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Chúc mừng năm mới
Nhân dịp đón chào năm mới 2016 – Xuân Bính Thân, Ban biên tập Bản tin 

Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu xin gửi đến Quý lãnh đạo ngành Y tế; các Phòng, 
Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các phòng Y tế huyện, thành 
phố; Quý bạn đọc và các cộng tác viên trong và ngoài ngành Y tế lời kính chúc 
năm mới: 

Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công!
Ban biên tập bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu xin chân thành cảm ơn 

sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Quý lãnh đạo Sở Y tế, sự hỗ 
trợ của các Phòng, Ban và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các phòng Y tế huyện, 
thành phố; sự cộng tác nhiệt tình, sự cổ vũ và đóng góp chân thành của các 
cộng tác viên và bạn đọc cũng như sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, 
các tổ chức, cá nhân đối với Bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu. Sự giúp đỡ, 
ủng hộ và cộng tác quý báu đó là yếu tố quan trọng giúp Bản tin Sức khỏe Bà 
Rịa-Vũng Tàu có chỗ đứng trong lòng bạn đọc và ngày một phát triển.

Chúng tôi rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm 
chỉ đạo của Sở Y tế; sự giúp đỡ, ủng hộ, cộng tác của các cơ quan, đơn vị, cộng 
tác viên và bạn đọc gần xa để Bản tin Sức khỏe Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng 
phong phú, chất lượng cả về hình thức và nội dung, nâng cao hiệu quả truyền 
thông giáo dục sức khỏe, góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân.

BAN BIÊN TẬP
BẢN TIN SỨC KHỎE BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU



Thư chúc Tết 
CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nhân dịp đón chào Xuân mới, Xuân Bính Thân 2016, thay mặt lãnh đạo ngành Y tế tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi xin gửi tới toàn thể công chức, viên chức, lao động trong toàn 
ngành; quý thầy thuốc đã nghỉ hưu; nhân viên Y tế thôn ấp/khu phố, nhân viên sức 

khỏe cộng đồng; quý thầy thuốc thuộc mạng lưới Y tế ngoài công lập; các cộng tác viên cùng gia 
đình lời Chúc mừng năm mới: 

Sức khỏe - Hạnh phúc – An khang – Thịnh vượng!

Năm 2015, Đại hội đại biểu đảng bộ Sở Y tế lần thứ XII tổ chức thành công rực rỡ, đánh dấu 
thành quả quan trọng đã đạt được trong kế hoạch 5 năm (2011-2015), mở ra giai đoạn phát 
triển mới (2016-2020). Năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song, 
với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, yêu nghề, nỗ lực vươn lên, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp 
đỡ, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dân, ngành 
Y tế đã đạt nhiều thành tích quan trọng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 
nói riêng và giai đoạn 2011-2015 nói chung theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 
Công tác phòng chống dịch luôn chủ động, kịp thời, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn; các 
chương trình y tế đều đạt và vượt các mục tiêu đề ra; tiếp tục bảo vệ các thành quả: thanh toán 
bại liệt; loại trừ bệnh phong; loại trừ uốn ván sơ sinh; duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em 
đạt trên 98%; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em giảm còn 7,1%; các chỉ tiêu chương trình dân số/sức 
khỏe sinh sản đều đạt và vượt kế hoạch; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có nhiều 
tiến bộ; chương trình phòng chống HIV/AIDS đạt kết quả tích cực, Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra khỏi 
top 10 tỉnh/thành có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất toàn quốc. Công tác khám chữa bệnh cũng 
có những bước tiến mới, đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật cao trong điều trị, nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, đồng thời triển khai đồng bộ kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Về cơ sở vật chất, năm 2015 chúng ta 
vui mừng khánh thành và đưa vào sử dụng bệnh viện Bà Rịa khang trang, hiện đại, quy mô 
700 giường bệnh; khánh thành Trung tâm Y tế  huyện Long Điền; hoàn thiện giai đoạn 1 Trung 
tâm Phòng chống HIV/AIDS; cơ bản hoàn thiện bệnh viện Y học dân tộc, bệnh viện tâm thần; tỷ 
lệ giường bệnh/10.000 dân đạt 16,8%; tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân đạt 6,5; tỷ lệ xã có bác sĩ đạt 35%; 
65% số xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020; tiếp tục nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý; chú trọng công tác đào tạo và các chính sách thu hút 
nguồn lực chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động, tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác...



Thay mặt lãnh đạo ngành Y tế tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích, những đóng 
góp thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, sự tận tâm, tận tụy, 
hết lòng vì người bệnh, tinh thần trách nhiệm cao với công việc của toàn thể công chức, viên 
chức, lao động, toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần 
quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương! 

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ 
Y tế và các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Y tế; các bệnh viện tuyến cuối tại thành 
phố Hồ Chí Minh; cám ơn sự quan tâm đầu tư  và chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành và Chính quyền các cấp đã ủng hộ, 
chung tay sát cánh cùng ngành Y tế vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân!

Tôi cũng xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo ngành Y tế tỉnh qua các thời kỳ sự kính trọng và lòng 
biết ơn sâu sắc về những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Y tế trong những 
năm qua!

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết 
Đại hội đại biểu đảng bộ Sở Y tế lần thứ XII, là năm đầu của kế hoạch 5 năm (2016-2020), một 
mặt phải phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, tạo nên một bước phát 
triển mới, mặt khác phải tạo được tiền đề vững chắc cho những năm phát triển tiếp theo, trong 
bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen và nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của nhân dân 
ngày càng cao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang rất kỳ vọng vào những bước 
tiến mới của ngành Y tế. Tôi rất mong và tin tưởng toàn thể công chức, viên chức, lao động trong 
toàn ngành sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào 
thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của khối dự phòng; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp 
tục đưa ngành Y tế ngày một phát triển và phát triển bền vững, đáp lại sự tin yêu của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân tỉnh nhà!

Năm mới thắng lợi mới!
Chào thân ái!     

BS. CKII PHẠM MINH AN
GIÁM ĐỐC 

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU



Nhìn lại chặng đường phát 
triển 5 năm qua, mặc dù còn 
nhiều khó khăn, có những 

mặt công tác cũng còn hạn chế, yếu 
kém, song, dù với tinh thần khiêm 
tốn nhất, chúng ta cũng rất tự hào, 
phấn khởi với những thành tựu quan 
trọng đã đạt được trong giai đoạn 
2011-2015 nói chung và năm 2015 
nói riêng.

Trước hết, về hệ thống y tế dự 
phòng, với phương châm phòng 
chống dịch chủ động, duy trì công 
tác giám sát dịch tễ thường xuyên, 
xử lý dịch sớm, không để dịch lớn 
xảy ra trên địa bàn, giúp hạn chế số 
mắc và số tử vong, nhất là các bệnh 
sốt xuất huyết, tay chân miệng; khống 
chế tử vong do dại (Xuyên Mộc , 
Châu Đức); ngăn chặn không để các 
dịch truyền nhiễm nguy hiểm mới 
nổi xâm nhập vào địa phương. Các 
chương trình y tế mục tiêu quốc gia 
và các chương trình y tế lồng ghép 
đều đạt và vượt các mục tiêu đề ra; 
tiếp tục bảo vệ các thành quả: thanh 
toán bại liệt; loại trừ bệnh phong; 
loại trừ uốn ván sơ sinh; duy trì tỷ lệ 
tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt trên 
98%; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em 
giảm còn 7,1% (năm 2010 là 12%); 
chú trọng triển khai công tác phòng 
chống các bệnh không lây như: Tăng 
huyết áp, đái tháo đường, bảo vệ sức 
khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em; 
triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình y tế học đường, chiến 

lược quốc gia về dinh dưỡng. Các chỉ 
tiêu chương trình dân số/sức khỏe 
sinh sản đều đạt và vượt kế hoạch, 
quản lý thai đạt hiệu quả, duy trì tỷ 
suất tử vong mẹ liên quan đến thai 
sản và tỷ suất tử vong trẻ em ở mức 
thấp; tỉnh ta đã đạt được mức sinh 
thay thế, tập trung đẩy mạnh các hoạt 
động nâng cao chất lượng dân số. 
Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm có nhiều tiến bộ, không để 
xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn, 
tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát, triển khai nhiều dự án, mô hình 
chuỗi thực phẩm an toàn; chương 
trình phòng chống HIV/AIDS đạt kết 
quả tích cực, tỷ lệ nhiễm HIV trong 
cộng đồng đạt 0,29% (mục tiêu là 
dưới 0,3%), Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra 
khỏi top 10 tỉnh/thành có tỷ lệ người 
nhiễm HIV cao nhất toàn quốc.

Bên cạnh đó, chúng ta đã đẩy 
mạnh các hoạt động truyền thông 
giáo dục sức khỏe, nhất là truyền 
thông phòng chống dịch, các chương 
trình y tế, phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan thông tin đại chúng, các sở 
ban ngành, địa phương tăng cường 
các hoạt động truyền thông, giúp 
người dân biết tự bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe cho mình và cộng đồng…

Về công tác khám chữa bệnh, số 
lần khám và công suất giường bệnh 
liên tục tăng qua các năm; năm 2015 
khám chữa bệnh cho 2.920.493 lượt 
người, đạt 123% chỉ tiêu tỉnh giao; 
công suất sử dụng giường bệnh bình 
quân các bệnh viện tuyến tỉnh đạt 
100,5%, các huyện trong đất liền là 
63,2%, Côn Đảo 19%; triển khai các 
biện pháp nâng cao chất lượng hoạt 
động bệnh viện công, áp dụng nhiều 
kỹ thuật cao trong điều trị, giảm tỷ 
lệ chuyển tuyến trên, mang lại nhiều 
lợi ích cho người bệnh (ngoại thần 
kinh, vi phẫu, phẫu thuật nội soi, hồi 
sức nhi, thận nhân tạo…). Gắn liền 
với việc không ngừng nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, ngành đã 
đặc biệt quan tâm công tác giáo dục 
nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp, 
ứng xử của cán bộ y tế, triển khai 
tích cực kế hoạch “Đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y 
tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh” thông qua các biện pháp rất cụ 
thể: tham mưu thành lập Ban chỉ đạo 
cấp tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo cấp 

Phát huy truyền thống đoàn kết,  
sáng tạo, nâng cao chất lượng,  
hiệu quả hoạt động, hướng đến sự  
hài lòng của người bệnh, người dân

BS CKII PHẠM MINH AN
Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT

Bs Phạm Minh An 
Giám đốc Sở Y tế
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ngành; tổ chức tập huấn, tăng cường 
truyền thông; tổ chức ký cam kết giữa 
lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh 
với lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn 
ngành; giữa trưởng khoa, phòng với 
Giám đốc bệnh viện; giữa nhân viên 
với trưởng khoa, phòng. Các đơn vị 
thành lập phòng/bộ phận “công tác 
xã hội” trong đó có “đơn vị chăm sóc 
khách hàng”, thành lập “đội tiếp sức 
người bệnh” trong bệnh viện; duy trì 
và củng cố hòm thư góp ý, đường dây 
nóng; khảo sát sự hài lòng của người 
bệnh thông qua nhiều hình thức, kể 
cả hình thức bằng bảng điện tử; triển 
khai thực hiện trang phục y tế mới; 
xây dựng phong cách, thái độ phục vụ 
văn minh, thân thiện, không có tiêu 
cực; tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác 
khen thưởng – kỷ luật, thống kê báo 
cáo để kế hoạch được thực thi một 
cách nghiêm túc, thiết thực.

Về công tác Dược, Sở Y tế triển 
khai thực hiện nghiêm túc chính sách 
Quốc gia về thuốc, xây dựng danh 
mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các 
cơ sở khám chữa bệnh công lập; tổ 
chức đấu thầu mua thuốc cho các cơ 
sở khám, chữa bệnh theo quy định, 

đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu 
quả, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra 
về giá thuốc; tiếp tục triển khai và tái 
kiểm tra việc thực hiện các nguyên 
tắc, tiêu chuẩn “ Thực hành tốt Nhà 
thuốc”- GPP và “ Thực hành tốt phân 
phối thuốc” - GDP tại các cơ sở kinh 
doanh thuốc.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
y tế,  năm 2015 tỉnh đã khánh thành 
và đưa vào sử dụng bệnh viện Bà Rịa 
khang trang, hiện đại, quy mô 700 
giường bệnh; khánh thành Trung tâm 
Y tế  huyện Long Điền (xây mới); 
hoàn thiện giai đoạn 1 Trung tâm 
Phòng chống HIV/AIDS; cơ bản 
hoàn thiện bệnh viện Y học dân tộc, 
bệnh viện Tâm thần. Về trang thiết 
bị y tế, hiện đã được đầu tư đáp ứng 
yêu cầu theo phân tuyến kỹ thuật. 
Tại các bệnh viện tuyến tỉnh được 
đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại 
giúp nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh. Trong 2 năm 2014-2015 thực 
hiện đầu tư dự án tăng cường trang 
thiết bị cho tuyến y tế cơ sở và sẽ đưa 
vào sử dụng trong đầu năm 2016.

Về nhân lực y tế, bằng nhiều giải 
pháp tích cực, cuối năm 2015, tỷ lệ 
bác sĩ/vạn dân là 6,5, đạt chỉ tiêu kế 

hoạch UBND tỉnh giao (tuy nhiên 
vẫn còn thấp so với cả nước: 8 bác 
sĩ/vạn dân). Ngành đã xây dựng các 
đề án vị trí việc làm nhằm đảm bảo 
nguồn lực cho các đơn vị. Sở Y tế đã 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND 
ngày 06/3/2015 ban hành đề án chính 
sách trợ cấp thu hút nguồn lực cho 
ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 
giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 
15/2015/QĐ-UBND ngày 06/3/2015 
Ban hành đề án thí điểm thuê chuyên 
gia trong nước để nâng cao năng lực 
quản lý và chuyên môn trong khám 
chữa bệnh cho ngành Y tế tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2017 
và Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND 
ngày 10/9/2014 Ban hành chính sách 
hỗ trợ đào tạo Bác sĩ, dược sĩ đại học 
cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
từ nay đến năm 2020 và thực hiện 
đến năm 2026. Hiện nay, các chính 
sách trên đang từng bước được triển 
khai, giúp gia tăng nguồn nhân lực 
chất lượng cao cho các đơn vị. Song 
song đó, Sở Y tế đặc biệt quan tâm 
công tác đào tạo hàng năm thông qua 
nhiều hình thức nhằm nâng cao năng 
lực, trình độ cho đội ngũ thầy thuốc, 
qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động.

Bên cạnh đó, Sở Y tế luôn chú 
trọng công tác thanh kiểm tra, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác 
quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; tăng cường ứng dụng 
công nghệ thông tin trong các lĩnh 
vực hoạt động; đồng thời chỉ đạo 
các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ 
được giao triển khai thực hiện đầy đủ, 
hiệu quả tất cả các lĩnh vực công tác 
của ngành theo chỉ đạo của Bộ Y tế 
và UBND tỉnh, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân.

Kết quả trên, trước hết bắt nguồn 
từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và đầu 
tư rất lớn cho ngành Y tế của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo, 
giúp đỡ kịp thời của Bộ Y tế và các cơ Tiếp nhận bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.
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quan, đơn vị trực thuộc Bộ; sự phối 
hợp tích cực của các sở ban ngành 
và các địa phương; sự ủng hộ, giúp 
đỡ của mọi tầng lớp nhân dân và đặc 
biệt là sự nỗ lực, tận tâm, tận tụy với 
người bệnh, với nghề của toàn thể 
CCVC-LĐ trong toàn ngành.

Tuy vậy, chúng ta cũng phải thẳng 
thắn nhìn nhận, đánh giá đúng những 
mặt còn tồn tại, yếu kém để có giải 
pháp khắc phục kịp thời và định 
hướng phát triển trong giai đoạn tới, 
đó là: nhìn chung niềm tin của một 
bộ phận người dân vào một số cơ sở 
khám chữa bệnh chưa cao, đâu đó sự 
phàn nàn của người bệnh, người dân 
vẫn làm các cấp lãnh đạo và chúng 
ta buồn lòng; sự thiếu hụt trầm trọng 
nhân lực (bác sĩ) kéo dài chưa được 
khắc phục; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân 
còn quá thấp so với bình quân chung 
cả nước; chưa có nhiều kỹ thuật cao 
được triển khai để người bệnh được 
hưởng lợi, tin tưởng và không phải đi 

tuyến trên; dịch sốt xuất huyết luôn 
đe dọa sức khỏe cộng đồng mà chưa 
triển khai hiệu quả các biện pháp căn 
cơ; vấn đề lao kháng thuốc, lao/HIV 
vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác 
đảm bảo ATVSTP vẫn còn nhiều mối 
nguy, chưa quản lý triệt để; công tác 
vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động 
chưa được chú trọng đúng mức; mô 
hình bệnh tật đã có nhiều thay đổi 
nhưng chưa có chiến lược phòng, 
chống các bệnh không lây nhiễm 
đang ngày một gia tăng nhanh trên 
địa bàn; vấn đề xã hội hóa trong y tế 
chưa được đẩy mạnh…

Từ thực tế trên, căn cứ Nghị quyết 
Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 
VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu 
đảng bộ Sở Y tế lần thứ XII, xác định 
nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch 5 
năm (2016-2020) của ngành Y tế tỉnh 
là: Tiếp tục phát triển sự nghiệp Y tế 

theo hướng công bằng, hiệu quả và 
hiện đại; tăng cường các hoạt động 
khối y tế dự phòng; không để dịch 
lớn xảy ra trên địa bàn; nâng cao chất 
lượng dịch vụ Y tế, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao và đa dạng của nhân 
dân về  bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe; giảm tỷ lệ mắc bệnh 
và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện 
chất lượng dân số góp phần vào cải 
thiện nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã 
hội hóa, huy động các nguồn lực đầu 
tư cho phát triển.

Cụ thể, phải tập trung hoàn thành 
các chỉ tiêu Y tế chủ yếu, đặc biệt là 
các chỉ tiêu đã được giao cho ngành 
Y tế trong Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2015-2020: Đến năm 2020: 
có 26 giường và 8,5 bác sĩ trên vạn 
dân; tỷ lệ xã có bác sĩ đạt 40%; 100% 

Một ca mổ cấp cứu tại khoa Sản - Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI
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xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí 
Quốc gia về y tế xã; tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế từ 81% trở 
lên…

Trước mắt, trong năm 2016, năm 
đầu tiên của kỳ kế hoạch, cần tập 
trung thực hiện những nhiệm vụ 
trọng tâm sau:

Một là, củng cố và hoàn thiện tổ 
chức mạng lưới ngành Y tế từ tỉnh 
đến cơ sở, trong đó có thành lập 02 
đơn vị mới là bệnh viện Y học cổ 
truyền và bệnh viện Lao và bệnh 
phổi. Tiếp tục phát triển mạng lưới y 
tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm 
sóc sức khỏe ban đầu, làm nền tảng 
cho việc thực hiện các tiêu chí quốc 
gia về y tế xã, y tế thôn ấp.

Hai là, tăng cường công tác y tế 
dự phòng, chương trình Y tế -Dân số, 
tích cực tham mưu cho UBND tỉnh 
chủ động bố trí kinh phí địa phương 
để triển khai thực hiện trong bối 
cảnh không còn chương trình mục 
tiêu quốc gia riêng về Y tế. Chủ động 
phòng chống dịch bệnh, không để 
dịch lớn xảy ra trên địa bàn, có các 
biện pháp để khống chế kịp thời dịch 
bệnh, không để lan rộng khi xảy ra 
dịch. Tuyên truyền nâng cao nhận 
thức, thay đổi hành vi, lối sống của 

người dân để phòng, chống dịch 
bệnh, nâng cao sức khỏe; giảm số 
mắc, chết do do dịch bệnh, do ngộ 
độc thực phẩm.

Ba là, không ngừng nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh thông qua 
việc xây dựng và triển khai thực hiện 
Đề án Nâng cao chất lượng bệnh viện 
công; Đề án thuê chuyên gia, trong 
đó đặc biệt chú trọng thực hiện tốt 
kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới 
sự hài lòng của người bệnh”; Tăng 
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ, luân phiên 
cán bộ chuyên môn y tế để chuyển 
giao kỹ thuật, công nghệ cho tuyến 
dưới; cải cách thủ tục hành chính, 
từng bước giảm quá tải, giảm thời 
gian chờ khám bệnh, tạo sự chuyển 
biến rõ rệt trong việc nâng cao tinh 
thần, thái độ phục vụ, chất lượng 
khám, chữa bệnh.

Bốn là, đảm bảo cung ứng thuốc, 
vắc xin, sinh phẩm y tế cho phòng, 
chữa bệnh; thực hiện tốt công tác đấu 
thầu thuốc, quản lý giá thuốc.

Năm là, phát triển nguồn nhân 
lực y tế, tập trung vào các giải pháp 
thu hút nguồn nhân lực đã được phê 
duyệt; Hoàn thiện đề án vị trí việc 

làm và thực hiện tốt các quy trình 
tuyển dụng để đáp ứng đủ nhân lực; 
Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo từng 
năm.

Sáu là, xây dựng hệ thống thông 
tin y tế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu để tổng hợp đầy đủ, kịp thời các 
chỉ số về thống kê y tế, phục vụ cho 
việc đánh giá, xây dựng kế hoạch 
hàng năm; Triển khai đề án bệnh viện 
thông minh sau khi hoàn tất các bước 
chuẩn bị đầu tư.

Bảy là, đầu tư trang thiết bị y 
tế và cơ sở hạ tầng, hoàn tất dự án 
trang thiết bị tuyến y tế cơ sở, trình 
dự án trang thiết bị y tế bệnh viện 
đa khoa Vũng Tàu; đưa vào hoạt 
động các bệnh viện chuyên khoa Y 
học cổ truyến, Tâm thần, Trung tâm 
Phòng chống HIV/AIDS. Thực hiện 
đầu tư các hệ thống xử lý nước thải 
cho TTYT Vũng Tàu, TTYT Bà Rịa, 
TTYT Dự phòng. Tiếp tục thực hiện 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho các 
bệnh viện Mắt, Lao và bệnh phổi, 
TTYT Châu Đức.  Huy động nguồn 
vốn xã hội hóa để thực hiện bệnh 
viện Phụ sản. Phối hợp UBND các 
huyện, thành phố đầu tư hoàn chỉnh 
hệ thống các trạm y tế phường, xã.

Tám là, tăng cường năng lực quản 
lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin; chú trọng công tác 
thanh kiểm tra, giám sát, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều 
hành. 

Tin tưởng, với truyền thống đoàn 
kết, năng động, sáng tạo, yêu nghề, 
trên cơ sở phát huy những thành quả 
đã đạt được trong những năm qua, 
ra sức khắc phục những mặt còn tồn 
tại, yếu kém, toàn ngành Y tế Bà Rịa-
Vũng Tàu sẽ tiếp tục vươn lên đạt 
nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa 
trong giai đoạn phát triển mới, hướng 
tới một ngành Y tế: Chất lượng, hiệu 
quả, thân thiện và hài lòng của người 
bệnh, người dân./.Lãnh đạo Sở Y tế và TTYT Dự phòng tỉnh giám sát chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống 

SXH tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: THẾ PHI
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Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự 
đóng góp ý kiến thiết thực của 

Nhân dân, cùng với nỗ lực, toàn tâm, 
toàn trí, ngành y tế tỉnh BR-VT đã hoàn 
thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho 
cán bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đó là niềm 
vui lớn nhất của toàn thể cán bộ, công 
chức-viên chức của ngành Y tế.

Năm 2015 ngành Y tế đã khống 
chế không để xảy ra dịch bệnh lớn, 
nguy hiểm ảnh hướng đến sức khỏe 
mọi người;  hoàn thành đưa vào hoạt 
động BV Bà Rịa với qui mô 700 giường 
bệnh, với nhiều trang thiết bị hiện đại 
ngang tầm khu vực và toàn quốc, triển 
khai thêm những dịch vụ kỹ thuật y 
tế chuyên sâu, tạo thuận lợi cho nhân 
dân được khám chữa bệnh tại BR-VT 
không phải chuyển lên tuyến trên gây 
nhiều tốn kém về kinh tế, thời gian. 
Ngoài ra, đã khánh thành đưa vào sử 
dụng Trung tâm Y tế huyện Long Điền. 
Việc khám chữa bệnh bằng BHYT đã 
bao phủ đến trên 70% từ tuyến tỉnh 
đến tuyến cơ sở, điều này tạo nền tảng 
vững chắc cho lộ trình  BHYT toàn 
dân thuận lợi hơn. Đội ngũ thầy thuốc 
được tăng cường về số lượng và chất 
lượng, được gửi đi đào tạo các chuyên 
khoa sâu sau đại học nhằm tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao trong tương lai. 
Ngành Y tế đã được HĐND và UBND 
tỉnh đồng thuận phê chuẩn những chính 
sách quan trọng mang tính đột phá về 
thể chế và nhân sự nhằm tạo nền tảng 

phát triển  y tế một cách vững chắc 
trong tương lai như: thu hút nguồn 
lực về công tác, phục vụ lâu dài tại 
BR-VT; đào tạo nguồn nhân lực đại 
học chuyên ngành Y-Dược tại các 
trường đại học bằng nguồn ngân 
sách của tỉnh; phê duyệt đề án thuê 
chuyên gia; phát triển công nghệ 
thông tin trong ngành Y tế; đề án 
hoàn thiện, nâng cao và phát triển 
tuyến y tế cơ sở nhằm tạo lòng tin 
của bệnh nhân vào chất lượng chăm 
sóc sức khỏe ở tuyến huyện, xã/
phường. Sự không hài lòng về tinh 
thần thái độ phục vụ của một bộ 
phận nhân viên y tế theo thống kê 
đã giảm bớt và không có những sự 
kiện vi phạm nghiêm trọng. Thực 
hiện tốt chỉ thị  38 của Tỉnh ủy về 
phát triển Đảng viên trong ngành Y 
tế (hiện nay tổng số Đảng viên/ tổng 
số nhân viên y tế  đạt trên 25%)….

Trên đây là những kết quả nổi 
bật trong năm 2015. Tuy nhiên, 
trong năm qua có những vấn đề 
mang tính trọng yếu mà ngành Y 
tế vẫn chưa đạt, đó là: tỷ lệ BS/vạn 
dân; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân; chất 
lượng khám chữa bệnh ở tuyến y 
tế cơ sở chưa tạo được lòng tin cho 
người bệnh; tinh thần thái độ phục 

vụ của một bộ phận nhân viên y tế 
chưa hoàn hảo; ngành cũng chưa  phát 
huy chưa hết tiềm lực đầu tư,  đặc biệt 
là trong lĩnh vực khám chữa bệnh, 
trang thiết bị chuyên ngành y tế…

Với những kết quả trong năm 
2015, ngành Y tế đã nhận được những 
ý kiến đóng góp, phân tích, động viên 
của Đảng viên và nhân dân qua tiến 
trình Đại hội Đảng các cấp. Ngành 
Y tế đã nghiêm túc kiểm điểm tìm 
ra những nguyên nhân, bài học kinh 
nghiệm và những giải pháp khắc phục 
trong tương lai.

Bước sang năm 2016, bên cạnh 
phát huy những kết quả đạt được trong 
năm 2015, song hành với những thời 
cơ, thuận lợi cơ bản như: sự quan tâm 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân, các 
chính sách mang tính đột phá về thể 
chế và nhân sự đã được phê duyệt 
trong năm 2015. Kết quả thành công 
của Đại hổi Đảng các cấp đã vạch ra 
những định hướng chiến lược phát 
triển y tế trong tương lai, sẽ là thời 
cơ, thuận lợi cốt lõi. Trong năm 2016 
có những khó khăn, thách thức mới 
cần phải xác định và quyết tâm vượt 

Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2016:

Thời cơ và thách thức
TTƯT.BS CKII VÕ VĂN HÙNG

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT

Năm mới đã bắt đầu gõ cửa, chúng ta cùng nhau suy ngẫm những gì đã qua và sắp đến, 
những thời cơ và thách thức 2016 mà chúng ta sẽ đối diện, nhằm tạo ra tâm huyết và tư duy 
mới cho thành công. 

BS Võ Văn Hùng 
PGĐ Sở Y tế
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qua. Trong những thách thức này có 
những vấn đề là những kỳ vọng của 
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh đặt ra cho ngành Y tế trong thời 
gian vừa qua.

Về công tác cán bộ
Năm 2016 đội ngũ cán bộ quản 

lý ngành có sự thay đổi mới trong 
tất cả các tuyến, ở ngay những cơ sở 
mới hình thành, điều này tạo nên sự 
năng động mới trong quản lý ngành, 
nhưng cũng tạo nên thách thức, đội 
ngũ cán bộ quản lý cần đoàn kết, 
năng động, hoàn thiện kinh nghiệm 
và bản lĩnh quản lý ngành để đảm 
đương công việc quản lý. Trong Nghị 
quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa VI 
(2015-2020) đã chỉ rõ giải pháp cho 
vấn đề này là: “Thực hiện tốt Đề án 
đào tạo bác sĩ, dược sĩ và nhân viên 
ngành y tế; thực hiện việc điều động, 
luân phiên bác sĩ từ tuyến trên xuống 
tuyến dưới; đẩy mạnh hoạt động y tế 
dự phòng... „. Chấp hành Nghị quyết  
tỉnh Đảng bộ, ngành đã vạch ra kế 
hoạch nhân sự phù hợp cho thách thức 
mới này, bởi vì tất cả mọi sự khởi 

đầu đều bắt nguồn từ công tác cán 
bộ, thành bại của tương lai cũng bắt 
nguồn từ đây.

Xã hội hóa y tế là tầm nhìn-
hướng đi chiến lược

Năm 2016 với nguồn đầu tư công 
có nhiều khó khăn và hạn chế, ngành 
Y tế hoàn toàn đồng thuận với chủ 
trương tăng cường, đẩy mạnh và phát 
triển phù hợp xã hội hóa một số lĩnh 
vực y tế nhằm chủ động tạo nguồn để 
phát triển. Xã hội hóa y tế cần tiến 
hành  đồng bộ trên tất cả các tuyến, 
các lĩnh vực chuyên môn kể cả y tế dự 
phòng, triển khai ở những lĩnh vực ít 
nhạy cảm và “ không” y tế trước, đúc 
kết kinh nghiêm, sau đó sẽ triễn khai 
trên những lĩnh vực khác; tiến hành ở 
tuyến tỉnh trước vì đó là những cơ sở 
được đầu tư chuyên sâu và có nhiều 
tiềm năng và tiềm lực bảo đảm cho 
sự thành công. Khi tiến hành xã hội 
hóa y tế không những yêu cầu lãnh 
đạo có tư duy năng động, nhạy bén, 
hoạch định chiến lược có sức thuyết 
phục cao, mà còn cần tập thể đội ngũ 
có sự đồng thuận và quyết tâm cao. 

Xã hội hóa y tế theo phương châm  
“tất cả vì bệnh nhân, bệnh nhân là 
trung tâm”, nhưng lợi ích của nhân 
viên y tế cần được cải thiện hài hòa 
và nhân dân đồng thuận. Đây là thách 
thức không nhỏ.

Cần nâng cao chất lượng xứng 
tầm với đầu tư.

Năm 2016 để nâng cao chất lượng 
các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến trong  
điều trị tại các BV tuyến tỉnh, ngành 
sẽ thúc đẩy các mục tiêu chương trình 
hoạt động của đề án thuê chuyên gia 
trong nhiều lĩnh vực.  Bên cạnh đó 
cần nỗ lực tiến hành đề án bệnh viện 
vệ tinh cho các bênh viện tuyến Trung 
ương trong chương trình của Bộ Y 
tế nhằm phát triển những dịch vụ kỹ 
thuật y tế chuyên sâu từ tuyến Trung 
ương về cho tuyến tỉnh, huyện... Song 
hành, cần thiết phải nâng cao chất 
lượng hoạt động khám chữa bệnh ở 
tuyến cơ sở, thực hiện công tác điều 
động, luân chuyển, chuyển giao 
chuyên môn theo hướng đào tạo liên 
tục, các hoạt động đó sẽ cải thiện chất 
lượng y tế cơ sở hiệu quả hơn.

Bệnh viện Bà Rịa tổ chức ký cam kết thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 
Ảnh: THẾ PHI
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Phong cách, thái độ phục vụ cần 
đổi mới

Năm 2016 nhằm tạo sự chuyển 
biến sâu rộng về tinh thần thái độ phục 
vụ của nhân viên y tế, ngành cần có 
kế hoạch tổng thể thực hiện nghiêm 
túc với quyết tâm cao Quyết định  số 
2151/QĐ-BYT, ngày 04/06/2015 về 
“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh” cho toàn thể cán bộ, 
nhân viên ngành y tế, có nghiên cứu 
khoa học, đánh giá chương trình và 
tiến hành phát động thi đua trong toàn 
ngành. Chương trình hành động này 
sẽ tiến hành song song với việc học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh năm 2016.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền 
những chủ trương mới

Năm 2016 với chủ trương và định 
hướng mới và lớn của Bộ Y tế như: 
cải cách thanh toán viện phí có cơ 
cấu tiền lương của nhân viên y tế, 
thông tuyến điều trị trong phạm vi 
toàn quốc…ngành Y tế phải đối diện 
với những vấn đề nhạy cảm trong 
công tác tuyên truyền để người bệnh 

và nhân dân hiểu rõ các chủ trương 
này, sẽ gặp không ít những khó khăn 
thách thức. Vì vậy ngành cần nâng 
cao năng lực thông tin truyền thông 
pháp chế, củng cố những tổ chức phục 
vụ cho vấn đề này ở các đơn vị, sự 
thông hiểu từ phía nhân dân là công 
tác dân vận y tế không thể thiếu được, 
hoạt động thông tin truyền thông cần 
được đầu tư xứng tầm để thu được sự 
thấu hiểu về y tế hơn. 

Tranh vui

Những gì đã trải bày trong bài viết 
đầu Xuân này, không chỉ là những 
lời tâm sự tâm đắc kỳ vọng, chúng 
ta sẽ cùng nhau tư duy, quyết tâm  đi 
và đến những thành công mới trong 
tương lai. Bính Thân- năm 2016 cầm 
tinh con Khỉ mọi việc sẽ nhanh nhẹn, 
hoạt bát và thành công trên đỉnh cao 
hơn 2015. Chúc đồng nghiệp, bạn đọc 
Sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phẫu thuật mắt bằng phương pháp Phaco tại bệnh viện Mắt. Ảnh: THẾ PHI
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  PV: Một cách khái quát, xin bác 
sĩ đánh giá chung về công tác phòng, 
chống dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh 
BR-VT trong năm qua? 

BS. NVT: Phải khẳng định, công 
tác phòng, chống dịch bệnh nói chung 
luôn được ngành Y tế xác định là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng 
đầu. Năm 2015, bên cạnh các hoạt 
động thường xuyên, tỉnh ta diễn ra 
một sự kiện chính trị quan trọng là 

Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT (tổ chức 
vào tháng 10), bên cạnh đó, BR-VT 
cũng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện 
văn hóa, xã hội có ý nghĩa quốc tế như 
lễ hội Diều quốc tế, Festival Thanh 
niên quốc tế... vì vậy, yêu cầu chủ 
động ngăn ngừa, phòng, chống dịch 
bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 
an toàn cho các sự kiện là rất quan 
trọng. Do đó, ngay từ đầu năm, Sở Y 
tế đã tham mưu UBND tỉnh kế hoạch 

tổng thể phòng chống dịch bệnh trên 
địa bàn; tăng cường công tác chỉ đạo, 
giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp 
thời, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm 
mới nổi có nguy cơ xâm nhập từ nước 
ngoài vào như: Ebola, MERS – CoV, 
cúm A/H7N9… cũng như các dịch 
bệnh đang lưu hành như TCM, SXH... 
UBND tỉnh đã chủ trì triển khai nhiều 
hội nghị phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm nhằm tăng cường sự phối hợp 
giữa ngành Y tế với các Sở ban ngành 
và vai trò của chính quyền địa phương 
các cấp. Riêng ngành Y tế cũng đã 
chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó 
với dịch bệnh ngay từ đầu năm với 
các kịch bản, mức độ dịch khác nhau 
và triển khai đồng bộ các biện pháp 
phòng, chống trong toàn hệ thống Y 
tế từ tuyến tỉnh xuống cơ sở.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của 
chính quyền các cấp, sự chung tay 
của các ban, ngành, đoàn thể và sự 
chủ động, tích cực của cả hệ thống 
Y tế, nhìn chung tình hình dịch, bệnh 
về cơ bản được kiểm soát tốt, ngăn 
chặn các dịch bệnh nguy hiểm, mới 
nổi xâm nhập. Những bệnh có số ca 
mắc và tử vong giảm so với năm 2014 
là TCM, số ca mắc giảm 33%, không 
có tử vong; bệnh Dại được khống chế 

Chủ động, quyết liệt trong 
công tác phòng chống dịch

Năm 2015, công tác phòng, chống dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh BR –VT không phải là một năm quá bận rộn và bất ngờ 
vì sự “nhảy dù” của các bệnh dịch mới nổi, tái nổi. Song, bệnh sốt xuất huyết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và đã 
có tử vong; dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở Châu Đức có nguy cơ cao lây nhiễm sang người, bên cạnh đó là những 
“lùm xùm” quanh câu chuyện vắc xin rộ lên ở nhiều địa phương trong cả nước, ít nhiều cũng gây áp lực và ảnh hưởng 
không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung. Để đánh giá chính xác về diễn biến cũng như hiệu quả 
của công tác phòng, chống dịch bệnh trong năm 2015, phóng viên Trung tâm Truyền thông – GDSK (PV) đã có cuộc 
phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT (Bs. NVT) về những vấn đề liên quan, sau đây 
là nội dung cuộc phỏng vấn:

Bs. Nguyễn Văn Thái 
PGĐ Sở Y tế

Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất cho trẻ. Ảnh: THẾ PHI
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không xảy ra tử vong; bệnh Thủy đậu 
số ca mắc giảm 26%;  bệnh Quai bị 
số mắc tăng gấp 5 lần nhưng không 
có tử vong. Riêng bệnh SXH tuy số 
ca mắc giảm 35% nhưng đã ghi nhận 
01 trường hợp tử vong. 
  PV: Tiêm Vắc xin được xem là 

biện pháp dự phòng hiệu quả nhất 
trên một số loại dịch, bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm (có vắc xin bảo 
vệ) đã được Tổ chức Y tế thế giới 
khuyến cáo sử dụng. Tuy vậy, do lo 
ngại về những phản ứng sau tiêm 
trong chương trình tiêm chủng 
mở rộng (nhất là vắc xin 5 trong 1 
Quinvaxem),  nhiều phụ huynh (ở các 
tỉnh/thành trên cả nước) sẵn sàng bỏ 
tiền, bỏ thời gian lên tuyến trên chờ 
đợi, thậm chí sang tận nước ngoài 
để được tiêm vắc xin Pentaxim (tiêm 
dịch vụ). Xin bác sĩ cho biết tình trạng 
này có xảy ra ở BR-VT không? Và 
ngành Y tế đã có kế hoạch như thế 
nào để đáp ứng nhu cầu tiêm ngừa 
của người dân? Bác sĩ có khuyến cáo 
gì xung quanh vấn đề này?

Bs. NVT:  Tổ chức Y tế thế giới 
và Bộ Y tế đã khẳng định những thành 
tựu vô cùng to lớn của chương trình 
TCMR ở nước ta trong hơn 25 năm 

qua trong việc phòng ngừa, loại trừ 
nhiều loại bệnh dịch truyền nhiễm 
đối với trẻ em, bảo vệ sức khỏe cho 
trẻ và cho cộng đồng. 

Vắc xin Quinvaxem đã được sử 
dụng phổ biến tại 94 quốc gia trên 
toàn thế giới, với hơn 450 triệu liều. 
Tại Việt Nam, từ khi triển khai đến 
nay (06/2010), có khoảng 25 triệu 
mũi tiêm Quinvaxem đã được thực 
hiện, với tỷ lệ tiêm chủng 3 mũi vắc 
xin hàng năm đạt trên 90%, trong khi 
các vắc xin khác triển khai tại các 
điểm tiêm dịch vụ hàng năm chỉ sử 
dụng vài trăm ngàn liều. Tuy vậy, 
dự báo trước tình hình về nhu cầu 
tiêm vắc xin dịch vụ tại địa phương, 
Sở Y tế đã giao cho Trung tâm Y tế 
dự phòng lập kế hoạch phù hợp với 
nhu cầu thực tế. Nhưng do khan hiếm 
nguồn vắc xin nên tình trạng chậm trễ 
là khó tránh khỏi (tình hình chung của 
toàn quốc). Song điều đó không phải 
là mấu chốt của vấn đề, mà bản chất 
của nó là một bộ phận người dân lo 
lắng, sợ tiêm vắc xin chương trình 
sẽ xảy ra tai biến nên đã không cho 
trẻ tiêm mà lên tuyến trên để tiêm 
vắc xin dịch vụ. Chúng ta hoàn toàn 
chia sẻ những băn khoăn, lo lắng của 
người dân, bởi lẽ, trong những năm 

gần đây có xảy ra một số sự cố sau 
tiêm chủng, tuy rằng không phải do 
chất lượng vắc xin, nhưng dầu sao 
người dân có quyền lo sợ. Vấn để ở 
đây là công tác truyền thông. Với tất 
cả các loại vắc xin dù là vắc xin dịch 
vụ hay vắc xin chương trình TCMR, 
đều phải đảm bảo an toàn theo tiêu 
chuẩn rất nghiêm ngặt của Tổ chức Y 
tế thế giới mới được sử dụng tiêm cho 
người. Tuy nhiên, không thể có một 
vắc xin nào (hoặc một loại thuốc nào) 
mà đảm bảo an toàn 100%, không 
bao giờ xảy ra tai biến hoặc phản ứng 
phụ và không một nhà sản xuất nào 
dám khẳng định điều đó. Đây là vấn 
đề khoa học. Do đó, với số lượng sử 
dụng lớn như hiện nay, không thể 
tránh khỏi một tỷ lệ nhỏ nào đó có 
tai biến, có phản ứng phụ (trên thực 
tế, tỷ lệ này ở Việt Nam thấp hơn rất 
nhiều so với mức cho phép của Tổ 
chức Y tế thế giới). Điều quan trọng 
là phải tăng cường công tác an toàn 
tiêm chủng, xử lý kịp thời khi có sự 
cố. Năm 2014, Bộ Y tế đã ban hành hệ 
thống văn bản hướng dẫn về an toàn 
tiêm chủng, đặc biệt là Thông tư số 
12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014, 
qui định về việc hướng dẫn quản lý 
sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. Sở 

Lãnh đạo Sở Y tế phát động chiến dịch Rửa tay bằng xà phòng, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: THẾ PHI
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Y tế đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu các 
đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo 
an toàn tiêm chủng từ khâu tổ chức 
tập huấn cho cán bộ tiêm chủng; tư 
vấn, khám sàng lọc trước tiêm; quy 
trình tiêm an toàn; theo dõi, hướng 
dẫn sau tiêm; bố trí số lượng trẻ tiêm 
trong 1 buổi; quy trình bảo quản vắc 
xin, cho đến công tác kiểm tra, giám 
sát thường xuyên…Chúng ta cần tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
để người dân hiểu biết đầy đủ hơn về 
tiêm chủng. Tiêm vắc xin hiện nay 
vẫn là biện pháp phòng bệnh hiệu quả 
nhất đối với các loại bệnh dịch đã có 
vắc xin phòng ngừa. Các bà mẹ hãy 
đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tiêm 
phòng đầy đủ, đúng lịch theo thông 
báo của cán bộ y tế và hãy yên tâm sử 
dụng các vắc xin trong chương trình 
TCMR mà Bộ Y tế đang triển khai. 
Nếu trẻ đang tiêm vắc xin dịch vụ mà 
thiếu vắc xin thì không nên cố đợi vắc 
xin dịch vụ sẽ lỡ lịch tiêm chủng cho 
trẻ, mà nên thông báo cho cơ sở tiêm 
chủng để trẻ được tiêm tiếp vắc xin 
trong chương trình TCMR mà không 
phải tiêm lại từ đầu, đảm bảo khả 
năng phòng bệnh cho trẻ. Bài học từ 
vụ dịch sởi ở Hà Nội và các tỉnh phía 
Bắc cũng như dịch bạch hầu xảy ra ở 
Quảng Nam thời gian qua cho thấy tất 
cả các ca mắc là do chưa được tiêm 
chủng và tiêm chủng chưa đầy đủ.

  PV: Trong những phát biểu chỉ 
đạo cũng như những phát biểu trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, 
bác sĩ luôn nhấn mạnh : Nhiệm vụ 
phòng, chống dịch, bệnh cần sự 
chung tay của các cấp, ngành, địa 
phương, các đoàn thể, các tổ chức xã 
hội... và của cả cộng đồng. Vậy ngành 
Y tế đã làm gì để nâng cao hiệu quả 
phối hợp và phát huy sức mạnh tổng 
hợp của cả cộng đồng trong công tác 
phòng chống dịch, bệnh?

BS. NVT: Trước hết chúng ta phải 
khẳng định, công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân nói chung và công tác 
phòng chống dịch, bệnh nói riêng là 
nhiệm vụ chung của toàn xã hội, trong 
đó ngành Y tế là lực lượng nòng cốt. 
Muốn công tác này đạt hiệu quả, cần 
có sự vào cuộc và chỉ đạo sát sao của 
Cấp ủy, Chính quyền các cấp, với sự 
tham mưu của ngành Y tế; sự chung 
tay, phối hợp của các Ban, Ngành, 
Đoàn thể, các tổ chức xã hội và đặc 
biệt là sự hưởng ứng, hợp tác tốt của 
mọi người dân. Nhận thức rõ điều đó, 
trong tất cả hoạt động, ngành Y tế đều 
luôn cố gắng huy động sự tham gia 
của cả cộng đồng. Đơn cử, khi chúng 
ta tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng 
phòng chống SXH trên phạm vi toàn 
tỉnh, nếu chỉ dựa vào nhân lực của 
ngành Y tế và lực lượng cộng tác viên 

ít ỏi ở cộng đồng thì sẽ thực hiện ra 
sao? Hiệu quả của chiến dịch sẽ như 
thế nào? Chưa kể còn rất nhiều các 
chương trình mục tiêu y tế khác mà 
ngành Y tế là đơn vị chịu trách nhiệm 
chính, nếu không có sự phối hợp, hỗ 
trợ đó chắc chắn ngành y tế sẽ khó có 
thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Vì vậy, ngành Y tế đã chủ động tham 
mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch 
“Cộng đồng chung tay phòng chống 
dịch bệnh”, trên cơ sở đó, các Sở, 
Ban, Ngành, các địa phương chủ động 
triển khai công tác phòng chống dịch 
bệnh theo chức năng nhiệm vụ được 
giao, phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa 
phương; phối hợp chặt chẽ với ngành 
Y tế trong các hoạt động, với mục tiêu 
cuối cùng là phòng ngừa, phát hiện 
dịch bệnh sớm, khống chế kịp thời, 
không để dịch bệnh lan rộng, giảm 
tối đa số ca mắc và tử vong. Xin nêu 
một số mô hình phối hợp hiệu quả: 
trong năm 2015, ngành Y tế đã phối 
hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn trong việc tổ 
chức triển khai các hoạt động phòng 
chống dịch bệnh lây truyền từ động 
vật sang người, cụ thể là bệnh dại, 
cúm gia cầm,… và các hoạt động liên 
ngành liên quan đến vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Với Ngành giáo dục và 
đào tạo, trên cơ sở văn bản liên tịch về 
phòng chống dịch bệnh, đề án y tế học 
đường… các hoạt động phòng chống 
dịch bệnh được triển khai trong tất cả 
các trường với mọi cấp học, ví như 
sự tham gia của thầy, cô giáo và học 
sinh trong phòng trào phát động chiến 
dịch diệt lăng quăng phòng chống 
bệnh SXH; phong trào “Bàn tay sạch” 
trong phòng chống bệnh TCM; các 
phong trào vệ sinh trường lớp, an toàn 
thực phẩm trong nhà trường... được 
ngành Giáo dục triển khai thường 
xuyên. BR-VT là tỉnh có nhiều khu 
công nghiệp, ngành Y tế phối hợp với 
Ban Quản lý các khu công nghiệp xây 
dựng quy chế liên ngành và triển khai 
các hoạt động giám sát dịch bệnh, an 
toàn thực phẩm trong các nhà máy, 
công ty, xí nghiệp...Không chỉ nhận 
được sự hỗ trợ, phối hợp từ chính Giáo viên hướng dẫn trẻ các bước rửa tay sạch sẽ, phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: THẾ PHI
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quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các 
tổ chức xã hội, mà các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh cũng đã có những 
hỗ trợ rất thiết thực, giúp ngành Y tế 
có thêm phương tiện, trang thiết bị 
để phòng chống dịch, bệnh hiệu quả.
  PV: Với những chia sẻ của 

bác sĩ, rõ ràng là công tác phòng, 
chống dịch bệnh là rất quan trọng và 
rất nhiều vấn đề phải tập trung giải 
quyết. Vậy phương hướng, nhiệm vụ 
trọng tâm của công tác Dự phòng 
nói chung và công tác phòng, chống 
dịch nói riêng trong năm 2016 là gì, 
thưa bác sĩ?

Bs. NVT: Hiện dịch bệnh vẫn 
diễn biến phức tạp, khó lường; nhiều 
bệnh dịch mới phát sinh. Dịch bệnh 
Ebola ở Châu Phi tuy khống chế được 
nhưng nguy cơ quay lại vẫn cao; dịch 
cúm A/H7N9 luôn “rình rập” xâm 
nhập vào Việt Nam; nguy cơ dịch 
bệnh MERS - CoV vẫn còn hiện hữu 
tại các quốc gia Trung Đông,.. đe dọa 
xâm nhập vào Việt Nam nói chung 
và tỉnh ta nói riêng. Bệnh do virus 
ZIKA lây truyền qua véc tơ là muỗi 
vằn đã xảy ra tại một số nước châu 
Mỹ, châu Phi. Tổ chức Y tế thế giới 
cũng đang cảnh báo sự quay trở lại 

của một số bệnh dịch cũ đã lưu hành 
như lao, sốt rét, HIV... Dịch cúm trên 
gia cầm đã xuất hiện; các bệnh lưu 
hành như SXH, TCM vẫn luôn đe dọa 
sức khỏe công đồng, thêm vào đó, vấn 
đề biến đổi khí hậu, đô thị hóa nhanh, 
gia tăng dân số cơ học, ô nhiễm môi 
trường, mất an toàn thực phẩm…là 
những yếu tố thuận lợi bùng phát 
dịch. Dự báo trong năm 2016 có thể 
chúng ta vẫn phải đối mặt với nguy 
cơ dịch bệnh có thể xảy ra. Vì vậy, 
việc chủ động phòng ngừa, ứng phó 
mới là quan trọng. Ngành Y tế đã chủ 
động xây dựng các kế hoạch phòng 
chống dịch chung và theo kịch bản 
từng tình huống dịch, trong đó đẩy 
mạnh các hoạt động giám sát, phát 
hiện sớm và xử lý kịp thời ngay khi 
phát hiện ca bệnh đầu tiên, không để 
dịch lan rộng. Các đơn vị, theo chức 
năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh 
công tác truyền thông; chuẩn bị  sẵn 
sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương 
tiện, giường bệnh, khu cách ly điều 
trị; ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên 
tiến trong phòng chống dịch bệnh. 
Đối với các bệnh dịch đã có vắc xin 
phòng bệnh, tập trung tuyên truyền 
sâu rộng đến tận người dân giúp nâng 

cao nhận thức, thái độ, tham gia tiêm 
chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch, đặc 
biệt là thực hiện tốt các chỉ tiêu của 
chương trình TCMR. Đồng thời đẩy 
mạnh việc thanh tra, kiểm tra việc 
thực hiện các quy trình, quy chế 
chuyên môn tại các đơn vị. Chúng 
ta cần phải ứng phó kịp thời, khoa học 
và hiệu quả trên tinh thần chủ động 
và trách nhiệm cao. Công tác phòng 
chống dịch phải luôn đặt trong trạng 
thái sẵn sàng. Một yếu tố hết sức quan 
trọng trong công tác phòng chống 
dịch, đó là ý thức, trách nhiệm của 
mỗi người dân. Mọi người hãy coi 
phòng chống dịch bệnh là một phần 
trách nhiệm của mình. Chúng tôi cũng 
rất mong tiếp tục nhận được sự quan 
tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực của các 
cấp, các ngành và sự tham gia của cả 
cộng đồng xã hội với công tác phòng 
chống dịch bệnh trong thời gian tới 
để công tác phòng chống dịch bệnh 
được triển khai một cách có hiệu quả 
nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, 
góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
  PV: Xin cảm ơn bác sĩ!

Người thực hiện
KHÁNH CHI

Đoàn kiểm tra Viện Pasteur TPHCM giám sát công tác phòng,chống dịch tại trạm y tế xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: THẾ PHI
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Những hình ảnh      nổi bật năm 2016

Mít tinh kỷ niệm 60 năm ngành y tế làm theo lời Bác và khánh thành bệnh viện Bà Rịa (700 giường bệnh).

Khánh thành Trung tâm y tế huyện Long Điền. Ông Lê Thanh Dũng - PCT UBND tỉnh chỉ đạo công tác 
phòng chống dịch bệnh Mers-CoV.

Bs Trương Văn Kính – GĐ Sở Y tế chỉ đạo tại hội nghị 
giao ban.

Sở Y tế tổ chức ký cam kết thực hiện kế hoạch đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
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Những hình ảnh      nổi bật năm 2016

Một tiết mục múa tại Hội trại truyền thống 27-2. Bs Phạm Minh An (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức 
Giám đốc Sở Y tế.

Đại hội thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  lần thứ I, nhiệm kỳ 
2015-2020.

Phẫu thuật thay khớp háng tại Bv Bà Rịa.

Một ca lọc máu  liên tục tại BV Lê Lợi. Chương trình khám từ thiện cấp phát thuốc miễn 
phí cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa của 
Đoàn thanh niên ngành y tế tỉnh BR-VT.
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Đại hội đại biểu thứ XII Đảng 
bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-
2020 đã thành công tốt đẹp. 

Nhiệm vụ của Cấp ủy và toàn Đảng 
bộ là lãnh đạo, tổ chức thực hiện đưa 
Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xác 
định ưu tiên triển khai một số giải 
pháp trọng tâm sau:

Một là, chú trọng tổ chức tuyên 
truyền, quán triệt đường lối, chủ 
trương, nghị quyết của Ðảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước một 
cách nghiêm túc. Dự kiến mỗi nghị 
quyết của Đảng, Đảng ủy sẽ tổ chức 
từ 2-3 hội nghị quán triệt cho toàn 
thể cán bộ, đảng viên, đồng thời giao 
cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực 
thuộc tuyên truyền cho CBCNV hiểu 
rõ. Phấn đấu có trên 98% đảng viên, 
cán bộ chủ chốt và trên 90% quần 
chúng được tham gia học tập. Thời 
gian qua, chất lượng công tác triển 
khai nghị quyết đã được nâng cao rõ 
rệt, nhưng vẫn còn một số trường hợp 
chưa thực hiện nghiêm, thời gian tới 
Đảng ủy sẽ kiên quyết xử lý vi phạm 
theo quy định của Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”, gắn với việc rèn luyện nâng 
cao y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng 
xử, kế hoạch đổi mới phong cách, 
thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh và thực hiện 
Nghị quyết TW 4, khóa XI về “Một 
số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng 
hiện nay”. Qua mỗi chuyên đề, Đảng 
ủy Sở Y tế sẽ tổ chức 2-3 hội nghị 
tuyên truyền; triển khai cho các tập 
thể, cá nhân xây dựng tiêu chí đạo 
đức, đăng ký “làm theo lời Bác”; tổ 

chức hội thi kể chuyện về Bác, nhân 
rộng những tấm gương tiêu biểu, phê 
phán những trường hợp làm chưa tốt.

Hai là, tiếp tục đổi mới một bước 
phong cách lãnh đạo để đạt được hiệu 
quả cao nhất. Đòi hỏi Ban chấp hành, 
cấp ủy các cấp nghiên cứu triển khai 
các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, 
trên cơ sở thực tiễn của cơ quan, đơn 
vị, xây dựng kế hoạch đổi mới phong 
cách lãnh đạo của Chi, Đảng bộ đối 
với mọi hoạt động của cơ quan, đơn 
vị; đổi mới phong cách lãnh đạo của 
cấp ủy, người đứng đầu, nâng cao 
hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Ba là, làm tốt công tác tham mưu 
cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Y tế 
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ tại địa phương, đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm 
trang thiết bị, đầu tư kinh phí hoạt 
động. Triển khai thực hiện hiệu quả 
các chương trình Y tế - Dân số và các 

chương trình khác; khống chế không 
để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, giảm 
tối đa số mắc và tử vong. Chú trọng 
công tác ATVSTP, triển khai tốt mô 
hình ATTP thức ăn đường phố, chuỗi 
thực phẩm an toàn.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng ủy 
sẽ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
đưa bệnh viện YHCT vào hoạt động 
trong quý I/2016, hoàn thiện bệnh 
viện Tâm Thần; xây dựng bệnh viện 
đa khoa Vũng Tàu, bệnh viện Lao 
và bệnh phổi, hoàn thiện trung tâm 
phòng chông HIV/AIDS giai đoạn 1, 
xã hội hóa bệnh viện phụ sản... Phấn 
đấu 2 bệnh viện tỉnh nâng từ hạng II 
lên hạng I. Nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh, đáp ứng cho nhu cầu trên 
2.000.000 lượt khám mỗi năm. Phấn 
đấu đến cuối năm 2020 đạt 8,5 bác sĩ 
và  24 giường bệnh/ vạn dân, 100% 
xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí 
quốc gia về y tế. 

Đ/c Võ Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy - Báo cáo viên tại Hội nghị Học tập,  
quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: THẾ PHI 

Phát huy “Trí tuệ- dân chủ- đoàn kết- đổi mới”,  
phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội  
lần thứ XII Đảng bộ Sở Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020
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Tiếp tục nâng cao chất lượng điều 
trị, giảm số ngày nằm viện, đầu tư 
trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các 
kỹ thuật cao như: Lọc máu ngoài thận, 
tán sỏi ngoài cơ thể, cắt đốt nội soi, 
mổ sỏi thận, phẫu thuật chấn thương 
chỉnh hình và phẫu thuật thẩm mỹ…

Đặc biệt để nâng cao chất lượng 
điều trị, nhiệm kỳ này, Đảng ủy sẽ 
chỉ đạo triển khai các đề án đã được 
UBND tỉnh phê duyệt, đó là: “Đề 
án chính sách đào tạo theo địa chỉ 
cho bác sĩ, dược sĩ đại học đến năm 
2020 và thực hiện đến năm 2026”; 
đề án “Thí điểm thuê chuyên gia y 
tế trong nước để nâng cao năng lực 
quản lý và chuyên môn trong khám 
chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2017”; đề 
án “Chính sách trợ cấp thu hút nguồn 
nhân lực cho Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020” ; 
Xây dựng đề án nâng cao chất lượng 
hoạt động bệnh viện công giai đoạn 
2016-2020.

Bốn là, tiếp tục xây dựng cơ quan, 
đơn vị vững mạnh. Phấn đấu hàng 
năm 100% tổ chức đoàn thanh niên và 
100% tổ chức công đoàn vững mạnh.

 Năm là, nâng cao năng lực và sức 
chiến đấu của tổ chức đảng và đảng 
viên; xây dựng Đảng bộ vững mạnh 
cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung 
dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm 
của người đứng đầu cấp ủy và đơn 
vị. Thường xuyên đấu tranh tự phê 

bình và phê bình; tăng cường công 
tác kiểm tra giám sát; chú trọng công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phấn đấu 
trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Sở Y tế và 
100% các đảng bộ bộ phận, chi bộ 
trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên; trên 95% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên. Làm tốt 
công tác tạo nguồn và phát triển Đảng 
viên, phấn đấu toàn khóa kết nạp ít 
nhất 150 đảng viên, nâng tỷ lệ cán 
bộ trưởng, phó khoa, phòng là đảng 
viên lên 80% và 100% tổ chức đảng 
trực thuộc được kiểm tra, giám sát 
theo kế hoạch.

Thời gian tới cần phải đổi mới 
hình thức và nội dung nhằm nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ 
thể là sẽ chỉ đạo các tổ chức đảng trực 
thuộc một một số nội dung sau: Chi 
ủy cần phải chuẩn bị nội dung kỹ, gửi 
nội dung cho đảng viên nghiên cứu 
trước để đóng góp trong cuộc họp. 
Tổ chức sinh hoạt chéo giữa các chi 
bộ để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; 
cử cấp ủy cấp trên tham gia sinh hoạt 
với chi bộ để nắm bắt tình hình, định 
hướng công tác lãnh đạo; phát huy 
tính tiên phong, gương mẫu của lãnh 
đạo, nâng cao trách nhiệm tham gia ý 
kiến của Đảng viên. Chọn lọc, đi sâu 
vào những thông tin cốt lõi, mang tính 
thời sự cao. Nội dung đi sâu vào công 
tác xây dựng đảng, không nên quá đi 
sâu vào chuyên môn ngành nghề (vì 
đã có cuộc họp chuyên môn riêng);

 Với tinh thần “Trí tuệ- dân chủ- 
đoàn kết- đổi mới”, Đảng ủy kêu gọi 
toàn thể cán bộ, đảng viên và quần 
chúng tiếp tục nêu cao truyền thống 
của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, phát 
huy những thành tựu đạt được, quyết 
tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, 
ra sức học tập, rèn luyện, tập trung trí 
tuệ, phát huy sáng tạo, không ngừng 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, hoàn thành thắng lợi 
nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần 
xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ngày 
càng văn minh, giàu đẹp. 

NGUYỄN LỰC ĐIỀN
Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở Y tế    

Bs Trương Đình Chính – Trưởng phòng NVY Sở Y tế triển khai Thông tư 25. Ảnh: THẾ PHI 

Đại Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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Là những tổ chức chính trị-xã hội 
ngành y tế, trong những năm qua 
nói chung và năm 2015 nói riêng, 
phong trào Công đoàn và Đoàn 
thanh niên đã có nhiều hoạt động 
sôi nổi thiết thực, gắn với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của các 
đơn vị và của toàn ngành, góp 
phần tích cực trong công tác bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân.

Hoạt động Công đoàn:  
Sâu rộng- Thiết thực - Ấm lòng  

Công đoàn ngành (CĐN) hiện 
có 25 công đoàn cơ sở trực thuộc, 
với 3.787 đoàn viên, trong đó đoàn 
viên nữ là 2.640 đoàn viên, chiếm 
gần 70%. Ðể tổ chức CĐN thật sự là 
nơi gắn kết, chăm lo, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng cho 
CNVCLĐ, đồng thời mang lại hiệu 
quả thiết thực trong công tác chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, 
hàng năm, CĐN chỉ đạo, hướng dẫn 
các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức 
các hoạt động, triển khai các phong 
trào, đảm bảo quyền và lợi ích hợp 
pháp của đoàn viên, tạo môi trường 
thân thiện trong công tác, làm việc. 
Năm 2015, trên 300 phần quà được 
trao tặng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh 
khó khăn, ốm đau, bệnh tật, với số 
tiền gần 200 triệu đồng; trao tặng 333 
suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 
con CNVCLĐ là  học sinh nghèo, các 
cháu đạt điểm cao trong các kỳ thi 
học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia 
và đậu Đại học Y Dược hệ chính quy 
tại các trường trong nước với tổng 

kinh phí trên 200 triệu đồng. Tại các 
CĐCS cũng tổ chức trao tặng thêm 
415 suất học bổng với số tiền trên 80 
triệu đồng… Được biết, các hoạt động 
nêu trên được CĐN tổ chức hàng năm 
và hầu hết đoàn viên nhiệt tình hưởng 
ứng, qua đó CNVCLĐ ngành y tế 
nhận thấy ấm lòng, yêu nghề và gắn 
bó với nghề hơn.

Trong phong trào “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”, năm 2015 đã có 
trên 40% CCVCLĐ học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích 
cực tham gia công tác nghiên cứu 
khoa học, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng 
hiệu quả công nghệ y học tiên tiến, 
công nghệ thông tin trong khám, chữa 
bệnh. Kết quả đã nghiệm thu 03 đề 
tài cấp tỉnh, 52 đề tài cấp cơ sở. Với 
phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao 
động sáng tạo, xây dựng gia đình 
hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con 
ngoan”… 100% đoàn viên nữ nhiệt 

tình đăng ký tham gia, khẳng định sự 
năng động và sáng tạo của mình trong 
nhiều lĩnh vực cả về chuyên môn, văn 
hóa, văn nghệ, TDTT… Trong năm, 
CĐN đã công nhân danh hiệu “Giỏi 
việc nước-Đảm việc nhà” cho 1200 
nữ đoàn viên ”. 

Trong công tác xây dựng Đảng, 
năm 2015, CĐN đã giới thiệu 95 đoàn 
viên ưu tú cho Đảng và đã kết nạp 
được 39 đoàn viên; tiếp tục giáo dục, 
giúp đỡ các đoàn viên tích cực tạo 
nguồn cho Đảng. 

Bên cạnh việc học tập nâng cao 
chuyên môn nghiệp vụ, CĐN đã 
phối hợp với chính quyền, phát động 
phong trào thi đua học tập nâng cao 
y đức, kế hoạch đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh.

Phong trào văn hóa - thể thao cũng 
được CĐN đặc biệt quan tâm: Hội trại 
truyền thống tại khu Du lịch Hồ Cốc 
- huyện Xuyên Mộc với các trò chơi 

Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu: 

Gắn hoạt động đoàn thể với thực 
hiện nhiệm vụ chính trị 

Công đoàn ngành Y tế trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho con em CBCCVCLĐ định kỳ 
hàng năm. Ảnh: THẾ PHI
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dân gian, văn nghệ, ẩm thực đường 
phố, khiêu vũ nghệ thuật, thu hút gần 
2.000 CNVCLĐ tham gia; hội thao 
truyền thống đã thu hút trên 400 vận 
động viên tham gia của 24 CĐCS với 
các bộ môn bóng đá mi ni, bóng bàn, 
cầu lông, việt dã, đá cầu… Qua đó tạo 
không khí thi đua sôi nổi, CNVCLĐ 
thêm vui tươi, yêu nghề, hăng say 
công tác, phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao.

Qua nhiều năm gắn bó với công 
tác đoàn thể, ông Từ Phúc Hải - Phó 
Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết: 
“… Công tác phong trào rất quan 
trọng.  Qua phòng trào đoàn thể, nó 
thúc đẩy đoàn viên hăng say, phát 
huy hiệu quả công việc hơn. Đặc biệt, 
ngành y tế thường phải chịu áp lực 
nhiều, để cán bộ ổn định tinh thần, 
yên tâm công tác, phát huy năng lực, 
nâng cao chất lượng công việc thì 
hoạt động phong trào đoàn thể là rất 
cần thiết” 

Hoạt động Đoàn thanh niên: 
xung kích, tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng

Trong những năm qua, Đoàn cơ 
sở (ĐCS) Sở Y tế đã phát huy tinh 
thần xung kích, đi đầu với nhiều hoạt 
động sôi nổi. Hiện nay, ĐCS có 12 
chi đoàn trực thuộc, với hơn 550 đoàn 
viên, thanh niên. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng ủy Sở Y tế, cấp ủy các chi, 
đảng bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đoàn 
phát triển bền vững, nhiều hoạt động 
phong trào đi vào chiều sâu, góp phần 
thiết thực vào nhiệm vụ. 

Năm 2015, ĐCS đã tập trung 
đẩy mạnh các hoạt động phong trào 
đoàn thanh niên hướng về cộng đồng, 
trong đó chọn việc khám bệnh từ 
thiện làm nhiệm vụ trọng tâm... Các 
Chi đoàn trực thuộc đã bám sát kế 
hoạch của ĐCS tổ chức nhiều đợt 
khám bệnh từ thiện tại những địa bàn 
thật sự khó khăn như: xã Bàu Chinh, 
Quảng Thành huyện Châu Đức; Tóc 
Tiên, Châu Pha, Hắc Dịch huyện Tân 
Thành; Long Tân huyện Đất Đỏ… 
Mỗi lần khám thu hút hàng trăm, 
hàng nghìn lượt bệnh nhân và nhận 
được sự hài lòng từ phía người dân; 
bản thân từng đoàn viên cũng rất vui 

mừng phấn khởi, nhận thấy việc làm 
có nhiều ý nghĩa, qua đó mỗi đoàn 
viễn sẽ phát huy thêm tinh thần học 
tập, sáng tạo, mang lại hiệu quả trong 
công việc  

Một hoạt động từ thiện khác là 
ĐCS và các Chi đoàn trực thuộc đã tổ 
chức nhiều đợt từ thiện hướng về các 
trẻ em nghèo, hộ nghèo trong những 
dịp lễ, Tết hàng năm như: hàng nghìn 
phần quà gồm; bánh chưng, gạo, dầu 
ăn… đã được trao cho các hộ nghèo 
tại Đá Bạc, huyện Châu Đức và Long 
Tân huyện Đất Đỏ; 500 phần quà đã 
được trao tặng cho các em học sinh 
nghèo tại Tóc Tiên, Châu Pha, Hắc 
Dịch huyện Tân Thành, Quảng Thành 
huyện Châu Đức;… Được biết, nguồn 
kính phí hoạt động được các Chi đoàn 
vận động, phối hợp, kết nghĩa với các 
chi đoàn bạn thực hiện và từ nguồn 
quỹ trong “Công trình thanh niên” 
có được.

Với phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa” được ĐCS duy trì từ nhiều 
năm nay, hàng tháng ĐCS giao cho 
Chi đoàn trực thuộc có nhiệm vụ đến 
tận nhà các mẹ Việt Nam anh hùng 
để chăm sóc, thăm hỏi, động viên các 
mẹ… Đây là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng đã được Đảng ủy Sở Y 

tế giao cho đoàn thanh niên thực hiện.
Bên cạnh đó, rất nhiều phong trào 

khác cũng được ĐCS triển khai cụ 
thể và được các Chi đoàn trực thuộc, 
các đoàn viên, thanh niên tham gia 
hưởng ứng nhiệt tình: “Giờ trái đất”; 
“Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông 
thôn mới”, “Tuổi trẻ với văn minh 
đô thị”, “Sáng tạo trẻ”... Đặc biệt, 
phong trào “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Noi 
gương anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng 
Thùy Trâm”… được các Chi đoàn 
triển khai, thực hiện hiệu quả. 

Trong công tác xây dựng Đảng, 
ĐCS đã bồi dưỡng, giới thiệu nhiều 
đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết 
nạp. Trong phong trào lao động sáng 
tạo, các đoàn viên (nhất là các thầy 
thuốc trẻ) đã hăng say nghiên cứu 
khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác.

Với thành quả đạt được trong năm 
quả, tin tưởng năm 2016 phong trào 
đoàn trong Ngành Y tế tính tiếp tục 
phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu 
quả, góp phần quan trọng vào thành 
công chung trong thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của toàn ngành là bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân./. HOA VĂN

Đoàn thanh niên hướng dẫn trẻ em rửa tay bằng xà phòng, phòng chống dịch bệnh trong ngày 
hội Thầy thuốc trẻ. Ảnh: THẾ PHI
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1. CÂY LÔNG KHỈ:
Tên gọi khác: Cẩu tích, 

Kim mao cẩu tích, cẩu tồn 
mao, rễ lông cu ly.

Tên khoa học: Cobitium 
barometz (L) J.Sm

Họ Lông cu ly 
(Dicksoniaceae)

Là loài quyết thực vật, 
cao tới 2,5m. Lá dài đến 
2m, phủ bởi nhiều vẩy vàng 
bóng, mỗi bên gân giữa bậc 
ba có một hay hai ổ tử nang. 
Thân rễ có lông tơ vàng bao 
phủ, trông tựa như con chó hay con cu ly.

Mọc hoang khắp nơi ở rừng núi Việt Nam, Lào, 
Campuchia, Philipin, Malaixia, Inđônêxia, miền Nam 
Trung Quốc (Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân 
Nam).

Thu hái quanh năm.
Thành phần hóa học: Hoạt chất chưa rõ, trong thân 

rễ có tinh bột.
Công dụng và liều dùng: Làm thuốc bổ gan thận, chữa 

đau lưng, đau khớp xương, đầu gối, chữa phong thấp, 
chữa đi tiểu tiện nhiều lần ở người già, chữa bệnh phụ 
nữ khí hư, bạch đới, phụ nữ có thai đau lưng mỏi người. 
Ngày dùng 10- 18g, dưới dạng thuốc sắc.

Còn dùng lông vàng của thân rễ đắp lên các vết 
thương, vết đứt tay chân để cầm máu.

Theo Tài liệu cổ: Nó có vị đắng, ngọt, tính ôn, vào 2 
kinh can và thận. Tác dụng bổ can thận, mạnh lưng gối, 
trừ phong thấp, chữa phong hàn, thấp tỳ, lưng đau chân 
mỏi, thất niếu (không đi đái được), lâm lô (đái nhỏ giọt).

2. CỦ KHỈ:
Tên gọi khác: Vương tùng, hồng bì núi, xì hắc, cút khí.
Tên khoa học: Murraya tetramera  Huang
Murraya glabra Guill
Clausenia dentata (willd) Roem
Họ Cam (Rutaceae) Cây bụi hoặc gỗ nhỏ, cao 2- 7m. 

Lá kép lông chim lẻ, gồm 5- 9 lá chét có cuống dài, 
màu tía trên cuống lá chét. Phiến lá hình trứng, mặt trên 
xanh xám, mặt dưới xanh nhạt. gân lá lông chim nổi rõ 

ở mặt dưới, mép lá có răng 
cưa giả do túi tiết tinh dầu 
gợn lên. Hoa rất nhỏ, nở vào 
mùa xuân, cụm hoa hình xim. 
Quả hình bầu dục, chín màu 
đỏ. Vỏ quả quả sần sùi, chứa 
nhiều túi tinh dầu.

Mọc hoang ở vùng đá vôi 
như Quảng Ninh, Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Thanh Hóa.

Thu hái lá và rễ làm 
thuốc.

Thành phần hóa học: 
Vỏ rễ cây có chứa các chất 
Imperatorin, dentatin và nordentatin.   Trong lá, cành và 
quả có chứa tinh dầu. tinh dầu màu vàng nhạt, mùi thơm 
đặc biệt, chứa 51,9% izomenton và 42,2% menton.

Công dụng và liều dùng: Rễ và lá củ khỉ là vị thuốc 
đắng, hơi cay và mát. Dùng chữa cảm mạo, sốt rét, trừ 
thấp tiêu thũng, đau khớp. Ngày dùng 8- 16g, dưới dạng 
thuốc sắc.

3. CÂY LÁ KHỈ:
Tên gọi khác: 

Hoàn ngọc, xuân 
hoa, nhật nguyệt, 
tu linh, thần dưỡng 
sinh, trạc mã…

Tên khoa học: 
Hoàn ngọc đỏ 

(Pseuderanthemum 
bracteatum) 

Hoàn ngọc trắng (Pseuderanthemum palatiferum).
Họ Ô rô (Acanthaceae)
Là cây bụi, phân nhiều cành, sống lâu năm. Lá mọc 

đối, cuống lá dài, phiến lá hình mũi mác. Hoa mọc ở kẻ 
lá hoặc đầu cành, thành xim. Quả nang chứa 4 hạt. Bộ 
phận dùng làm thuốc là lá, rễ hay toàn cây. 

Thành phần hóa học: Chứa sterol, flavonoid, đường 
khử, carotenoid, acid hữu cơ, 7 chất khác, Ca, Mg, K, 
Na, Fe, Al, Cu, Mn…

Tác dụng dược lý: Kháng khuẩn, kháng nấm, hoạt tính 
thủy phân protein, tác dụng ức chế MonoaminoAcydase 
(MAO) và tác dụng bảo vệ gan.

Những vị thuốc tên khỉ

CÂY LÔNG KHỈ  
Cobitium barometz. CỦ KHỈ - Murryaya tetramera.

CÂY LÁ KHỈ  
Pseuderanthemum bracteatum.
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Công dụng và liều dùng:
Chữa viêm nhiễm đường tiêu hóa: Rối loạn tiêu hóa, 

viêm loét dạ dày, tá tràng, trĩ nội. Nhai mỗi lần 7- 9 lá 
tươi, ngày 3 lần, dùng liền 7 ngày.

Cầm máu: Chữa xuất huyết đường tiêu hóa, chấn 
thương chảy máu, làm tan máu tụ do chấn thương, trĩ nội, 
trĩ ngoại ra máu, ho ra máu. Nhai mỗi lần 7- 9 lá tươi, 
hay sắc 10g lá khô, uống như nước chè, dùng liền 7 ngày.

Chữa lở loét: Lá tươi rửa sạch, cho thêm một dúm 
muối, giã nát, đắp vào vết thương sẽ làm tiêu mủ, giảm 
sưng, vết thương mau liền, chóng lên sẹo.

Chữa sẹo lồi, mụn lồi: Lá tươi rửa sạch, cho thêm một 
dúm muối, giã nát, đắp vào vùng sẹo, mụn lồi, sẽ làm tan 
sẹo, mụn lồi. Đắp đến khi mặt da phằng thì ngừng thuốc.

4. CÂY ĐƯỜI ƯƠI:
Tên gọi khác: Lười 

ươi, bàng đại hải, đại hải 
tử, sam rang, sam rang 
si phlè, som rang, som 
rong sva (Campuchia), 
crap chi ling leak, mak 
chong (Pakse- Lào), đại 
hải, an nam tử, đại đồng 
quả, đại phát (Trung 
Quốc), tam bayang, 
noix de Malva, graine 
gonflante (Pháp).

Tên khoa học: 
Sterculia lychnophora 
Hance.

Họ Trôm (Sterculiaceae)
Là cây to, cao 30- 40m, đường kính thân 1m. Cành 

non có cạnh , phủ đầy lông màu hung nâu giống lông con 
đười ươi. Lá đơn nguyên hay xẻ thùy, mặt trên màu lục, 
mặt dưới nâu. Hoa nhỏ không cuống, họp thành chùy ở 
đầu cành. Quả đại, hình giống đèn treo, màu đỏ. Hạt hình 
trứng, màu nâu đỏ nhạt. Hạt ngâm trong nước nở to ra gấp 
10 lần, thành một chất nhầy nâu nhạt, vị hơi chát, mát.

Mọc ở miền Nam nước ta như Biên Hòa, Bà Rịa, Bình 
Định, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Trị và ở Campuchia, 
Thái Lan, Malaixia.

Thu hái hạt, phơi hay sấy khô, xuất khẩu.
Thành phần hóa học: Hạt chứa chất béo, tinh bột, chất 

đắng, chất nhầy, tanin, chất đường (galactoza, pentoza, 
arabinoza).

Công dụng và liều dùng: Vị ngọt, tính mát. Tác dụng 
thanh nhiệt, , thanh trường, thông tiện, lợi yết hầu, giải 
độc. Dùng chữa ho khan, sưng đau cổ họng, nhức răng, 
đau mắt đỏ, chảy máu cam, nôn ra máu, viêm đường 
tiết niệu.

5. KHỈ:
Tên gọi khác: 

Hầu.
Tên khoa học: 

Macaca sp.
H ọ  K h ỉ 

(Cercopithecidae)
Khỉ sống hầu 

hết ở các nước 
Đông Nam Á như 
Inđônêxia, Malaixia, Philipin và Trung Quốc. ở nước 
ta, loài khỉ phổ biến dùng làm thuốc là Macaca mulatta 
Zimmermann hay Macacus rhesus thuộc bộ khỉ mũi dưới 
hay mũi hẹp (Catarrhini). Loài này sống trên cây, chân 
tay thích nghi để cầm nắm, có ngón cái chụm được với 
ngón khác. Đầu hơi tròn, to, có bộ não phát triển, hai lỗ 
mũi gần nhau và nhìn xuống dưới, có túi má, răng 32 
chiếc, chai ở mông, đuôi ngắn, mặt không có lông, thân 
phủ lông vàng nâu ngắn. Phía bụng có lông màu nhạt hơn.

Khỉ cho ta những vị thuốc sau:
- Cao xương khỉ: Còn gọi là là cao khỉ, cao hầu, nấu 

bằng xương khỉ.
- Cao khỉ toàn tính: nấu nguyên toàn bộ con khỉ, cả 

xương lẫn thịt.
- Hầu táo:  còn gọi là hầu tử táo (Calculus macacae 

), tức là sỏi trong túi mật con khỉ.  
- Huyết lĩnh (Lục linh): Là máu khỉ sau khi đẻ, phơi 

khô, thường cạo ở các hòn đá khỉ đã ngồi.
Thành phần hóa học: Cao xương khỉ có tới 16,86% 

nitơ toàn phần, 0,85% axit amin, 1,88% tro, 0,56% clo, 
4 phần triệu asen, 0,02% canxi và 0,03% phốt pho.

Công dụng và liều dùng:
Cao xương khỉ bổ gân xương, chữa suy nhược, thấp 

khớp, suy dinh dưỡng và còi xương ở trẻ, bổ máu, bổ 
toàn thân cho phụ nữ kém ăn, kém ngủ, thiếu máu hay 
đổ mồ hôi trộm. Liều dùng 5- 10g mỗi ngày.

Hầu táo (sỏi mật của khỉ): Tính lạnh, vị đắng, hơi mặn, 
vào kinh tâm, phế, đởm và gan. Tác dụng thanh nhiệt, 
trấn kinh, giải độc, tiêu thũng, tiêu đờm định suyễn. Ngày 
dùng 0,2- 0,3g mỗi ngày.

Huyết hình: Tác dụng bổ máu, chữa bệnh phụ nữ rối 
loạn kinh nguyệt, rong kinh, đau bụng kinh, chữa thiếu 
máu, gầy còm, trẻ em chậm lớn. Liều dùng 2- 4g mỗi 
ngày, cho vào cháo hay hòa tan trong rượu uống. Ngâm 
rượu xoa bóp làm thuốc giảm đau.

Ngoài ra,  thịt khỉ có thể dùng trị sốt rét kinh niên, 
bộ phận sinh dục khỉ đực ngâm rượu làm thuốc bổ thận 
tráng dương. Mật khỉ trị đau mắt, động kinh.

DS. NGUYỄN VĂN LONG 

ĐƯỜI ƯƠI - Sterculia lychnophora.

KHỈ - Macaca mulatta Zimmermann.

23



Nâng cao chất lượng dịch vụ  
y tế- yêu cầu của thực tiễn:

Anh H.Q.V xã Quảng Thành, 
huyện Châu Đức bị chấn thương đầu 
gối trong một lần tham gia giao hữu 
bóng đá. Điều trị vết thương xong 
anh trở về sinh hoạt bình thường. Tuy 
nhiên không lâu sau đó anh có cảm 
giác chân yếu dần, khi bước đi có 
tiếng “lục khục” phát ra ở khớp gối, 
dễ ngã khi đi nhanh và gặp khó khăn 
khi đứng trụ bằng chân đau. Anh đi 
tái khám, bác sĩ cho biết bị tổn thương 
dây chằng chéo trước. Được tư vấn 
kỹ về căn nguyên và hướng điều trị, 
anh quyết định đến BV Bà Rịa phẫu 
thuật nội soi khớp để tái tạo dây chằng 
khớp gối, một kỹ thuật mới mà BV 
Bà Rịa mới triển khai thực hiện trong 
năm 2015. Ca phẫu thuật của anh diễn 
ra nhanh chóng, an toàn và đến nay 
anh đã vận động trở lại bình thường.

Không phải vất vả lên tuyến trên 
như anh V, anh L.T.Đ xã Bông Trang, 
huyện Xuyên Mộc bị trĩ vòng cách 
đây khoảng 2 năm. Thời gian đầu, búi 
trĩ không gây khó chịu nhiều, song 
càng về sau búi trĩ càng phát triển và 
gây đau đớn đến mức không thể chịu 
đựng nổi, vậy là anh phải đến TTYT 
huyện Xuyên Mộc để phẫu thuật trĩ 
bằng phương pháp Longo. Phương 
pháp này dựa trên nguyên tắc sử dụng 
máy khâu vòng để cắt một khoanh 
niêm mạc trên đường lược 3 – 4 cm. 
Kết quả làm giảm lưu lượng máu đến 
đám rối tĩnh mạch, làm teo nhỏ búi 
trĩ và khâu treo niêm mạc hậu môn bị 
sa để tạo hình lại tấm đệm hậu môn. 
Ưu điểm của phương pháp này là thời 
gian phẫu thuật rất ngắn và bệnh nhân 
hồi phục nhanh. Sau phẫu thuật vài 
ngày anh Đ đã trở lại sinh hoạt, lao 
động bình thường.

Anh V và anh Đ chỉ là 2 trong số 
rất nhiều bệnh nhân được hưởng lợi từ 
việc triển khai ứng dụng các phương 
pháp, kỹ thuật mới vào điều trị nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả khám 
chữa bệnh mà các đơn vị Y tế tỉnh BR 
– VT tập trung phát triển trong những 
năm gần đây. Có thể nói, vấn đề tập 
trung phát triển chuyên môn, nâng 
cao chất lượng điều trị chưa bao giờ 
trở nên cấp thiết và là vấn đề “sống 
còn” của các đơn vị Y tế như thời 
điểm hiện nay, khi Chính phủ đã đồng 
ý lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ KCB 
theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí, 
trong đó bao hàm cả lương của cán bộ 
y tế. Theo đó, giá viện phí được điều 
chỉnh tăng dần từ năm 2014 đến hết 
năm 2018, sẽ tính đúng, tính đủ 7 yếu 
tố cấu thành, bao gồm: thuốc, vật tư 
tiêu hao; điện, nước; xử lý chất thải; 
sửa chữa, bảo hành, bảo trì; lương, 
phụ cấp; khấu hao tài sản cố định; 
đào tạo nghiên cứu khoa học. Điều 
này nghĩa là các đơn vị Y tế sẽ phải 
tự chủ hoàn toàn về mặt kinh phí, 
đây thực sự là một thách thức rất lớn 
đối với các cơ sở KCB, bắt buộc các 
đơn vị phải triển khai, phát triển kỹ 
thuật cao, cải tiến chất lượng phục 

vụ để thu hút người bệnh. Đồng thời 
với việc tăng viện phí, lộ trình BHYT 
toàn dân (giai đoạn 2012 - 2015 đến 
2020) và thông tuyến BHYT cũng 
đang được BYT triển khai. Từ trước 
đến nay, người dân chỉ được KCB tại 
cơ sở đăng ký KCB ban đầu, nhưng 
từ ngày 01/1/2016, sẽ thông tuyến 
KCB BHYT ở tuyến huyện, nghĩa là, 
ở phạm vi trong tỉnh, người dân có thể 
chọn bất kỳ TTYT huyện nào mình 
tin tưởng và từ 01/01/2021, sẽ thông 
tuyến tỉnh. Việc thông tuyến này 
nhằm đảm bảo quyền lợi cho người 
tham gia KCB bằng thẻ BHYT và 
tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 
nhưng sẽ vô cùng khắc nghiệt giữa 
các cơ sở khám chữa bệnh.

Nhiều phương pháp, kỹ thuật 
mới trong điều trị được áp 
dụng:

Khi việc “Tồn tại hay không tồn 
tại” và “tồn tại như thế nào?” là một 
bài toán đặt ra cho các cơ sở khám 
chữa bệnh thì việc phát triển chuyên 

Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kĩ thuật tạo cầu nối động – tĩnh mạch trong chạy thận nhân tạo 
tại Bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THẾ PHI

Nâng cao chất lượng, hiệu quả - vấn đề 
“Sống - Còn” của các cơ sở khám chữa bệnh
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Chụp MRI tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI

môn, kỹ thuật nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh trở thành vấn đề 
“sống – còn” buộc các đơn vị phải 
tích cực triển khai, phát triển.

Chỉ tính riêng BV Lê Lợi, trong 
năm 2015 đã được các bệnh viện 
tuyến trên hỗ trợ chuyển giao gần 
10 kỹ thuật mới ở nhiều chuyên khoa 
khác nhau như kỹ thuật Cấy chỉ, 
Nhĩ châm do bệnh viện Y dược cổ 
truyền TP HCM chuyển giao; Chụp 
MRI tuyến yên, MRI tuyến vú, MRI 
mạch máu có thuốc tương phản với 
kỹ thuật Dynamic, chụp Oblique cột 
sống cổ, đọc MRI vú, sọ não và cột 
sống do bệnh viện Thống nhất Tp. 
HCM chuyển giao; kỹ thuật lọc máu 
liên tục do bệnh viện Nhân dân 115 
TP HCM đã và đang chuyển giao...

Tại BV Bà Rịa, sau khi khánh 
thành BV mới công suất 700 giường 
bệnh với nhiều trang thiết bị hiện đại, 
lãnh đạo BV đã tập trung mọi mặt để 
phát triển chuyên môn. Tận dụng thế 
mạnh và nguồn lực sẵn có, ở lĩnh vực 
lâm sàng, BV triển khai phẫu thuật 
nội soi khớp như: tái tạo dây chằng 
khớp gối, cắt tổ chức thoái hóa khớp 
gối, khớp vai, lấy bỏ sụn chêm khớp 
gối; ở lĩnh vực cận lâm sàng, BV triển 
khai phương pháp xét nghiệm NS1, 
là xét nghiệm giúp chẩn đoán sớm 
bệnh sốt xuất huyết, phương pháp 
xét nghiệm CRP – Hs, là xét nghiệm 
CRP độ nhạy cao, giúp đánh giá các 
nguy cơ tiềm tàng về tim...

Các TTYT tuyến huyện tập trung 
phát triển nhiều kỹ thuật mới nằm 
trong phân tuyến kỹ thuật mà Bộ Y 
tế ban hành. TTYT huyện Long Điền, 
tuy vừa khánh thành cơ sở mới vào 
ngày 24/4/2015, nhưng việc phát triển 
chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật mới 
được Ban giám đốc hết sức chú trọng. 
Bác sĩ Nguyễn Thế Trung, Giám đốc 
Trung tâm Y tế huyện Long Điền cho 
biết: “...Cơ sở mới, trang thiết 
bị mới là tiền đề thuận lợi 
để phát triển chuyên môn. 
Vừa qua, Trung tâm được 
trang bị thêm 01 máy 
massa, 01 máy điều trị 
từ trường cao áp, 01 
máy kích thích tần số 
thấp, 01 máy điều trị 
tần số cao, 02 xe đạp 

nằm tập vật lý trị liệu nên chúng tôi 
tập trung phát triển lĩnh vực điều trị 
nội trú và vật lý trị liệu ở khoa Đông 
Y. Để có đơn nguyên khoa Nhiễm, 
đơn vị cũng đã chủ động gửi 05 nhân 
viên lên học tập tại bệnh viện Bà Rịa 
để có thể nắm vững kiến thức cơ bản 
và kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân 
Nhiễm...”. Các bệnh viện chuyên 
khoa tuyến tỉnh như bệnh viện Mắt 
và bệnh viện Tâm Thần đã tạo dấu ấn 
bằng hàng loạt các kỹ thuật mới trong 
điều trị. Ở từng chuyên khoa khác 
nhau, BV Mắt đã lựa chọn phát triển 
các kỹ thuật phù hợp với điều kiện 
của đơn vị cũng như đáp ứng yêu cầu 
thực tế trong công tác điều trị. Chẳng 
hạn ở chuyên khoa đáy mắt, BV đã 
triển khai khám và điều trị các bệnh 
lý bán phần sau; ở chuyên khoa mắt 
nhi BV triển khai phòng khám lé, tập 
nhược thị; ở chuyên khoa Glaucoma 
đã có thể chẩn đoán và điều trị 
Glaucoma, đọc thị trường; ở lĩnh vực 
thẩm mỹ, BV đã triển khai mổ sụp mi 
bằng phương pháp rút ngắn cơ nâng 
mi và phương pháp treo cơ nâng mi 
bằng cân cơ đùi, cắt mí đôi, nâng cung 
mày, sửa sẹo...Đối với BV tâm Thần, 
bên cạnh việc tiếp tục mở rộng các 
phương pháp điều trị bằng liệu pháp 
như: liệu pháp tâm lý, liệu pháp lao 
động, liệu pháp văn hóa, văn nghệ... 
BV đã dùng phương pháp Đông Tây 
y kết hợp để nâng cao hiệu quả điều 
trị. Trong năm 2015, bệnh viện triển 
khai phương pháp thủy châm điều trị 
cho bệnh nhân tâm thần, đây là một 
thủ thuật đưa thuốc vào huyệt nhằm 
tăng thêm diện tích kích thích, cường 
độ kích thích và thời gian kích thích 
trong khi chữa bệnh, phát huy tối đa 
hiệu quả của thuốc.

Phát triển kỹ thuật mới đi đôi 
với hoàn thiện và nâng cao các 
kỹ thuật đã triển khai:

Hiện các cơ sở khám chữa bệnh 
đều đã có trong tay kế hoạch phát 
triển chuyên môn, kỹ thuật trong năm 
2016, điều dễ nhận thấy đó là các 
đơn vị đều rất mạnh dạn trong việc 
triển khai các kỹ thuật mới. Chẳng 
hạn như như BV Bà Rịa, trong năm 
2016 dự kiến sẽ chuyển giao hàng 
loạt kỹ thuật mới ở lĩnh vực Ngoại 
thần kinh, Chấn thương Chỉnh hình, 
Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, Chẩn 
đoán hình ảnh...; BV Mắt dự kiến 
phát triển các chuyên khoa sâu như 
triển khai khám sàng lọc võng mạc 
cho trẻ đẻ non, tiêm kháng sinh nội 
nhãn, tiêm chất tăng sinh nội nhãn, 
phẫu thuật đặt Van dẫn lưu Glaucoma, 
phẫu thuật đặt chất bán dẫn Ologen 
điều trị Glaucoma; thực hiện điều trị 
laser võng mạc đái tháo đường, phẫu 
thuật dịch kính võng mạc...BV Lê Lợi 
chyển giao gói kỹ thuật dùng thuốc 
tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu 
não...

Việc chuyển giao cũng được tiến 
hành bằng nhiều hình thức khác 
nhau, một số kỹ thuật do các đơn vị 
cử người lên tuyến trên đào tạo, một 
số kỹ thuật phải mời các bệnh viện 
chuyên khoa xuống tận đơn vị để hỗ 
trợ theo đề án 1816, hay sắp tới là 
thực hiện theo mô hình bệnh viện vệ 
tinh, thuê chuyên gia...

Nói về định hướng phát triển 
chuyên môn kỹ thuật của TTYT 
huyện Xuyên Mộc, Bs. Hồ Văn Hải 
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– Giám đốc TTYT huyện Xuyên 
Mộc cũng có những suy nghĩ 
rất thấu đáo: “Hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh, bên cạnh 
việc đổi mới về giao tiếp, ứng 
xử thì vấn đề phát triển chuyên 
môn, kỹ thuật nhằm nâng cao 
chất lượng điều trị vẫn là yếu 
tố tiên quyết. Tuy nhiên, trước 
khi đầu tư phát triển các kỹ thuật 
mới, chủ trương của đơn vị tôi 
là phải tập trung hoàn thiện thật 
tốt các kỹ thuật đã được triển 
khai trong những năm gần đây 
như: phẫu thuật trĩ bằng phương 
pháp Longo, phẫu thuật kết hợp 
xương bằng đinh chốt, phẫu 
thuật điều trị thoát vị đĩa đệm 
bằng đặt lưới prolen, X quang kỹ 
thuật số... Trên cơ sở điều kiện 
thực tế của đơn vị và nhu cầu của 
người bệnh, người dân, chúng tôi 
mới xác định các chuyên khoa, 
kỹ thuật cần tập trung phát triển 
trong thời gian tới, đó là triển 
khai kỹ thuật lọc thận, điều trị 
bệnh lý hô hấp nặng, đưa phế 
dung ký vào đánh giá chức năng 
hô hấp của người bệnh, phát triển 
phẫu thuật nội soi trong điều trị 
bệnh lý sản phụ khoa, ngoại 
khoa, chụp CT scan...”

“Trước những chuyển biến 
trong công tác quản lý ở tầm 
vĩ mô, đòi hỏi các đơn vị khám 
chữa bệnh phải linh hoạt và tự 
thân vận động để thích ứng với 
tình hình. Trong năm qua, nhìn 
chung các đơn vị đã thực hiện 
tốt việc phát triển chuyên môn, 
áp dụng các kỹ thuật mới, các 
tiến bộ Y học vào công tác điều 
trị. Tuy nhiên Sở Y tế cũng yêu 
cầu các đơn vị  phải xem xét 
đến tính khả thi. Nếu tiến hành 
một cách ồ ạt, không chọn lọc, 
không có kế hoạch hay lộ trình 
rõ ràng, cụ thể thì chuyện “vạch 
ra rồi để đấy” là chuyện hoàn 
toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, 
cũng cần chú ý hoàn thiện các kỹ 
thuật đã triển khai từ trước đến 
nay để đảm bảo tính kế thừa và 
phát triển” - Bs. Phạm Minh An 
– Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh.

KHÁNH CHI

Năm 2015 tình hình an toàn vệ 
sinh thực phẩm (VSATTP) 
trong cả nước vẫn còn diễn 

biến hết sức phức tạp. Nhiều vụ gian lận 
thương mại an toàn thực phẩm (ATTP) 
ngày càng tinh vi, khó kiểm soát như: thịt 
heo bị bơm nước, sử dụng các chất cấm 
trong chăn nuôi nhằm thu lợi bất ̀ chính, 
bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. 
Một số rau củ quả có dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật vượt ngưỡng quy định, các 
sản phẩm giò chả truyền thống vẫn còn 
sử dụng hàn the, dịch vụ ăn uống, chế 
biến thực phẩm không đảm bảo an toàn, 
thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, 
thực phẩm hết hạn sử dụng …thực trạng 
trên là một trong những nguyên nhân dẫn 
đến ngộ độc thực phẩm.

 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 7.736 cơ 
sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm, trong đó có 163 cơ sở sản xuất 
chế biến thực phẩm, 35 cơ sở kinh doanh 
thực phẩm, 6919 cơ sở dịch vụ ăn uống 
và  619 bếp ăn tập thể.

 Trong thời gian qua, được sự quan 
tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 
quyền địa phương và sự nỗ lực cố gắng 
của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, 
công tác quản lý ATVSTP năm 2015 
trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết 
quả đáng khích lệ. Năm 2015, công tác 

Truyền thông về ATTP được đẩy mạnh, 
tiến hành đồng bộ trong toàn tỉnh. Trong 
năm đã tổ chức các đợt cao điểm tuyên 
truyền như: ATTP trong dịp Tết, trong 
tháng hành động vì chất lượng VSATTP 
với thông điệp “Sản xuất, kinh doanh, 
tiêu dùng rau, thịt an toàn” … các huyện, 
thành phố tổ chức nhiều hình thức phong 
phú như diễn tiểu phẩm về chế biến thực 
phẩm không  an toàn hay tổ chức ký cam 
kết giữa chính quyền với chủ cở sở ngay 
tại lễ phát động.

  Chương trình và các dự án đã chủ 
động phối hợp cùng các ban ngành tổ 
chức các buổi nói chuyện về ATTP. Toàn 
tỉnh đã tổ chức 216 buổi nói chuyện 
chuyên đề về ATTP (với 3.881 người 
tham dự); 183 buổi tập huấn (3.591 
người tham dự) cho các đối tượng người 
tiêu dùng, nông dân, ngư dân, hội chữ 
thập đỏ, hội phụ nữ, người trực tiếp sản 
xuất kinh doanh chế biến thực phẩm...; 
treo băng rôn, pano, banner, phát tờ rơi, 
tạp chí Sức khỏe và ATTP; in sang, phân 
phối băng đĩa tuyên truyền tháng hành 
động vì ATTP và Tết Nguyên Đán. 

Công tác truyền thông được chú 
trọng đã nâng cao nhận thức, thực hành 
về ATTP của các nhóm đối tượng. Theo 
kết quả điều tra kiến thức hàng năm, 
bằng  bộ câu hỏi xác nhận kiến thức 

Công tác quản lý An toàn thực 
phẩm ngành Y tế tỉnh BR-VT

Một năm nhìn lại

Tăng cường công tác thanh kiểm tra ATTP.
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vụ ngộ độc thực phẩm thậm chí cả tử 
vong cho người sử dụng, các cơ quan 
chức năng cũng đã thường xuyên cảnh 
báo nhưng việc thay đổi hành vi chưa 
được triệt để. Tình trạng sử dụng hóa 
chất, phụ gia, chất bảo quản ngoài danh 
mục khá phổ biến, tuy nhiên trang thiết 
bị phục vụ công tác kiểm tra nhanh còn 
hạn chế đa số phải lấy mẫu chuyển về 
phòng thí nghiệm để xác định. Vì vậy 
việc đáng giá chất lượng thực phẩm 
không kịp thời, một số thực phẩm khi 
có kết qủa xét nghiệm thì đã hư hỏng 
hoặc không sử dụng được.

Hiện nay việc gian lận trong kinh 
doanh sản xuất vẫn còn nhưng để phát 
hiện hành vi đó chúng ta còn thiếu cả 
hành lang pháp lý lẫn trang thiết bị 
đánh giá  sự an toàn của thực phẩm. 
Cơ quan chức năng mặc dù đã cố gắng 
quyết liệt nhưng việc kiểm soát chưa 
đáp ứng được mong muốn của người 
dân, một số người sản xuất kinh doanh 
coi thường sức khỏe tính mạng người 
tiêu dùng, vì lợi nhuận mà bất chấp tất 
cả. Không ít người tiêu dùng nhận thức 
về VSATTP còn thấp, dễ dãi trong việc 
mua bán thực phẩm.

Từ thực trạng nêu trên, để nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
chuyên ngành VSATTP, để vấn đề chất 
lượng ATVSTP không còn là nỗi lo của 
cộng đồng và xã hội, đảm bảo sức khoẻ 
cho người tiêu dùng, cần có những giải 
pháp thiết thực, quyết liệt:

Thứ nhất, tăng cường công tác 
tuyên truyền, giáo dục đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm và người tiêu dùng nhằm nâng 
cao ý thức chấp hành các quy định của 
pháp luật về ATVSTP và ý thức trong 
việc chọn lựa thực phẩm an toàn.

Thứ hai, tăng cường công tác thanh 
kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm; kết hợp giữa kiểm tra, xử lý và 
thông tin về  cơ sơ vi phạm trên các 
phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ ba, có chính sách huy động 
nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh 
doanh thực phẩm an toàn, cần bố trí  
nguồn kinh phí và nhân lực của địa 
phương phù hợp tình hình và đảm bảo 
cho công tác ATTP.

Thứ tư, cần đầu tư thêm trang thiết 
bị để phục vụ cho công tác thanh tra, 
kiểm tra đảm bảo vệ sinh ATTP ngày 
càng hiệu quả hơn.

Thứ năm, ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, ngành Công 
Thương tăng cường quản lý việc sử 
dụng các loại thuốc, hoá chất dùng trong 
sản xuất, nuôi trồng, thức ăn chăn nuôi, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… nhằm 
ngăn chặn ô nhiễm thực phẩm trong sản 
xuất nông, ngư nghiệp; nghiên cứu và 
phổ biến công nghệ sản xuất sạch, bảo 
quản thực phẩm an toàn sau thu hoạch.

Có thể nói, sau một năm nhìn lại 
những kết quả đạt được trong công tác 
quản lý ATTP cũng như những hạn chế, 
yếu kém, chúng ta cần nhìn nhận toàn 
diện, đánh giá đúng thực trạng, từ đó 
cần có giải pháp khắc phục nhằm đảm 
bảo thực phẩm an toàn, đáp ứng được 
nhu cầu thiết yếu của người dân, bảo 
vệ sức khỏe cho cộng đồng.

BS. ĐÀO THỊ HÀ 

ATTP. Năm 2014 tỉ lệ được cấp giấy xác 
nhận kiến thức về ATTP đạt  85%, năm 
2015 tỉ lệ này đã nâng lên trên 90%.

Từ cấp tỉnh đến huyện/thành phố 
và xã/phường đều ban hành quyết định 
thanh tra, kiểm tra liên ngành và triển 
khai thực hiện kế hoạch tháng hành 
động vì chất lượng ATTP theo đúng 
yêu cầu. Tổng số cơ sở được thanh 
kiểm tra trên địa bàn tỉnh là 6.652 cơ 
sở thực phẩm, có 5.411 cơ sở đạt, chiếm 
81,34%, phát hiện 1.241 cơ sở vi phạm, 
chiếm 18.66%, áp dụng hình thức phạt 
bổ sung đóng cửa 05 cơ sở, buộc 51 cơ 
sở tiêu hủy sản phẩm (hàng không rõ 
nguồn gốc, hết hạn sử dụng…). Xử phạt 
vi phạm hành chính về ATTP  đối với 
80 cơ sở, số tiền là 290.762.000 đồng. 

 Toàn tỉnh triển khai thực hiện đề 
án cải thiện điều kiện đảm bảo thức ăn 
đường phố từ nguồn kinh phí UBND 
tỉnh cấp, trong năm đã xây dựng được 
40 mô hình điểm vệ sinh ATTP thức ăn 
đường phố. Triển khai đề án xây dựng 
mô hình thí điểm quản lý thực phẩm 
theo chuỗi thực phẩm an toàn, đã triển 
khai thực hiện trên 16 chuỗi sản phẩm 
gồm các loại rau: dền, muống, mùng 
tơi, cải ngọt, cải thìa, hành lá, xà lách, 
mướp; thịt heo (02 chuỗi), thịt bò, thịt 
gà; cá chỉ vàng khô tẩm gia vị, chả cá, 
cá biển loài sinh histamine, tôm nuôi.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, công tác ATTP hiện nay vẫn đang 
đối mặt với nhiều thách thức:

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên 
ngành về ATTP hiện  còn chồng chéo 
giữa các ngành; chưa thực hiện thường 
xuyên và toàn diện.Việc xử lý vi phạm 
chưa được triệt để ở tuyến huyện và xã/
phường, chủ yếu là nhắc nhở, nên tác 
dụng răn đe chưa cao, dẫn đến nhiều tái 
phạm của đối tượng.

Tình hình ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh truyền qua thực phẩm (nhất là ở 
các khu công nghiệp, các bếp ăn tập thể, 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) 
mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn 
tiềm ẩn nguy cơ cao. Năm 2015 toàn 
tỉnh đã xảy ra 07 vụ ngộ độc thực phẩm 
với 86 người mắc. Điều kiện vệ sinh tại 
các cơ sở chế biến thực phẩm nhất là các 
cơ sở nhỏ lẻ còn nhiều hạn chế. Hiện tại 
trong cộng đồng dân cư vẫn còn tồn tại 
nhiều thói quen tập quán sử dụng thực 
phẩm không an toàn như: Ăn tiết canh, 
ăn gỏi cá, cá nóc, con so, nấm không rõ 
chủng loại, lạm dụng bia rượu… những 
thói quen ăn uống này đã gây ra nhiều 

Mit tinh tháng hành động ATVSTP.
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Giai đoạn 2011-2015 là chu 
kỳ 5 năm đầu tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu thực hiện Chiến 

lược Dân số-Sức khỏe sinh sản giai 
đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Dưới sự chỉ đạo 
thường xuyên của Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự 
phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ban 
ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của lực 
lượng làm công tác Dân số-Sức khỏe 
sinh sản của tỉnh; 5 năm qua tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu đã đạt nhiều kết quả 
khả quan trong chương trình Dân số-
KHHGĐ. Đây cũng là tiền đề để tỉnh 
xây dựng kế hoạch chương trình Dân 
số-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020.  

Bà Rịa-Vũng Tàu là địa bàn có 
tỷ lệ dân nhập cư khá cao và cơ cấu 
người nhập cư chủ yếu là người lao 
động. Đây là một yếu tố thuận lợi để 
phát triển kinh tế của tỉnh nhưng bên 
cạnh đó cũng gây khó khăn cho việc 
quản lý và thực hiện chương trình 
Dân số-KHHGĐ. 5 năm qua, mặc dù 
gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng 
thành công lớn nhất của chương trình 
Dân số-KHHGĐ của tỉnh là luôn duy 

trì được mức sinh thấp hợp lý, tỷ suất 
tăng tự nhiên luôn duy trì ở mức 1%. 
Liên tục trong 5 năm qua, tổng tỷ suất 
sinh của tỉnh (nghĩa là số con trung 
bình của người phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ) luôn thấp hơn mức sinh thay 
thế 2,1 con. 

Hoạt động truyền thông chuyển 
đổi hành vi về Dân số-Sức khỏe sinh 
sản là một hoạt động trọng tâm luôn 
được Chi cục Dân số-KHHGĐ chú 
trọng triển khai thực hiện suốt 5 năm 
qua. Truyền thông đi đôi với cung cấp 
dịch vụ KHHGĐ là một cách làm 
mới để tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân thực hiện KHHGĐ, được 
người dân đồng tình ủng hộ. Việc 
cung ứng các phương tiện tránh thai 
hiện nay không chỉ thông qua một 
kênh y tế như trước đây mà tỉnh đã 
từng bước đa dạng hóa các kênh phân 
phối phương tiện tránh thai, đặc biệt 
là tăng cường hoạt động tiếp thị xã hội 
các phương tiện tránh thai nhằm cung 
cấp KHHGĐ thuận lợi cho người dân 
với giá rẻ, từng bước làm cho người 
dân quen với việc xã hội hóa dịch vụ 
KHHGĐ. 

Trong 5 năm qua, cùng với việc 
duy trì mức sinh thấp, các hoạt động 
nhằm nâng cao chất lượng dân số của 
tỉnh đã được chú trọng. Bà Rịa-Vũng 
Tàu là tỉnh đi đầu trong công tác xã 
hội hóa sàng lọc trước sinh, sàng lọc 
sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng 
dân số, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ 
lệ trẻ em sinh ra bị dị tật, khuyết tật. 
Nếu như trước đây người dân rất mơ 
hồ về sàng lọc trước sinh, sơ sinh thì 
ngày nay hoạt động này đã trở thành 
một dịch vụ theo yêu cầu, người dân 
sẵn sàng chi trả dịch vụ sàng lọc nhằm 
tạo điều kiện tốt nhất cho đứa con 
tương lai của mình. 

Song song với hoạt động sàng lọc 
trước sinh và sơ sinh, ngành Giáo 
dục và Đào tạo cùng các ngành, các 
cấp đã tích cực phối hợp với ngành 
y tế để nâng cao kiến thức về sức 
khỏe sinh sản cho vị thành niên/thanh 
niên, lứa tuổi chuẩn bị bước vào giai 
đoạn sinh sản. Việc triển khai chăm 
sóc sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi 
này với nhiều hình thức phong phú 
đa dạng như hội thi, sinh hoạt ngoại 

Chương trình dân số - 
kế hoạch hóa gia đình 
thành công và thách thức

Ông Lê Thanh Dũng – PCT tỉnh BRVT phát biểu chỉ đạo tại HN tổng 
kết 5 năm chương trình DS-KHHGĐ.

Sàng lọc sơ sinh nâng cao chất lượng dân số.CTV dân số tuyên truyền về DS – KHHGĐ cho ngư dân vùng biển.
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khóa, câu lạc bộ, hái hoa dân chủ, góc 
thân thiện... đã giúp cho các em nhận 
thức đúng đắn về sức khỏe sinh sản, 
tình bạn-tình yêu, tác hại của việc 
nạo-phá thai,... 

Mất cân bằng giới tính khi sinh là 
một vấn đề không chỉ trong giai đoạn 
2011-2015 mà sẽ là thách thức trong 
giai đoạn tới. Trong 5 năm qua, Bà 
Rịa-Vũng Tàu đã nỗ lực để khống chế 
tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh không 
vượt quá 110 nam/100 nữ, nhưng đưa 
tỷ số này về mức bình thường (106 
nam/100 nữ) đòi hỏi trong thời gian 
tới cần triển khai nhiều hoạt động tích 
cực nhất là giải quyết được nguyên 
nhân gốc rễ của vấn đề là “trọng nam 
khinh nữ”. 

Nhìn lại 5 năm qua, chương trình 
Dân số-KHHGĐ đã góp phần phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ổn định 
mức sinh và từng bước nâng cao chất 
lượng dân số. Thành công của chương 
trình trước hết bắt nguồn từ sự quan 
tâm chỉ đạo, đầu tư của tỉnh, của sở y 
tế; sự phối hợp tích cực của các cấp, 
các ngành, các địa phương, và đặc 
biệt là sự nỗ lực của mạng lưới làm 
công tác dân số, nhất là lực lượng 
cộng tác viên Dân số-KHHGĐ không 
quản ngày đêm, “đi từng ngõ, gõ từng 
nhà, rà từng đối tượng” để quản lý, 
tuyên truyền thực hiện KHHGĐ. 

Chúng ta đang bắt đầu một giai 
đoạn mới (2016-2020), giai đoạn 
mà chương trình Dân số-KHHGĐ 
không còn là một chương trình mục 
tiêu quốc gia riêng biệt. Chắc chắn 
chương trình sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn, thách thức. Với mục tiêu chủ 
yếu của giai đoạn này là nâng cao chất 
lượng dân số, nâng cao chất lượng 
giống nòi, đòi hỏi cần có sự chung 
tay, góp sức của cộng đồng xã hội 
và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ 
thống chính trị. Với quyết tâm cao 
cùng với những giải pháp phù hợp, 
khả thi, tin tưởng trong giai đoạn tới 
chương trình Dân số -KHHGĐ sẽ đạt 
nhiều kết quả trong việc nâng cao chất 
lượng dân số, kéo dài thời kỳ “Dân 
số vàng”, góp phần phát triển kinh 
tế-xã hội tỉnh nhà.

Bài, ảnh:  BS. TÔN THẤT KHOA 
Chi cục Dân số-KHHGĐ

Xuyên Mộc là địa bàn vùng 
sâu, vùng xa so với các địa 
phương khác trong tỉnh 

BR-VT. Cũng như các huyện khác, 
TTYT thực hiện 2 chức năng là dự 
phòng và khám chữa bệnh. Trong 
những năm qua, TTYT Xuyên Mộc 
đã phát huy hiệu quả hoạt động, là 
điểm sáng về y tế tuyến huyện của 
tỉnh BR-VT. 

Dự phòng chủ động, khống chế, 
đẩy lùi dịch bệnh: 

Những năm gần đây, dịch bệnh 
luôn diễn biến phức tạp không theo 
chu kỳ hàng năm, đặc biệt là dịch 
SXH, Sốt rét, TCM, … Theo đó, việc 
chủ động phòng chống chế dịch là 
biện pháp hữu hiệu nhất. Trước thực 
trạng trên, ngay từ đầu năm 2015 
TTYT Xuyên Mộc đã chỉ đạo cho 
tất cả 13 TYT và 02 phòng khám 
khu vực chủ động phòng ngừa khống 
chế đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt chú 
trọng những địa bàn nóng, các ổ dịch 
cũ. Công tác tuyên truyền được đẩy 
mạnh dưới nhiều hình thức như: xe 
loa, băng rôn, loa phát thanh địa 
phương, mạng lưới truyền thông 
viên tuyên truyền trực tiếp tại cộng 
đồng… TTYT đã tổ chức 3 đợt chiến 
dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi 
trường tại cộng đồng; tổ chức tẩm 
mùng, phun hóa chất tại các xã trọng 
điểm. Sau mỗi lần tổ chức chiến dịch 
có giám sát, kiểm tra và đánh giá, 
rút kinh nghiệm. Kết quả từ việc 
chủ động phòng chống dịch, số ca 

mắc Sốt rét năm 2014 là 63 ca thì 
năm 2015 giảm còn 46 ca; Sốt xuất 
huyết cũng giảm đáng kể, từ 249 
ca năm 2014 giảm xuống còn 180 
ca, đặc biệt không có trường hợp tử 
vong; nhờ triển khai tốt công tác tiêm 
phòng Dại, đẩy mạnh tuyên truyền, 
chương trình phòng chống Dại đã 
đạt nhiều kết quả quan trọng, khống 
chế không để xảy ra tử vong do Dại 
(Xuyên Mộc các năm trước là điểm 
nóng về Dại). Các chương trình y tế 
khác như: phòng chống Lao, Phong, 
suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe 
tâm thần cộng đồng,… đều đạt và 
vượt chỉ tiêu.  

Công tác khám, chữa bệnh 
ngày một hiệu quả:

Trước đây, hoạt động khám chữa 
bệnh của đơn vị còn hạn chế về mặt 
chuyên môn, trang thiết bị thiếu nên 
những trường hợp nặng, phức tạp 
phải chuyển tuyến lên bệnh viện Bà 
Rịa; quy trình khám chữa bệnh còn 
nhiều vướng mắc dẫn tới sự phàn 
nàn từ phía bệnh nhân và người nhà 
bệnh nhân…

Đến nay đơn vị đã có nhiều 
chuyển biến, không ngừng cải tiến 
nâng cao chất lượng phục vụ bệnh 
nhân, chú trọng đào tạo chuyên môn 
sâu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, cải tiến quy trình khám, chữa 
bệnh… Năm 2015 hoạt động khám 
bệnh vượt chỉ tiêu kế hoạch với số 
lần khám là 270.538/181.440 chỉ tiêu 
khám, đạt 149%; điều trị nội trú là 

Tẩm mùng chủ động phòng chống Sốt rét,  
Sốt xuất huyết. Ảnh: THẾ PHI

TTYT huyện 
Xuyên Mộc: 

Điểm 
sáng về y 
tế tuyến 
huyện
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22.198/14.000 bệnh nhân, đạt 158,5%; 
thủ thuật là 5100/3000 chỉ tiêu đạt 
170%; phẫu thuật 5.044/3000 chỉ tiêu 
đạt 168%... Một số chuyên môn sâu đã 
được ứng dụng, thực hiện thành công 
và mang lại hiệu quả thiết thực như: 
tại khoa sản, các trường hợp nặng như 
sản giật, nhau bong non, nhau tiền đạo, 
băng huyết sau sanh… đã xử trí kịp 
thời  cứu sống nhiều sản phụ; tại khoa 
ngoại, đã thực hiện thành công phẫu 
thuật nội soi dạ dày, phẫu thuật trĩ bằng 
longo, phẫu thuật kết hợp xương... 

Chị Nguyễn Thanh Vân-26 tuổi ở 
Tân Lâm - sản phụ mới trải qua ca phẫu 
thuật mổ bắt con vui mừng cho biết: 
“Tâm trạng ban đầu cũng hồi hộp, lo 
sợ lắm, vì tính mạng của mẹ, con em 
đều ở tay nghề bác sĩ. Em thật không 
ngờ ca mổ nhẹ nhàng và nhanh như 
vậy. Thật hạnh phúc, được mẹ tròn 
con vuông. Cám ơn bác sĩ!”

Anh Phạm Quốc Trung- Phước 
Bửu mới trải qua ca phẫu thuật trĩ 
thành công vui mừng cho biết: “Tôi bị 
cách nay 3 năm rồi, nhưng vì e ngại, lo 
sợ nên tôi  phải chịu đau đớn. Đến nay, 
bệnh nặng thêm và được biết TTYT 
có mổ bệnh này nên tôi quyết định đi 
mổ. Mổ xong rồi tôi cảm thấy thoái 
mái vô cùng”.

Không chỉ dừng lại ở đó, năm 
2015 một số chuyên khoa sâu như: 
phẫu thuật nội soi ngoại khoa và sản 
khoa, lọc thận nhân tạo, CT Scaner,xét 

Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn 
mạnh: “… Kể từ khi TTYT Xuyên 
Mộc đạt bệnh viện II, đánh dấu cho 
sự chuyển biến về chất trong công tác 
khám, chữa bệnh cho người dân trên 
địa bàn. Qua từng năm, chất lượng 
phục vụ và hiệu quả điều trị được nâng 
lên, nhiều chuyên khoa sâu đã được 
triển khai và thực hiện hiệu quả...  Tin 
tưởng, năm 2016 TTYT Xuyên Mộc 
sẽ phát triển và thực hiện thành công 
thêm nhiều chuyên khoa mới, tiếp tục 
là địa chỉ tin cậy của người bệnh, người 
dân trên địa bàn và các vùng lân cận”. 

HOA VIỆT

nghiệm vi sinh đã được đơn vị bố trí 
nhân sự bác sĩ, kỹ thuật viên, điều 
dưỡng đi học Đến nay, công tác đào 
tạo các chuyên khoa nêu trên đã xong. 
Dự kiến, tất cả các chuyên khoa này sẽ 
triển khai thực hiện trong năm 2016. 
Bs. Hồ Văn Hải – Giám đốc TTYT 
Xuyên Mộc cho biết thêm.

Là bệnh viện hạng II duy nhất của 
tuyến huyện(đến nay) TTYT Xuyên 
Mộc xứng đáng là con chim đầu đàn, 
điểm sáng về y tế tuyến huyện trong 
tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh… 

Đánh giá về những tiến bộ của 
TTYT huyện Xuyên Mộc, Bs.Võ Văn 

Ân cần thăm khám bệnh nhi tại TTYT huyện Xuyên Mộc. Ảnh: THẾ PHI

Tranh vui
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Hái lộc
Chậm chân hái lộc sân chùa
thôi em, nhang khói hẹn mùa xuân sau
nẻo về tay ấm tay nhau
lặng nghe biếc gió ngang đầu tóc xanh

Một nhành em, một nhành anh
một nụ hôn... thế là thành mùa xuân
còn mong chi, hỡi tình nhân?
người ta có phúc có phần cả thôi!

Lộc trời ở khắp gầm trời
Dễ đâu hái được một người, thưa em...

CAO XUÂN SƠN

Đón  Xuân sang
Đào mai khoe sắc đón xuân sang

Đất nước, quê hương trải nắng vàng
Chúc tết thanh bình: Câu thịnh vượng
Mừng xuân hạnh phúc: Chữ an khang

Lời ca đoàn kết, xây tình Đảng
Khúc hát canh tân, lộng gió ngàn

Bính Thân, xuân đến vui nhân nghĩa
Thềm xuân rực rỡ ánh hào quang.

LƯƠNG THỊ HỒNG ĐÀO



HỒ THỊ THU HẰNG

Đời  vui,

sức  khỏe,

Tết 

an  khang!

Lộc  biếc, 

mai  vàng, 

Xuân 

hạnh  phúc!


