục duy trì và tăng 
cường chất lượng hoạt động tiêm 
chủng trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THỦY

Kiểm tra, giám sát công tác  
tiêm chủng mở rộng và sử dụng vắc xin 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ở phần thi tiểu phẩm, bằng 
hình thức sân khấu hóa thông qua 
loại hình thơ ca, kịch ngắn, kịch 
vui, tấu hài…trong khoảng thời 
gian 12 phút, các đội thi đã chuyển 
tải những thông điệp, những quan 
điểm, góc nhìn khác nhau về tác 
hại của thuốc lá, trong đó có cả các 
giải pháp về giảm thiểu tác hại của 
thuốc lá cũng như các biện pháp để 
thực thi Luật phòng chống tác hại 
của thuốc lá một cách hiệu quả tại 
cơ sở Y tế cũng như tại cộng đồng.

Kết quả Hội thi, Ban tổ chức 
đã trao giải Nhất cho Trung tâm 
Y tế TP. Vũng Tàu; giải Nhì cho 
TTYT huyện Long Điền, giải Ba 
cho TTYT huyện Xuyên Mộc và 
4 giải Khuyến khích cho: TTYT 
thị xã Phú Mỹ, TTYT TP. Bà Rịa, 
TTYT huyện Châu Đức và TTYT 
huyện Đất Đỏ.

VIỆT LÊ

đã chia sẻ cơ chế triển khai thực 
hiện và kinh nghiệm huy động các 
nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ 
tầng và cung cấp trang thiết bị cho 
tuyến y tế cơ sở; kinh nghiệm triển 
khai xây dựng Đề án và cách thức 
triển khai thực hiện quản lý bệnh 
không lây nhiễm ở tuyến y tế cơ 
sở; việc lập hồ sơ khám sức khỏe 
cho người dân …

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ Y tế đánh giá cao các hoạt động 
của trạm y tế và yêu cầu các trạm y 
tế hoạt động theo nguyên lý y học 
gia đình phải quản lý, điều trị bệnh 
không lây nhiễm, mạn tính với 
các bệnh như tiểu đường, huyết 
áp, hen phế quản... Sở Y tế các 
địa phương sớm phê duyệt danh 
sách danh mục kỹ thuật, thuốc tại 
trạm y tế xã, làm việc với BHXH 
để thanh toán. Đặc biệt, cần tăng 
cường truyền thông, giáo dục sức 
khỏe cho người dân hiểu thêm về 
vai trò của y tế cơ sở...

Tin, ảnh: M.D
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Ngày 08/11/2018, Trung 
tâm Truyền thông Giáo dục 
sức khỏe tỉnh đã tổ chức lớp tập 

huấn nâng cao kỹ năng truyền thông 
giáo dục sức khỏe và giao tiếp ứng xử 
năm 2018 cho mạng lưới truyền thông 
viên Trung tâm Y tế huyện/thị/thành phố

Tại lớp tập huấn, các học viên được 
nhắc lại một số kỹ năng cơ bản về truyền 
thông trực tiếp, gián tiếp, nói chuyện 
sức khỏe, tư vấn…; được trang bị thêm 
kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng 
thuyết trình…

Qua tập huấn này , các học viên được 
nâng cao kiến thức, kỹ năng và tự tin 
hơn trong các hoạt động truyền thông 
giáo dục sức khỏe tại đơn vị cũng như 
cộng đồng.

Tin, ảnh: TRẦN NGỌC

Ngày 30/10/2018, Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu 
đã tổ chức lớp tập huấn về phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 cho hơn 60 

cán bộ y tế hiện đang phụ trách công tác phòng cháy 
chữa cháy, phòng chống thiên tai và cứu nạn của của 
TTYT TP Vũng Tàu và 17 trạm Y tế phường/xã.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh tập huấn 
kỹ năng truyền thông và giao tiếp ứng xử cho truyền thông viên 

Bs Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TT-GDSK, giảng viên lớp tập huấn.

TTYT TP. Vũng Tàu:

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

Bs. Nguyễn Văn Trường - Trưởng phòng KHNV TTYT TP. Vũng 
Tàu hướng dẫn học viên về Quy trình sử dụng bình chữa cháy tại 
lớp học.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các 
nội dung cơ bản như: kỹ năng và kỹ thuật về sơ cấp 
cứu ban đầu cho nạn nhân ngừng thở, chảy máu động 
mạch, vết thương phần mềm, gãy xương; các phương 
pháp vận chuyển nạn nhân an toàn và công tác tìm kiếm 
cứu nạn; hướng dẫn công tác chuẩn bị và sử dụng một 
số thuốc thông thường, trang thiết bị, dụng cụ y tế tại 
các chốt trực cấp cứu trong phòng, chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn.

Qua lớp tập huấn, các học viên được nắm bắt kiến 
thức, thực hiện thành thạo kỹ thuật, sẵn sàng thực hiện 
tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn theo phương châm 4 tại 
chỗ: chỉ huy tại chỗ, nguồn lực tại chỗ, phương tiện tại 
chỗ, hậu cần tại chỗ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Sau lớp tập huấn, các học viên của Trạm Y tế phường/ 
xã có trách nhiệm tổ chức tập huấn lại cho nhân viên tại 
trạm và nhân viên y tế thôn ấp, khu phố, những người 
tham gia trực tại các chốt trực, đồng thời báo cáo UBND 
phường/xã hỗ trợ việc triển khai phương án phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương.

Tin, ảnh: Bs NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
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Trong 02 ngày (24,25/10/2018), tại Khách sạn Sen 
Việt - TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá (Quỹ PCTHTL)- Bộ Y tế tổ chức 

lớp tập huấn Kỹ năng thuyết trình và truyền thông trực 
tiếp về PCTHTL cho cán bộ chuyên trách của Sở Y tế, 
các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Truyền 
thông Giáo dục sức khoẻ của các tỉnh/thành phía Nam.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn 
cách lập đề cương và chuẩn bị nội dung thuyết trình dựa 
trên phân tích nhu cầu người nghe; cách sử dụng giọng 
nói hiệu quả; cách sử dụng ngôn ngữ cử chỉ (giao tiếp 
bằng mắt, tác phong, đi lại, sử dụng tay, cách thuyết trình 
khi sử dụng giáo cụ, trực quan...) phù hợp. Ngoài ra học 
viên còn được thực hành một số kỹ thuật giúp trình bày 
hiệu quả (mở đầu lôi cuốn, đưa ví dụ/câu chuyện phù 
hợp, kết nối với người nghe, tương tác với người nghe, 
kết luận ấn tượng, đáng nhớ) ngay tại lớp học.

Ngày 27-10, tại Hội trường Khối Vận TP. Vũng Tàu, 
Hội Thể dục dưỡng sinh (TDDS) TP. Vũng Tàu tổ 
chức Họp mặt kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập Hội 

(27-10-1998 - 27-10-2018).
Sau 20 năm thành lập và phát triển, đến nay đã có 16/17 

phường, xã thuộc TP. Vũng Tàu thành lập được Câu lạc bộ 
TDDS và một lớp học Yoga với tổng số 1.115 hội viên, sinh 
hoạt thường xuyên ở 70 sân tập. Về phong trào thi đấu, giao 
lưu với các CLB TDDS trong tỉnh và toàn quốc, Hội đạt nhiều 
thành tích cao với hơn 40 Huy chương Vàng và hơn 130 giải 
thưởng, huy chương các loại. Hội được đánh giá là một trong 
5 hội trực thuộc tỉnh/thành phố phía Nam có phong trào TDDS 
phát triển mạnh. Bên cạnh đó, những năm qua Hội còn tổ chức 
nhiều hoạt động xã hội bổ ích cho cộng đồng như: Tư vấn sức 
khỏe cho hơn 4.700 lượt người cao tuổi; thăm hỏi, tặng quà 
cho 748 lượt hội viên lúc ốm đau, bệnh tật với số tiền hơn 48 
triệu đồng; vận động từ thiện được số tiền hơn 270 triệu đồng 
để tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh 
nghèo hiếu học, trẻ mồ côi.

Cũng tại buổi họp mặt, 10 tập thể, 17 cá nhân vinh dự nhận 
khen thưởng của UBND TP. Vũng Tàu và Sở VH -TT cho 
thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phát triển phong 
trào TDDS, xây dựng Hội TDDS của thành phố.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế:

Tập huấn kỹ năng thuyết trình, truyền thông trực tiếp 
cho cán bộ, chuyên trách khu vực phía Nam

Mục đích của lớp tập huấn nhằm hỗ trợ kỹ năng 
báo cáo, thuyết trình, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt 
động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về PCTHTL.

Tin, ảnh: YÊN CHÂU

Hội Thể dục dưỡng sinh TP. Vũng Tàu:

Họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Văn nghệ chào mừng.

Đồng diễn thể dục dưỡng sinh.
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Sáng 8/11, Ban Chỉ đạo Liên 
ngành An toàn thực phẩm 
(BCĐLN ATTP) tỉnhBR-VT 

tổ chức cuộc họp để đánh giá tình 
hình thực hiện công tác an toàn vệ 
sinh thực phẩm (ATVSTP) trên địa 
bàn tỉnh trong Quý III và triển khai 
nhiệm vụ Quý IV năm 2018. Ông 
Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐLN 
ATTP chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, 
trong Quý III, toàn tỉnh tổ chức 
khoảng 100 lớp tập huấn cho hơn 
3200 người chế biến, kinh doanh, sản 
xuất và tiêu dùng thực phẩm; ngành 
Y tế phối hợp với Viện Y tế Công 
cộng TP. HCM tổ chức 2 lớp tập huấn 
kỹ thuật lấy mẫu và kỹ thuật làm test 
nhanh cho 164 cán bộ chuyên trách 
về ATTP;

Công tác thanh tra, kiểm tra được 
triển khai trên diện rộng, bao gồm 
tất cả các lĩnh vực sản xuất chế biến, 
kinh doanh thực phẩm, quảng cáo 
thực phẩm và các ngành hàng thực 
phẩm. Đã kiểm tra 2.544 cơ sở, số 
cơ sở đạt tiêu chuẩn là 2.305, chiếm 
tỷ lệ 90,6%; số cơ sở vi phạm là 239, 
số cơ sở bị xử phạt là 32 với số tiền 
phạt trên 130 triệu đồng;

Lấy 754 mẫu làm test nhanh đánh 
giá mối nguy, số mẫu đạt là 737 
(97,75%), số mẫu không đạt là 17 
mẫu (2,25%). Cụ thể: 12 mẫu nhiễm 
hàn the, 5 mẫu nhiễm formol; tổng số 
mẫu phân tích labo xét nghiệm là 141 
mẫu, trong đó có 53 mẫu thủy sản và 
88 mẫu nông lâm sản. Kết quả: 01 
mẫu dương tính CAP, 01 mẫu nhiễm 
formol, 01 mẫu nhiễm Salmonella, 2 
mẫu thịt nhiễm Ecoli và Salmonella, 

Quý III năm 2018:

239 cơ sở vi phạm An toàn thực phẩm, phạt trên 130 triệu đồng

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBNDtỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành 
An toàn thực phẩm tỉnh chủ trì tại cuộc họp.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP kiểm tra một cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên 
địa bàn thành phố Bà Rịa. Ảnh: L.N

8 mẫu giò chả có chỉ tiêu benzoat 
vượt giới hạn;

Công tác thông tin truyền thông về 
ATVSTP tiếp tục được đẩy mạnh, 
đặc biệt là phát huy hiệu quả hệ thống 
loa phát thanh truyền thông tại 88 chợ 
trên địa bàn toàn tỉnh, giúp người 
dân biết cách lựa chọn thực phẩm 
an toàn...

Phát biểu kết luận cuộc họp, 
ông Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, 
trong Quý IV phải đẩy mạnh hơn 
nữa các hoạt động kiểm tra giám sát 
ATTP vì đây là thời điểm đón Tết 
cổ truyền của dân tộc, lượng hàng 
hóa sẽ tăng mạnh và đa dạng chủng 
loại. Các sở, ban, ngành và chính 
quyền địa phương cần tích cực vào 
cuộc để nâng cao hiệu quả quản 
lý, giám sát. Bên cạnh đó công tác 
truyền thông cần chú ý hơn đến đối 
tượng người sản xuất, chế biến và 
kinh doanh thực phẩm để họ nâng 
cao ý thức, tự giác chấp hành các 
Quy định về ATTP, đảm bảo nguồn 
thực phẩm an toàn lưu thông trên 
thị trường…

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
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Ngày 27 và 28/10/2018, tại Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh BR-VT, Trung tâm Nghiên cứu và 
phát triển nhân lực Quốc gia tổ chức Bồi dưỡng 

nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (ĐTQM) cho gần 200 lãnh 
đạo, kế toán và công chức, viên chức làm công tác đấu 
thầu tại tất cả các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp cận các 
nội dung như: Tổng quan ĐTQM; khung pháp lý về 
ĐTQM, giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
và đặc biệt là được hướng dẫn, thực hành cách cài đặt 
cũng như cách thức tiến hành thủ tục mời thầu, dự thầu, 
mở thầu qua mạng.

Theo quy định của Chính phủ, từ năm 2016 phải 
thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số 
lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, tuy nhiên do 
việc ĐTQM còn mới lạ, hạ tầng, kiến thức, kỹ năng về 
áp dụng công nghệ thông tin của các chủ đầu tư, bên 
mời thầu, đặc biệt là các nhà thầu còn hạn chế, việc tiếp 
cận, sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa thật 
thuận lợi…, do đó việc triển khai ĐTQM tại các đơn vị 
y tế của tỉnh BR-VT thời gian qua chưa hiệu quả.

Ngày 29/10, tại TTYT quân 
dân Y huyện Côn Đảo, 
Trung tâm Truyền thông 

giáo dục sức khỏe tỉnh đã tổ chức 
lớp tập huấn kỹ năng truyền thông 
giáo dục sức khỏe (TTGDSK) cho 
30 truyền thông viên là cán bộ y tế, 
hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ và đoàn 
thanh niên đang sinh sống và làm 
việc trên biển đảo của huyện Côn 
Đảo.

Tại lớp tập huấn, Bác sĩ Nguyễn 
Văn Lên - Giám đốc Trung tâm 
TTGDSK tỉnh đã truyền đạt tới các 
học viên một số nội dung cơ bản như: 
kỹ năng cơ bản truyền thông trực 
tiếp và gián tiếp; một số hình thức 
TTGDSK tại cộng đồng; kỹ năng 
giao tiếp và giáo dục sức khỏe, tư 
vấn sức khỏe, đặc biệt là truyền thông 
về y tế biển đảo và một số bệnh như: 
sốt xuất huyết, tay chân miệng, tăng 

Tập huấn đấu thầu qua mạng cho gần 200 cán bộ, công chức, 
viên chức Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe 
tại huyện Côn Đảo

huyết áp, đái tháo đường, chăm sóc 
sức khỏe sinh sản… 

Lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ 
năng, kiến thức truyền thông cho 
những học viên để từ đó giúp người 

dân vùng biển, đảo có kiến thức để 
tự bảo vệ sức khỏe, đồng thời cung 
cấp thông tin để có thể kêu gọi sự trợ 
giúp về y tế khi cần thiết.

Tin, ảnh: HOA VIỆT

Việc triển khai ĐTQM không chỉ tạo thuận lợi cho 
bên dự thầu mà còn giúp bên mời thầu rút ngắn thời gian 
và chi phí trong tất cả các khâu đấu thầu với việc loại 
bỏ các công đoạn như soạn thảo, trình duyệt văn bản…
từ đó, tính công khai, minh bạch và rộng rãi trong đấu 
thầu cũng được tăng cường.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

Bác sĩ Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Trung tâm TTGDSK tỉnh tập huấn tại TTYT Quân - 
Dân Y huyện Côn Đảo.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 26/10 tại Khách sạn Sen Việt - TP. Hồ Chí 
Minh, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
- Bộ Y tế tập huấn về công tác giám sát và viết 

báo cáo về hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá 
(PCTHTL) cho các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam.

Tại lớp tập huấn, TS.BS Hoàng Thị Hiệp - Giám đốc 
Trung tâm Phát triển sức khỏe cộng đồng đã chia sẻ các 
khái niệm về theo dõi giám sát, kỹ năng giám sát, các 
bước thực hiện theo dõi giám sát cũng như triển khai 

Ngày 26-10, Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội thảo Phòng, chống 
ngộ độc thực phẩm tỉnh BR-VT, năm 2018.

Tham dự hội thảo có ông Bùi Thanh Nghĩa, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, 
cùng gần 100 đại biểu làm công tác VSATTP trong tỉnh và 
các tỉnh/thành: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, 
Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ.

Theo báo cáo của Chi cục VSATTP tỉnh BR-VT, từ năm 
2010 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ ngộ độc 
thực phẩm với 916 ca mắc, số người chết do ngộ độc thực 
phẩm là 16 người; trung bình mỗi năm xảy ra 4 vụ ngộ độc 
thực phẩm với 69 ca mắc. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, 
trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 27 ca 
mắc, không có ca tử vong, giảm 3 vụ, giảm 80 người so với 
cùng kỳ năm 2017.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra ngộ độc thực phẩm đều 
do thực phẩm ô nhiễm vi sinh vật. Theo thống kê, hiện nay 
toàn tỉnh có 9.086 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm, trong đó có 709 bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp suất 
ăn công nghiệp, 8.163 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Viện Y 
tế công cộng TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý ATTP TP. Hồ 
Chí Minh, Chi cục ATTP một số tỉnh khu vực phía Nam trình 
bày thực trạng, nguyên nhân và cách xử lý, điều tra ngộ độc 
thực phẩm, kinh nghiệm quản lý và cách phòng chống ngộ 
độc thực phẩm.

Các đại biểu cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến 
phương pháp xét nghiệm xác định nguyên nhân khi xảy ra 
ngộ độc thực phẩm... Tin, ảnh: THẾ PHI

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá:

Tập huấn nâng cao năng lực giám sát và viết báo cáo giám sát 
về Phòng, chống tác hại của thuốc lá

các Quy định về báo cáo của Quỹ Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá.

Ngoài ra, các học viện còn được hướng dẫn, thực 
hành tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, cách xây dựng 
địa điểm không thuốc lá, sản xuất tài liệu truyền thông 
và giới thiệu tài liệu truyền thông…

Lớp tập huấn nhằm hỗ trợ cho các tỉnh/thành phố 
thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và báo cáo kết 
quả hoạt động theo đúng quy định do Quỹ Phòng, chống 
tác hại của thuốc lá yêu cầu.

VIỆT LÊ

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Hội thảo Phòng, chống ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu 
tại buổi Hội thảo.

Bác sĩ Đào Thị Hà - Phó Cục trưởng Chi cục ATVSTP  
tỉnh báo cáo tại buổi Hội thảo.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Ngày 30/10, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức kiểm tra, 
giám sát hoạt động công vụ tại Trung tâm Y tế 
(TTYT) Quân - Dân Y huyện Côn Đảo. 

Qua thanh tra giám sát, bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng 
- Chánh Thanh tra Sở Y tế nhận xét: TTYT Quân - Dân 
Y huyện Côn Đảo đã thực hiện tốt văn hóa công sở, quy 
chế chuyên môn, công tác khám chữa bệnh; thực hiện 
ghi sổ sách, kế hoạch, báo cáo, hồ sơ bệnh án, kê đơn 
thuốc đầy đủ, chặt chẽ; thực hiện thủ tục hành chính 
đúng quy định trong khám sức khỏe xin việc làm, cấp 
giấy chứng sinh mới và cấp lại, cấp giấy chứng nhận 
thương binh và được lưu sổ sách đầy đủ... Tuy nhiên, 
đơn vị còn thiếu xây dựng quy trình thủ tục hành chánh 
có liên quan đến hoạt động của đơn vị.

Cũng tại buổi làm việc, Bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng 
đã hướng dẫn đơn vị TTYT Quân - Dân Y huyện Côn 
Đảo thực hiện công tác tiếp công dân, lưu ý hồ sơ, sổ 
sách, luôn luôn tuân thủ những quy định, nguyên tắc của 
ngành, đồng thời thường xuyên đảm bảo công tác vệ 
sinh môi trường tại nơi làm việc, thay đổi cảnh quan, tạo 
môi trường thân thiện và sự hài lòng cho người bệnh và 

Thanh tra, giám sát hoạt động công vụ tại Trung tâm Y tế Quân - 
Dân Y huyện Côn Đảo

Trong 2 ngày 29 và 31/10/2018 tại huyện Côn Đảo, 
Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá 
(PCTHTL) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tập 

huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động 
PCTHTL năm 2018 cho 30 cán bộ là các lãnh đạo UBND 
huyện, đại diện các Ban, ngành, Phòng,Trung tâm y tế 
và nói chuyện sức khỏe chuyên đề PCTHTL cho 100 các 
em là học sinh trường THPT Võ Thị Sáu.

Nội dung tập huấn tập trung nhấn mạnh: 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; tư vấn quyết tâm cai 
thuốc lá; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện môi 
trường không khói thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, trường 
học, cơ sở y tế.

Trên cơ sở các hoạt động phòng, chống tác hại của 
thuốc lá đã được triển khai, chương trình tập huấn nhằm 
nâng cao năng lực phòng chống tác hại thuốc lá và hướng 
tới xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại huyện 
Côn Đảo.

Tin, ảnh: M.D

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia phòng chống 
tác hại thuốc lá tại huyện Côn Đảo

Bác sỹ Nguyễn Xuân Hùng - Chánh Thanh tra Sở Y tế làm việc  
tại TTYT Quân - Dân Y huyện Côn Đảo.

người nhà người bệnh khi đến khám, chữa bệnh. Trước 
hết, đơn vị cần thực hiện việc xây dựng các quy trình 
thủ tục hành chánh theo đúng quy định.

Tin, ảnh: HOA VIỆT

25



Ngày 3/11, Đoàn cơ sở Sở Y 
tế phối hợp cùng Đoàn thanh 
niên Tổng công ty Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 
(Đoàn Tổng công ty PTSC) tổ chức 
chuỗi hoạt động về nguồn, thăm, 
tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng 
và Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn 
phí cho 400 đối tượng thuộc gia đình 
chính sách, người có công với Cách 
mạng và người dân nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn tại xã Long Phước, 
TP. Bà Rịa. Hoạt động thu hút gần 
50 đoàn viên, thanh niên của 11 Chi 
đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Y tế 
và khoảng 20 đoàn viên, thanh niên 
Đoàn Tổng công ty PTSC tham gia.

Đúng 7 giờ sáng, các Đoàn viên, 
thanh niên đã có mặt tại Địa Đạo 
Long Phước. Sau khi tham quan, tìm 
hiểu về lịch sử Khu địa đạo, những 
chiến công hiển hách, những nhân 
vật lịch sử gắn với vùng đất này, 
các Đoàn viên, thanh niên đã thành 
kính dâng hương tưởng niệm các Anh 
hùng, liệt sĩ, những người đã chiến 
đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, tại Đền thờ chung 
trong khu Địa Đạo.

Sau đó, đoàn di chuyển về Hội 
trường UBND xã Long Phước triển 
khai hoạt động khám chữa bệnh. Với 
8 bác sĩ và lực lượng điều dưỡng, 
kỹ thuật viên, dược sĩ đông đảo, 4 
bàn khám với các chuyên khoa: Nội, 
Ngoại, Mắt, Nhi được sắp xếp khoa 
học, đảm bảo khám, tư vấn nhanh, 
hiệu quả. Bên cạnh đó, các đoàn viên, 
thanh niên ngành Y tế còn phát tờ rơi, 
hướng dẫn cách thức phòng bệnh cho 
người dân.

Cùng thời điểm trên, một bộ phận 
đoàn viên, thanh niên là bác sĩ và 
cán bộ đoàn của 02 đơn vị đã đến 
từng nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng 
thăm hỏi, khám bệnh, tặng quà, bày 

tỏ sự quan tâm và tình cảm đối với 
các Mẹ vì những hy sinh thầm lặng, 
những đóng góp lớn lao đối với nền 
hòa bình, độc lập của dân tộc.

Tổng kinh phí thực hiện chương 
trình khoảng 60 triệu, do Đoàn Tổng 
công ty PTSC tài trợ.

Được biết, hoạt động này nhằm 
giáo dục đạo đức cách mạng, tinh 

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Về nguồn, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng 
và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 

cho 400 đối tượng chính sách, người có công…

thần “Uống nước nhớ nguồn” trong 
đoàn viên, thanh niên; khơi gợi lòng 
nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện vì 
cuộc sống cộng đồng của thế hệ trẻ, 
góp phần chăm lo sức khỏe cho đối 
tượng chính sách, người có công, 
đồng bào nghèo tại các địa phương 
trên địa bàn tỉnh BR-VT.

YÊN CHÂU

Các đoàn viên, thanh niên dâng hương tại Đền thờ trong khu Địa Đạo Long Phước, 
TP. Bà Rịa.

Đoàn viên, thanh niên tổ chức khám chữa bệnh tại Hội trường UBND xã Long Phước,  
TP. Bà Rịa. 
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Gặp, trò chuyện cùng em 
trong một buổi chiều muộn 
tại ghế đá sân Bệnh viện 

sau giờ tan làm, tôi thật sự mến 
phục em, cô gái đầy nghị lực, bản 
thân đã nỗ lực không ngừng vươn 
lên trong học tập, công việc cũng 
như trong cuộc sống gia đình.

Em tên là Nguyễn Thị Nguyệt, 
sinh năm 1985, quê ở Thanh Hóa. 
Năm 2005, tốt nghiệp phổ thông 
xong, Nguyệt thi đậu vào trường 
Đại học Điều dưỡng Nam Định, 
chuyên ngành Cử nhân điều dưỡng. 
Cũng tại ngôi trường này em tiếp 
tục học thêm Chuyên khoa I Điều 
dưỡng. Trong quá trình học tập, với 
sự thông minh và chăm chỉ, em đã  
tốt nghiệp loại giỏi cả 2 bằng.

Năm 2015 em về về công tác 
tại Phòng Quản lý chất lượng Bệnh 
viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
Công tác tại phòng này một thời 
gian ngắn, được sự tin tưởng của 
lãnh đạo Bệnh viện và cũng để phù 
hợp với chuyên ngành đã học, tháng 
11.2017 Nguyệt được phân công 
giữ chức vụ Điều dưỡng Trưởng 
Khoa Khám bệnh-Cấp cứu Bệnh 
viện Mắt.

Công việc ở Khoa khá bận rộn, 
hàng ngày Khoa phải tiếp đón 
khoảng 400 bệnh nhân, có những 
hôm đông, số lượng bệnh nhân tăng 
đến gần 500 người. Trong khi đó, 
nhân lực của Khoa vẫn còn thiếu 
nên Nguyệt lại càng bận rộn hơn 
vì em kiêm luôn cả công việc hành 
chính của Khoa. Vì vậy ngoài hoàn 

thành nhiệm vụ chuyên môn một 
cách tốt nhất, Nguyệt còn phải 
phụ trách thêm gần hai mươi nhân 
viên của Khoa, trong đó có những 

người hơn Nguyệt cả về tuổi đời 
lẫn tuổi nghề, và em được ví như 
người “Quản gia” của Khoa Khám 
bệnh-Cấp cứu. 

HOA ĐẸP NGÀNH Y

“QUẢN GIA” 
CỦA KHOA KHÁM BỆNH-CẤP CỨU BỆNH VIỆN MẮT 

Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh-Cấp cứu, Nguyễn Thị Nguyệt đang chích chắp 
mắt cho một bệnh nhân.
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Với cương vị Điều dưỡng trưởng 
Khoa, mỗi khi được giao nhiệm vụ 
mới, trách nhiệm nặng nề hơn, đôi 
khi Nguyệt cũng không tránh khỏi 
những áp lực. Nguyệt luôn trăn trở 
làm thế nào để tập thể luôn đoàn 
kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao, chăm sóc người bệnh 
chu đáo, an toàn và nhanh phục hồi 
nhất. Trăn trở với những điều này, 
bên cạnh việc tự giác, chủ động 
hoàn thành tốt phần việc chuyên 
môn, phối hợp chặt chẽ cùng bác sĩ 
và đồng nghiệp trong mọi hoạt động 
khám chữa bệnh, điều trị nội trú tại 
khoa, Nguyệt luôn sẵn sàng chia sẻ, 
hướng dẫn, giúp đỡ các đồng nghiệp 
trẻ cùng tiến bộ. 

Bên cạnh đó, Nguyệt còn vận 
dụng tốt những kiến thức đã học từ 
nhà trường để áp dụng vào thực tiễn 
công việc chuyên môn. Được biết, 
trước khi công tác tại Bệnh viện 
Mắt, Nguyệt đã từng đi dạy ở các 
Trường Đại học, Trung cấp và Cao 
đẳng y tế nên em có kiến thức, kinh 
nghiệm tổ chức các hoạt động điều 
dưỡng nói chung và chuyên môn 
mắt nói riêng rất bài bản, khoa học. 
Ngoài ra  em còn triển khai thực 
hiện có hiệu quả mô hình chăm sóc 
người bệnh toàn diện, đáp ứng sự 
hài lòng của người bệnh.

Hoàn cảnh gia đình của Nguyệt 
rất neo người, chồng của Nguyệt là 
bộ đội, công tác tận Gia Lai, một 
năm mới được về thăm nhà vài lần. 
Bố mẹ của hai bên vợ chồng đều 
sống ở ngoài Bắc nên cũng không 
giúp được gì. Công việc ở Bệnh 
viện thì bận rộn, về nhà lại phải 
vất vả chăm sóc 2 con nhỏ, toàn bộ 
công việc trong gia đình đều do một 

tay Nguyệt lo liệu, vậy mà chẳng 
mấy khi Nguyệt đi làm muộn. Có 
những đêm phải trực, chồng không 
có nhà, Nguyệt thường xuyên phải 
gửi con, rồi nhờ đồng nghiệp hoặc 
người thân đón hộ. Để hoàn thành 
tốt công việc ở Bệnh viện và quán 
xuyến công việc gia đình là một sự 
cố gắng nỗ lực rất lớn đối với em.

Nguyệt tâm sự, làm việc ở Khoa 
Khám bệnh-Cấp cứu, thường xuyên 
phải tiếp xúc với các bệnh nhân ở 
mức độ nặng, nhẹ khác nhau, vì vậy 
để làm tốt công việc của người điều 
dưỡng, cần phải có sự yêu nghề, 
có tâm, đạo đức nghề nghiệp cũng 
như cách ứng xử thân thiện đối với 

người bệnh. Vì vậy trong quá trình 
công tác, Nguyệt luôn tâm niệm 
phải luôn xem người bệnh như 
người thân trong gia đình. Lấy việc 
chăm sóc người bệnh làm nhiệm 
vụ trọng tâm, phải luôn lắng nghe, 
cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu nỗi 
đau của người bệnh để giúp họ bớt 
đau đớn và an tâm hợp tác với bác 
sĩ để điều trị.

Các đồng nghiệp của Nguyệt kể 
lại, nhiều lần trực tiếp chứng kiến 
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, 
không đủ tiền mua thuốc, Nguyệt 
đã bỏ tiền túi của mình ra hỗ trợ 
người bệnh. Nguyệt tâm sự, bệnh 
nhân người ta có bệnh mới vào 
Bệnh viện, họ rất đau đớn về thể 
xác, chữa trị tốn kém, bên cạnh đó 

Điều dưỡng Nguyễn Thị Nguyệt - Bệnh viện Mắt, hướng dẫn các thủ tục nhập viện 
cho thân nhân người bệnh.
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TIN VĂN BẢN
• Ngày 12/11/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 

3196/SYT-NVD về việc triển khai Công văn số 21204/
QLD-KD ngày 07/11/2018 của Cục Quản lý Dược về 
việc cung cấp thông tin thuốc làm từ thịt người có nguồn 
gốc từ Trung Quốc. 

• Ngày 9/11/2018, Trung tâm y tế Dự phòng đã phát 
hành văn bản số 661/YTDP-KSBKLN&DD về việc triển 
khai văn bản số 542/VDD-PEM, ngày 26/10/2018 của 
Viện dinh dưỡng về việc triển khai Chiến dịch bổ sung 
Vitamin A liều cao đợt 2 năm 2018.

• Ngày 12/11/2018, Sở Y tế đã phát hành Kế hoạch 
số 153/KH-SYT về việc triển khai Quyết định số 3033/
QĐ-UBND, ngày 29/10/2018 triển khai thực hiện Nghị 
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 
về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính. 

• Ngày 13/11/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 3199/SYT-NVY về việc triển khai Công văn số 656/
YTDP-KHTC ngày 08/11/2018 của Trung tâm Y tế dự 
phòng, về việc phối hợp truyên thông phòng chống Tay-
Chân-Miệng.

• Ngày 14/11/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
174/BC-SYT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành 
chính năm 2018 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

• Ngày 31/10/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
3079/SYT-VP về việc ban hành Quyết định số 3034/QĐ-
UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

• Ngày 01/11/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
353/TB-SYT về việc thực hiện Văn bản số 8678/UBND-
SNV ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018.

• Ngày 25/10/2018, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
162/BC-SYT về việc 

thực hiện Quyết định số 689/QĐ-SYT ngày 06/9/2018 
của Sở Y tế về Kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 
và xử lý chất thải y tế tại các đơn vị trực thuộc năm 2018.

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

M.D (TH)

còn có những người nghèo khó không đủ tiền 
khám chữa bệnh… Vì vậy ngoài việc phải 
phục vụ hết sức mình, thì việc giúp cho bệnh 
nhân nghèo một số tiền tuy không lớn, nhưng 
Nguyệt cảm thấy rất vui. “Ai cũng có lúc gặp 
phải hoạn nạn ốm đau, hoàn cảnh mỗi người 
lại mỗi khác, nếu không thấu hiểu và thông 
cảm thì sẽ khó mà chăm sóc được người bệnh 
chu đáo”, Nguyệt chia sẻ thêm. 

Công việc điều dưỡng phải chịu áp lực từ 
nhiều phía, do đó tự bản thân Nguyệt luôn 
phải rèn luyện sự bình tĩnh cũng như sự nhẫn 
nhịn. Có lần bệnh nhân đưa con đi khám bệnh, 
nhưng làm mất thẻ Bảo hiểm y tế, phải đưa 
vào diện thu phí, nhưng người nhà bệnh nhân 
không đồng ý, mặc dù Nguyệt đã giải thích rõ 
ràng, mềm mỏng nhưng người nhà bệnh nhân 
vẫn rất bức xúc, dùng những lời lẽ nặng nề để 
chửi bới. Với nhiều người, có lẽ khó chấp nhận 
được điều này, nhưng Nguyệt vẫn điềm đạm 
xử trí, cuối cùng người nhà bệnh nhân cũng 
hiểu ra và phối hợp cùng Nguyệt hoàn thiện 
các thủ tục thanh toán theo đúng quy định. 

Nói về Điều dưỡng trưởng Khoa Khám 
bệnh-Cấp cứu, Nguyễn Thị Nguyệt, Bác sĩ 
Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt 
nhận xét với thái độ quý mến: “Nguyệt là Điều 
dưỡng trưởng khoa Khám bệnh-Cấp Cứu nhiệt 
tình, trách nhiệm với công việc được giao, có 
khả năng giao tiếp, thuyết phục đối với cả bệnh 
nhân và đồng nghiệp. Nguyệt quản lý công tác 
khám chữa bệnh rất khoa học và toàn diện, nêu 
sau hơn một năm được giao quản lý Khoa, bộ 
mặt của phòng khám đã thay đổi, thái độ hài 
lòng của người bệnh được tăng lên rất nhiều, 
lượng bệnh nhân đến khám hàng ngày được 
phân bổ đồng đều, nên không phải chờ đợi 
lâu. Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, em 
còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên 
cứu, khảo sát, đánh giá nhiều đề tài khoa học 
có giá trị của Bệnh viện”.

Với những kiến thức chuyên ngành điều 
dưỡng cộng với kỹ năng quản lý công tác khám 
chữa bệnh khoa học, trách nhiệm với công việc 
và tấm lòng nhân ái đối với bệnh nhân, tin 
rằng trong tương lai Cử nhân Điều dưỡng CK1 
Nguyễn Thị Nguyệt sẽ còn có nhiều những 
đóng góp tích cực cho Bệnh viện Mắt Bà Rịa./.
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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

Thảo dược Quaibi
Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản 
xuất (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, phường Tiền 
Phong, TP. Thái Bình) và Công ty TNHH 
thảo dược Tây Bắc chịu trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị thường (địa chỉ: SN 8, tổ 
18, phường Mỹ Thạnh, thành phố Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên)

21/18/CBMP - TB 29/01/2018
Công ty TNHH thảo 
dược Tây Bắc tự 
nguyện thu hồi do 
không có nhu cầu 
kinh doanh sản 
phẩm nêu trên

Thu hồi

Thông sữa 
Sunluk

30/18/CBMP - TB 26/02/2018

Sieusat Biển xanh

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản 
xuất (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, phường Tiền 
Phong, TP. Thái Bình) và Công ty CP Công 
nghệ Melinkagroup chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra thị thường (địa chỉ: 
15, phố Bằng B, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội)

54/16/CBMP - TB 20/12/2016

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

Thu hồi

Tinh dầu bạch 
cập

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản 
xuất (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, phường Tiền 
Phong, TP. Thái Bình) và Công ty CP DP 
và thiết bị y tế Hùng Thắng chịu trách 
nhiệm đưa sản phẩm ra thị thường (địa 
chỉ: 843 H21, ngách 147/2, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội)

11/18/CBMP - TB 29/1/2018
Công ty CP DP và 
thiết bị y tế Hùng 
Thắng tự nguyện 
thu hồi do không có 
nhu cầu kinh doanh 
sản phẩm nêu trên

Thu hồi

Tinh dầu địa liền  13/18/CBMP - TB 29/1/2018

Kem dưỡng ẩm 
VASELINE SH

Sản phẩm do Công ty TNHH hóa mỹ 
phẩm Sơn Hải (địa chỉ: thôn Thượng 
Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội) sản xuất.

817/15/CBMP-HN

Mẫu sản phẩm mỹ 
phẩm không đáp 
ứng quy định về chỉ 
tiêu khối lượng của 
sản phẩm.

Thu hồi

BODY SMART 
GOLD
SHOWER CREAM

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Mỹ 
phẩm Dũng Lan sản xuất và đứng tên 
công bố (địa chỉ: 741 Hồng Bàng, Phường 
6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh).

000980/17/
CBMP-HCM

05/06/2017

Mỹ phẩm lưu thông 
có nhãn ghi sai lệch 
bản chất tính năng 
vốn có của sản 
phẩm.

Thu hồi

KEM NGẢI DIỆP 
PAIN CREAM

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, TP. Hà Nội)

12/18/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

Thanh bì dưỡng 
can

Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà sản 
xuất (địa chỉ: 02A, Lý Bôn, phường Tiền 
Phong, TP. Thái Bình) và Công ty CP 
nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc 
chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 
thường (địa chỉ: 145 Hoa Lan, phường 2, 
quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

28/18/CBMP - TB 09/02/2018

Công ty CP nghiên 
cứu và ứng dụng 
thuốc dân tộc tự 
nguyện thu hồi do 
không có nhu cầu 
kinh doanh sản 
phẩm nêu trên

Thu hồi

M.D (TH)
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Ảnh: THĂNG THÀNH

Trung tâm TT-GDSK tỉnh tập huấn nâng cao năng lực phòng chống 
tác hại thuốc lá cho các ban, ngành, đoàn thể huyện Côn Đảo.

Trung tâm Y tế TP.Vũng Tàu tập huấn phòng chống thảm họa thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Trường Trung cấp Y tế tỉnh BR-VT tổ chức  Lễ khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

Kỳ thi tốt nghiệp niên khóa 2016-2018 của trường TCYT tỉnh BR-VT.



Ảnh: THĂNG THÀNH

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Trung tâm TT-GDSK tỉnh  tập huấn kỹ năng truyền thông  
và giao tiếp ứng xử cho các truyền thông viên. 

Điểm cầu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật  
sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về mô hình Trạm y tế xã hoạt động 
theo nguyên lý y học gia đình. (Ảnh chụp tại đầu cầu Hà Nội)

Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến sử sụng phần mềm Eoffice cho tất cả 
các đơn vị Y tế trực thuộc.

Tổng cục DS-KHHGĐ tập huấn phần mềm Hệ thông tin quản lý chuyên ngành 
dân số cho 17 tỉnh phía Nam.

Ảnh: THĂNG THÀNH


