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 PV: Thưa ông, đúng như Bộ 
Y tế đã tiên liệu, vừa qua chúng ta 
đã phát hiện ra 02 ca dương tính 
với vi rút Zika, đánh dấu sự xâm 
nhập chính thức của bệnh dịch này 
vào Việt Nam. Mặc dù tới thời điểm 
hiện nay, BR-VT chưa ghi nhận 
trường hợp nào, song nhiều người 
cho rằng“chỉ là vấn đề thời gian”. 
Đứng ở góc độ chuyên môn, xin ông 
có những đánh giá, nhận định và dự 
báo về nguy cơ xâm nhập của vi rút 
Zika vào tỉnh BR-VT?

Bs. HVT: Tính đến ngày 
29/3/2016, theo thông báo của Tổ chức 
Y tế thế giới, vi rút Zika đã xuất hiện 
tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc 
biệt, vào ngày 5/4 Việt Nam đã phát 
hiện 02 ca dương tính với vi rút Zika. 
Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nữ, 
64 tuổi, cứ trú tại Tp. Nha Trang tỉnh 
Khánh Hòa; trường hợp thứ hai cũng 

là bệnh nhân nữ, 33 tuổi, cư trú tại 
quận 2, Tp. HCM. Bộ Y tế đã nâng 
mức cảnh báo và triển khai các biện 
pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh 
giám sát để phát hiện sớm các trường 
hợp nhiễm bệnh.

Đối với tỉnh BR-VT, mặc dù tới 
thời điểm này chúng ta chưa ghi nhận 
trường hợp nào nhiễm vi rút Zika. Tuy 
nhiên căn cứ vào tình hình và đặc điểm 
dịch tễ của bệnh: có trung gian lây 
truyền là muỗi Aedes aegypti (muỗi 
vằn), loại muỗi chiếm tỷ lệ rất cao tại 
tỉnh BR-VT – cũng là vật trung gian 
truyền bệnh sốt xuất huyết hàng năm 
mà chúng ta đã và đang rất vất vả để 
đối phó; tỉnh BR-VT với thế mạnh 
du lịch, hợp tác quốc tế đa phương 
diện, hàng năm thu hút hàng ngàn lượt 
khách đến tham quan, tìm kiếm cơ hội 
làm ăn; người nhiễm vi rút Zika với 
những triệu chứng không điển hình 

rất khó phát hiện (theo thống kê, cứ 
100 trường hợp nhiễm Zika thì chỉ 
có khoảng 20 trường hợp có triệu 
chứng, còn 80 trường hợp không có 
triệu chứng hoặc nếu có thì họ cũng 
không tới các cơ sở Y tế); hiện nay 
chưa có vắc xin phòng chống dịch 
bệnh do vi rút Zika;... nên nếu nói: 
“Zika xuất hiện tại BR-VT chỉ là vấn 
đề thời gian” tôi cho rằng đây là nhận 
định có cơ sở.

 PV: Trước mức độ nguy hiểm 
cũng như nguy cơ xâm nhập và lây 
lan của vi rút Zika vào tỉnh BR-VT, 
UBND tỉnh cũng như ngành Y tế đã 
triển khai công tác phòng chống dịch 
như thế nào, thưa ông?

Bs. HVT: Tại tỉnh BR-VT, từ 
khi có thông tin về dịch bệnh Zika 
xuất hiện trên thế giới và các quốc 
gia lân cận, UBND tỉnh đã có công 
văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan 

Kiểm tra lăng quăng trong lu, khạp chứa nước tại một hộ gia đình. Ảnh: THĂNG THÀNH

“VI RÚT ZIKA XUẤT HIỆN  
TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU”

Có phải chỉ là 
vấn đề thời gian?
Từ cuối năm 2015 đến nay, dịch bệnh do vi rút Zika đã được phát hiện và diễn biến hết sức phức tạp, lây lan nhanh 
tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đe dọa trực tiếp tới đối tượng phụ nữ có thai và trẻ em sau sinh 
với những triệu chứng không điển hình trong thời kỳ ủ bệnh. Ngày 5/4 Việt Nam phát hiện và công bố 2 trường hợp 
nhiễm vi rút Zika đầu tiên tại Khánh Hòa và Tp. HCM. Thông tin này, một lần nữa làm dấy lên sự hoang mang, lo 
ngại từ phía người dân. Để có một cái nhìn tổng quan về tình hình dịch bệnh cũng như đánh giá về nguy cơ xâm 
nhập của dịch bệnh vào tỉnh BR-VT, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn BS. Hà Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm Y tế 
Dự Phòng tỉnh BR-VT (Bs. HVT). Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
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phải có kế hoạch theo dõi, ngăn chặn 
sự xâm nhập và giao cho ngành Y tế 
chủ động triển khai mọi biện pháp 
phòng chống dịch. Gần đây, khi phát 
hiện 2 ca nhiễm vi rút Zika đầu tiên 
tại Việt Nam, Bộ Y tế đã nâng mức 
cảnh báo dịch thì công tác này càng 
được UBND tỉnh và ngành Y tế triển 
khai quyết liệt.

Thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh cũng như chỉ đạo, hướng dẫn của 
Cục Y tế Dự phòng, Sở Y tế đã yêu 
cầu Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh 
tham mưu về công tác phòng, chống 
dịch tới các cấp, ngành, kích hoạt hệ 
thống Y tế Dự phòng trên phạm vi 
toàn tỉnh; Chuẩn bị đầy đủ các phương 
tiện, trang thiết bị, quy trình giám sát 
dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với Sở 
Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở 
Ngoại vụ...giám sát và nắm bắt thông 
tin về khách du lịch đến tỉnh ta; tăng 
cường công tác kiểm dịch Y tế biên 
giới qua các cảng biển, kết hợp chặt 
chẽ với Trung tâm kiểm dịch Quốc 

tế Tân Sơn Nhất Tp. HCM kiểm tra, 
thu thập thông tin của khách từ vùng 
dịch đến tỉnh BR-VT; tăng cường giám 
sát ca bệnh tại cộng đồng và các cơ 
sở khám chữa bệnh, ngoài ra, Sở Y tế 
cũng đã chỉ đạo Trung tâm TT-GDSK 
tỉnh cập nhật thường xuyên và tăng 
cường tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng về tình hình 
dịch bệnh, giúp người dân nắm bắt đầy 
đủ thông tin về dịch, bệnh cũng như 
nâng cao ý thức phòng ngừa.

Vừa qua, Sở Y tế phối hợp với 
UBND Tp Vũng Tàu tổ chức lễ phát 
động chiến dịch “Người dân tự diệt 
muỗi, lăng quăng phòng chống bệnh 
do vi rút Zika và sốt xuất huyết” nhằm 
đẩy mạnh hiệu quả chiến dịch diệt lăng 
quăng làm giảm tỷ lệ côn trùng và 
muỗi vằn, giảm nguy cơ lây truyền vi 
rút Zika trên địa bàn tỉnh; tiến hành ký 
cam kết phối hợp trong công tác phòng 
chống dịch bệnh giữa ngành Y tế tỉnh 
với UBND các huyện/ thành phố; giữa 
UBND huyện/thành phố với UBND 
các xã/phường trên phạm vi toàn tỉnh. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu 
ngành GD-ĐT phải đưa các nội dung 
phòng chống dịch vào chương trình 
sinh hoạt tại các trường để đẩy mạnh 
tuyên truyền cho giáo viên và học sinh, 
xem đây là một kênh thông tin quan 
trọng để tuyên truyền đến cộng đồng.

 PV: Như vậy việc cần làm trước 
mắt vẫn là chủ động phòng ngừa và 
nâng cao hiểu biết của người dân về 
vi rút Zika. Vậy xin ông hãy đưa ra 
những khuyến cáo đối với người dân 
trong bối cảnh hiện nay.

Bs. HVT: Để chủ động phòng 
chống bệnh do vi rút Zika xâm nhập 
và lây lan tại nước ta, Bộ y tế khuyến 
cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh sau:

- Người nhập cảnh về từ các quốc 
gia có lưu hành vi rút Zika chủ động tự 
theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, 
nếu có biểu hiện sốt đến ngay cơ sở 
Y tế để được khám và tư vấn điều trị. 
Không tự ý điều trị tại nhà.

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa 
nước để muỗi không vào đẻ trứng

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

- Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế 
thải, các hốc nước tự nhiên không cho 
muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, 
vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc 
tre, bẹ lá...

- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng 
muỗi đốt ngay cả ban ngày.

- Tích cực phối hợp với ngành Y tế 
trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi 
để phòng, chống dịch.

 PV: Xin cảm ơn ông đã chia sẻ 
thông tin cùng bạn đọc.

(Thực hiện phỏng vấn)
 KHÁNH CHI

Qua kiểm tra, phát hiện ổ lăng quăng tại một hộ dân trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ảnh: THẾ PHI
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Công tác thanh tra, kiểm tra về 
lĩnh vực an toàn thực phẩm là 
hoạt động thường xuyên của 

cơ quan quản lý nhà nước, để phòng 
ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật; phát hiện những thiếu 
sót trong cơ chế quản lý, chính sách, 
pháp luật để kiến nghị với cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền các 
biện pháp khắc phục; phát huy nhân 
tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo 
vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm. 

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm 
cho người tiêu dùng, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội, vấn đề đặt ra 
là “Làm gì để nâng cao hiệu quả của 
công tác thanh, kiểm tra an toàn thực 
phẩm trong năm 2016 và những năm 
tiếp theo?”. 

Để nâng cao hiệu quả của công 
tác thanh, kiểm tra ATTP, Chi cục 
ATVSTP đã triển khai thực hiện kế 
hoạch số 52/KH-BCĐTƯVSATTP, 
ngày 22/01/2016 của Ban Chỉ đạo 
Liên ngành Trung ương về Vệ sinh 
an toàn thực phẩm, về việc triển khai 
công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn 
thực phẩm năm 2016; tham mưu Sở 
Y tế ban hành các văn bản để chỉ đạo, 
hướng dẫn tổ chức triển khai có hiệu 
quả trong công tác thanh, kiểm tra 
an toàn thực phẩm các đợt cao điểm 
như: Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân, 
Tháng hành động vì chất lượng an 
toàn thực phẩm, Tết Trung thu…; Tổ 
chức thanh, kiểm tra toàn diện việc 
thực hiện các quy định của pháp luật 
về bảo đảm an toàn thực phẩm của các 
cơ sở thực phẩm. Triển khai thanh, 
kiểm tra liên tục trong suốt cả năm từ 
cấp tỉnh đến cấp huyện/TP/xã/phường. 
Ngoài việc thanh, kiểm tra theo kế 
hoạch, Chi cục đã tăng cường các cuộc 

thanh, kiểm tra đột xuất tại các cơ sở 
thực phẩm; phối hợp chặt chẽ giữa 
các ngành chức năng có liên quan, 
tăng cường phối hợp liên ngành để 
bảo đảm lực lượng thanh, kiểm tra đủ 
mạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý các trường hợp vi phạm 
về an toàn thực phẩm theo quy định 
của pháp luật, tránh sự chồng chéo 
hoặc bỏ sót đối tượng thanh tra, kiểm 
tra và nâng cao hiệu lực quản lý, hạn 
chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh 
truyền qua thực phẩm, không để thực 
phẩm không bảo đảm an toàn, không 
rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên 
thị trường. 

Các cơ quan có thẩm quyền từ cấp 
tỉnh đến xã/phường xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm pháp luật về an toàn 
thực phẩm, ngoài hình thức xử phạt 
tiền, cần áp dụng các hình thức xử phạt 
bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả 
mạnh mẽ, quyết liệt như: đình chỉ hoạt 
động của cơ sở sản xuất, kinh doanh vi 
phạm quy định về an toàn thực phẩm; 
tịch thu tang vật, tạm dừng lưu thông, 

thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm 
về an toàn thực phẩm; công bố công 
khai cơ sở vi phạm trên các phương 
tiện thông tin đại chúng theo quy định. 
Bên cạnh đó, trong quá trình thanh, 
kiểm tra kết hợp tốt công tác tuyên 
truyền, giáo dục kiến thức về an toàn 
thực phẩm và hướng dẫn cơ sở chấp 
hành đúng các quy định của Luật An 
toàn thực phẩm. 

Song, bên cạnh công tác triển khai 
thanh tra, kiểm tra, thiết nghĩ chính 
quyền địa phương cũng cần đầu tư 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng 
cụ, tài chính, tăng biên chế cán bộ làm 
công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt 
ở cấp huyện/TP/xã/phường; thường 
xuyên nâng cao năng lực cho cán bộ 
tham gia công tác quản lý về an toàn 
thực phẩm, thông qua đào tạo ngắn 
hạn, dài hạn để đáp ứng hiệu quả trong 
công tác quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm.

Bài, ảnh: KS BÙI THỊ THẢO NGÂN
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh BR-VT

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra ATTP tại chợ đầu mối TP. Bà Rịa.

Làm gì để nâng cao hiệu quả
công tác thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm
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Nằm trong khuôn khổ chương 
trình phòng chống bệnh Tăng 
huyết áp (THA) và Đái tháo 

đường (ĐTĐ) của tỉnh, để đẩy mạnh 
công tác truyền thông, cung cấp thông 
tin, giúp người dân phòng ngừa THA-
ĐTĐ hoặc khi bị thì tuân thủ điều trị, 
phòng ngừa biến chứng, nâng cao chất 
lượng cuộc sống… Mặt khác, nhằm 
đổi mới các hình thức truyền thông, 
tạo diễn đàn chia sẻ thông tin sức khỏe, 
cuộc sống, giao lưu giữa những người 
bệnh THA-ĐTĐ trong tỉnh, năm 2010 
Ban điều hành Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia Y tế về phòng chống THA, 
ĐTĐ đã quyết định thành lập Câu lạc 
bộ (CLB) bệnh nhân THA, ĐTĐ của 
tỉnh, giao Trung tâm TT-GDSK là cơ 
quan thường trực, Giám đốc Trung tâm 
TT-GDSK trực tiếp là chủ nhiệm CLB.

Nhớ lại những ngày đầu mới thành 
lập, Ban chủ nhiệm “loay hoay” với 

câu hỏi: “Bắt đầu từ đâu?”. Bởi lẽ, 
quyết định thành lập CLB là một 
chuyện, nhưng hoạt động như thế nào? 
Huy động hội viên tham gia ra sao? 
Họ có tham gia không? Chia sẻ với 
hội viên nội dung gì? Và mời ai nói 
để người bệnh “thích” nghe? Làm gì 
để duy trì hoạt động của CLB… hàng 
loạt câu hỏi đặt ra và hàng loạt khó 
khăn có thể trông thấy khi bắt tay vào 
xây dựng CLB.

Song, với quyết tâm cao của ban 
chủ nhiệm, được sự quan tâm chỉ đạo 
sâu sát của Sở Y tế, Ban điều hành 
chương trình phòng chống THA, 
ĐTĐ, sự giúp đỡ nhiệt tình của Bệnh 
viện Lê Lợi (nơi sinh hoạt CLB hàng 
quý), đến nay, sau hơn 5 năm triển khai 
hoạt động, CLB đã mang lại nhiều kết 
quả tích cực.

Theo quy chế hoạt động, CLB sinh 
hoạt 1 lần/quý vào sáng thứ 6 tuần 

cuối tháng của tháng cuối quý. Nội 
dung sinh hoạt ưu tiên các vấn đề xung 
quanh kiến thức về phòng chống bệnh 
THA, ĐTĐ, đặc biệt là các biện pháp 
phòng ngừa biến chứng...

Bên cạnh đó, các chủ đề sức khỏe 
đối với người cao tuổi cũng được CLB 
quan tâm, đồng thời theo yêu cầu của 
hội viên, nhiều vấn đề sức khỏe liên 
quan cũng được chia sẻ. CLB đã mời 
các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của 
tỉnh về các lĩnh vực liên quan để hướng 
dẫn, giải đáp những thắc mắc, quan 
tâm của hội viên. Tại các buổi sinh 
hoạt, các bác sĩ thường dành nhiều thời 
gian để giải đáp, trả lời bệnh tình cụ 
thể của từng hội viên nên các hội viên 
rất hài lòng (mà trong lúc khám bệnh, 
do áp lực đông bệnh, ít thời gian nên 
thường chưa được chu đáo). Ngoài ra, 
đầu giờ sinh hoạt nhiều hội viên hăng 
hái góp vui văn nghệ như: ngâm thơ, 
ca hát… làm sinh động thêm nội dung 
sinh hoạt CLB, tạo không khí vui vẻ, 
yêu đời, lạc quan, chiến thắng bệnh tật.

Ông Nguyễn Đức Vinh ( 81 tuổi 
- F7) - một trong số những hội viên 
nhiệt tình tham gia đầy đủ các buổi 
sinh hoạt của CLB đã vui vẻ cho biết: 
“CLB rất thú vị và ý nghĩa. Nhờ có 
CLB mà tôi biết được bệnh của mình 
cái gì được ăn, cái gì không được ăn và 
nếu ăn thì như thế nào? Luyện tập thể 
dục như thế nào?… Cũng nhờ CLB, 
tôi có kiến thức để chủ động chữa bệnh 
cho mình cùng với việc kết hợp uống 
thuốc, điều trị tại bệnh viện. Hiện sức 
khỏe của tôi ngày càng khá hơn!”.

Bà Trần Thị Hợi (68 tuổi–F8) cũng 
phấn khởi nhận xét: “Tôi thấy CLB rất 
là bổ ích, nhưng vì nhà xa lại phải phụ 

Câu lạc bộ bệnh nhân Tăng huyết áp - 
Đái tháo đường tỉnh BR-VT: 

Nhìn lại sau 5 năm hoạt động

Kiểm tra huyết áp, đường huyết cho hội viên CLB THA-ĐTĐ. Ảnh: THẾ PHI
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thuộc vào con cháu chở đi nên đôi lần 
tôi không tham gia được, cảm thấy rất 
là tiếc! Tôi bị THA từ nhiều năm rồi. 
Nhờ có CLB này mà tôi có hiểu biết 
hơn về bệnh tật và phòng ngừa các 
biến chứng”.

Lần đầu tham gia CLB, ông 
Nguyễn Đức Minh (82 tuổi, phường 
10) cũng đã có những nhận xét khen 
ngợi tích cực: “Rất thú vị! Được tiếp 
đón nhiệt tình, được thắc mắc về sức 
khỏe và có cơ hội tốt để giao lưu, chia 
sẻ về sức khỏe, đời sống thường ngày 

giữa các hội viên với nhau… Tôi cho 
rằng, đây là một sân chơi bổ ích, hấp 
dẫn nhất đối với sức khỏe của người 
bệnh THA-ĐTĐ nói riêng và sức khỏe 
người cao tuổi nói chung”…

Đánh giá về kết quả hoạt động 5 
năm qua và định hướng hoạt động của 
CLB trong thời gian tới, Bs.Nguyễn 
Văn Lên- Giám đốc Trung tâm TT-
GDSK, chủ nhiệm CLB cho biết:”Sinh 
hoạt CLB người bệnh là một hình thức 
truyền thông trực tiếp rất hiệu quả. 
Thực tế để tổ chức hoạt động, duy 

trì nề nếp sinh hoạt CLB không hề 
đơn giản, song vì tính hiệu quả của nó 
và đáp ứng nhu cầu của các hội viên 
cũng như mục tiêu của chương trình, 
chúng tôi đã và sẽ cố gắng. Vấn đề lớn 
nhất hiện nay chúng tôi quan tâm đó 
là, làm gì để nâng cao chất lượng các 
buổi sinh hoạt, qua đó duy trì và lôi 
cuốn ngày càng nhiều hội viên tham 
gia? Một trong những giải pháp ưu 
tiên của chúng tôi là phải luôn đổi mới 
nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt, 
chọn chủ đề thiết thực, mời báo cáo 
viên giàu kinh nghiệm, giàu chuyên 
môn, kỹ năng truyền thông, nhiệt tình 
chia sẻ. Mặt khác, công tác quảng bá, 
tuyên truyền, vận động đối với cộng 
đồng cần được tăng cường, vì mục 
tiêu là CLB càng nhiều người tham 
gia càng tốt chứ không chỉ là những 
người bệnh THA, ĐTĐ”. 

5 năm chưa phải là dài, nhưng 
cũng đủ để nhìn lại những mặt được, 
mặt chưa được của hình thức truyền 
thông qua sinh hoạt CLB bệnh nhân 
THA, ĐTĐ của chương trình mục tiêu 
quốc gia Y tế phòng chống THA, ĐTĐ 
của tỉnh. Những mong chương trình, 
Ban chủ nhiệm CLB tiếp tục quan 
tâm đầu tư và nâng cao chất lượng 
các buổi sinh hoạt, góp phần nâng cao 
kiến thức, thực hành về chăm sóc sức 
khỏe hội viên nói riêng và người dân 
nói chung. HOA VIỆT

Một buổi sinh hoạt CLB ĐTĐ-THA. Ảnh: THĂNG THÀNH

Báo cáo viên giải đáp những câu hỏi của hội viên tại buổi sinh hoạt CLB. Ảnh: THĂNG THÀNH
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Tại Hội nghị Tim mạch học can 
thiệp toàn quốc lần thứ 4, diễn 
ra ngày 25/10/2015, tại Hà Nội, 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim 
Tiến đã khẳng định: “Nhờ sự phát triển 
của tim mạch can thiệp (TMCT) hàng 
nghìn bệnh nhân đã được cứu sống, 
hàng vạn bệnh nhân đã được chữa khỏi 
hoàn toàn. TMCT đã giúp nâng cao 
chất lượng cuộc sống cũng như tuổi thọ 
của người dân Việt Nam”… BR-VT 
mỗi năm cũng có khoảng hàng ngàn 
lượt bệnh nhân cần kỹ thuật điều trị 
can thiệp tim mạch và đặc biệt trong 
các tình huống cấp cứu liên quan đến 
tính mạng người bệnh khi bị nhồi máu 
cơ tim cấp. Cho nên, việc triển khai và 
thực hiện TMCT phát triển thành một 
chuyên khoa mũi nhọn về tim mạch 
tại BR-VT sẽ giúp cho người bệnh có 
thể chữa bệnh tại địa phương, giảm tải 
cho bệnh viện tuyến trên, đồng thời 
đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành 
là một hướng đi đúng đắn và rất cần 
thiết hiện nay. 

Được sự quan tâm đầu tư của 
UBND tỉnh, đến nay, BV Bà Rịa cơ 
sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu 
tư đầy đủ như: máy chụp DSA, máy 
Holter theo dõi các thông số tim mạch, 
máy sốc điện, máy bơm tim tự động… 
đạt tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại; đã 
đào tạo xong 01ê-kíp gồm 01bác sĩ 
– 02 điều dưỡng – 02 kỹ thuật viên 
thực hiện thủ thuật chụp, chẩn đoán 
hình ảnh và can thiệp tim mạch đối với 
bệnh lý động mạch vành; đang tiếp tục 
đào tạo thêm 03 bác sĩ – 07 điều dưỡng 
– 04 kỹ thuật viên về các bệnh lý khác 
trong TMCT… Năm 2016, BV Bà Rịa 
sẽ tập trung nhiều nguồn lực cho việc 
thành lập chuyên khoa TMCT. Ngoài 
việc bố trí nhân sự đào tạo tại chỗ, cử 
đi đào tạo thì trong đề án thuê chuyên 
gia của ngành đã được tỉnh phê duyệt 
thì TMCT cũng được ưu tiên, đầu tư. 
Tới đây, BV Bà Rịa còn là bệnh viện 
vệ tinh của BV Chợ Rẫy về lĩnh vực 
này. Đây là cơ hội tốt để BV Bà Rịa 
được đầu tư và tiếp cận kỹ thuật can 
thiệp tim mạch một cách toàn diện.

 Đánh dấu sự khởi đầu cho việc 
triển khai chuyên khoa TMCT để tiến 
tới thành lập chuyên khoa mũi nhọn 
về Tim mạch, ngày 10/3/2016 BV Bà 
Rịa đã chính thức thực hiện TMCT đối 
với bệnh lý Động mạch vành. Tính đến 
ngày 25/3/2016, BV Bà Rịa đã chụp và 
can thiệp cho hơn 30 bệnh nhân bị hẹp 
Động mạch vành bằng phương pháp 
đặt giá đỡ (Stent) và kết quả mang lại 
cho bệnh nhân rất khả quan. 

Ông Hoàng Văn Phúc- 48 tuổi, 
Tp.Bà Rịa vui vẻ cho biết: “Tôi vừa 
trải qua phương pháp đặt Stent cho 
động mạch vành. Nó khá nhẹ nhàng, 
không phải chịu đau như là phẫu thuật. 
Trước khi làm thủ thuật tôi đã được 
bác sĩ tư vấn, hướng dẫn nên rất yên 
tâm điều trị. Đặt Stent xong bây giờ tôi 
thấy sức khỏe của mình khá ổn định”.

Trường hợp may mắn khác là bà 
Vũ Thùy Linh – 50 tuổi, Tp.Vũng Tàu. 
Ban đầu được nhập vào BV Lê Lợi vì 
cơn đau ngực dữ dội, khó thở, cơ thể 
vã mồ hôi lạnh, mặt choáng váng… 
Bệnh viện đã tiến hành đo điện tim, 
chẩn đoán hình ảnh… kết quả bệnh 
nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. BV Lê 
Lợi có chỉ định cho bệnh nhân dùng 
thuốc tiêu sợi huyết và chuyển nhanh 
sang BV Bà Rịa để tiến hành can thiệp 
động mạch vành. Bệnh nhân đã được 
BV Bà Rịa can thiệp kịp thời, qua cơn 
nguy kịch và dần phục hồi sức khỏe. 

Theo Bs.Nguyễn Đức Hiền- 
Trưởng khoa Nội Tim Mạch-Lão Học 
BV Bà Rịa, bệnh lý về tim mạch đều 
rất nguy hiểm và có nhiều nguy cơ dẫn 
đến tử vong. Ví như bị nhồi máu cơ 
tim, xuất hiện khi một nhánh của động 

(Xem tiếp trang 12)

Bệnh viện Bà Rịa triển khai kỹ thuật

tim mạch can thiệp

Một ca đặt Stent tại BV Bà Rịa. 
 Ảnh: THĂNG THÀNH8



Trong giai đoạn từ năm 2010-
2015, ngành y tế BR - VT đã 
được tỉnh đầu tư hơn 4.000 tỷ 

đồng để xây dựng cơ sở vật chất và 
mua sắm trang thiết bị. Trong đó, công 
trình BV Bà Rịa có tổng vốn đầu tư gần 
2000 tỷ đồng được thiết kế theo hướng 
hiện đại với các tiêu chuẩn quốc tế đưa 
vào sử dụng tháng 1/2015. Điều này 
thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, 
chính quyền BR-VT trong việc nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh tại tỉnh 
nhà. Với quy mô 17 tầng và công suất 
700 giường bệnh cùng nhiều loại máy 
móc hiện đại phục vụ công tác khám, 
chẩn đoán và điều trị như: máy DSA 
(máy chụp mạch máu xóa nền phục vụ 
điều trị bệnh về tim mạch); máy chụp 
nhũ ảnh phát hiện sớm bệnh ung thư 
vú; máy tán sỏi; máy chụp CT scaner 
128 lát cắt, máy chạy thận..., công trình 
BV BR mới đưa vào sử dụng năm 2015 
đang mang lại nhiều tiện tích, thuận 
lợi cho cán bộ, đội ngũ y bác sĩ bệnh 
viện và bệnh nhân trong việc khám 
chữa bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hương – quyền 
Giám đốc BV Bà Rịa phấn khởi cho 
biết: “...những năm trước, phòng lọc 
thận nhân tạo cho các bệnh nhân bị suy 
thận chỉ có 6 đến 8 máy, phải chạy thận 
liên tục 3 ca/ ngày mới đáp ứng đủ 
nhu cầu cho người bệnh. Phòng ốc thì 
chật hẹp, tình trạng nằm đôi và ghép 
giường do bệnh đông là rất phổ biến... 
Nhưng nay, cơ sở vật chất của BV Bà 
Rịa mới rất tốt, phòng bệnh thoáng mát 
rộng rãi, có toilet riêng, phòng lọc thận 
nhân tạo được bố trí tới 50 máy, không 
còn tình trạng nằm đôi hay là ghép 
giường như trước. Nhân sự được bệnh 
viện bổ sung về số lượng cũng như 
chất lượng. Về công tác chuyên môn, 
bệnh viện cũng đã thành lập thêm các 
Khoa Chấn thương chỉnh hình, Khoa 
Hồi sức sơ sinh, Khoa Tai – Mũi - 
Họng để đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh cho nhân dân tỉnh nhà...”

Ông Đỗ Bốn – người dân xã Hắc 
Dịch, huyện Tân Thành nhận xét: “Hồi 
trước BV Bà Rịa không được như giờ 

đâu, máy móc ít, cơ sở chật hẹp lắm. 
Nay được xây dựng khang trang, rộng 
rãi và có nhiều máy móc mới rồi. Các 
bác sĩ, điều dưỡng cũng rất tận tình, 
chu đáo. Cái gì mình không biết là 
được hướng dẫn tới nơi, tới chốn luôn. 
Nói chung giờ đi khám bệnh thấy rất 
thoải mái, thuận tiện”.

Không những các bệnh viện tuyến 
tỉnh được đầu tư, mà cả các TTYT 
tuyến huyện, Trạm y tế xã, phường 
cũng được đầu tư xây mới. Cụ thể, tỉnh 
đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây 
mới BV Tâm Thần, BV Y học Dân tộc, 
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, 
TTYT huyện Tân Thành, Trung tâm y 
tế huyện Đất Đỏ, TTYT huyện Long 
Điền. Nâng cấp và cải tạo Trung tâm 
y tế Xuyên Mộc và Côn Đảo. Nhờ sự 
đầu tư này, sau 5 năm, ngành y tế từ 
tuyến huyện đến tỉnh đã tăng thêm 700 
giường bệnh, giảm tải áp lực cho các 
bệnh viện tuyến trên.

Bà Võ Thị Hương – Một người dân 
xã Láng dài, huyện Đất Đỏ kể: “Tôi 

Nhìn lại chặng đường 5 năm phát triển của 

NGÀNH Y TẾ BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Kể từ năm 2010 đến nay, mặc dù 
nền kinh tế- xã hội của tỉnh còn 
gặp nhiều khó khăn, song Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
BR-VT vẫn quan tâm ưu tiên đầu 
tư về mọi mặt cho ngành y tế tỉnh. 
Từ sự quan tâm này, ngành y tế 
BR-VT đã nỗ lực nâng cao trình độ 
chuyên môn, ý thức đạo đức nghề 
nghiệp, đẩy mạnh công tác chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Mổ bắt con” tại bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: THẾ PHI

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
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sống ở đây nhiều năm rồi. Trước đây, 
BV còn chật hẹp và chỉ điều trị được 
một số bệnh thông thường, còn bệnh 
nặng là phải lên tuyến trên. Nhưng 
giờ khác rồi, BV được xây dựng to 
và đẹp, có đủ hết từ chụp phim, siêu 
âm, xét nghiệm.. điều trị yên tâm lắm, 
lên tuyến trên làm chi cho mất công”.

Bà Trần Thanh Hoài Phương - Phó 
giám đốc TTYT huyện Đất Đỏ cho 
biết: “Được sự quan tâm của UBND 
tỉnh, Sở Y tế cũng như của UBND 
huyện, TTYT huyện Đất Đỏ và một số 
Trạm y tế trên địa bàn huyện đã được 
xây mới, ngoài ra còn đầu tư nâng cấp 
sửa chữa một số Trạm y tế cũ nên về 
cơ bản cơ sở vật chất đã đáp ứng được 
nhu cầu khám chữa bệnh của người 
dân trên địa bàn. Hiện quy mô của 
TTYT là 50 giường, nhờ đó TTYT 
đã triển khai được 5 phòng khám giúp 
bệnh nhân không phải chờ đợi lâu. Bên 
cạnh đó, nhiều kỹ thuật mới đã được 
triển khai, chất lượng phục vụ được 
nâng lên và nhận được nhiều sự khen 
ngợi từ phía người dân.”

Đi đôi với việc đầu tư cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị y tế, đội ngũ cán 
bộ y tế cũng được tăng cường cả về 
số lượng và chất lượng. Toàn ngành 
hiện có gần 700 bác sĩ, tỷ lệ bác sĩ trên 
vạn dân đã tăng từ 5,4 năm 2010 lên 
6,5 năm 2015, đạt mức trung bình khá 
và tương đương với các tỉnh, thành 
khác trong khu vực Đông Nam bộ. 
Trung bình mỗi năm các BV triển 
khai khoảng 50 kỹ thuật mới thông 
qua thực hiện các đề án như: Đề án 
1816, Đề án BV vệ tinh. Đến nay, các 
BV tuyến tỉnh đã đưa vào sử dụng 
các kỹ thuật cao giải quyết các bệnh 
lý chuyên sâu như : Mổ chấn thương 
sọ não phức tạp, nối đứt lìa chi, vết 
thương thấu tim, mổ nội soi các bệnh 
ngoại tổng quát, ngoại niệu và tai mũi 
họng. Về nội khoa xử lý được các bệnh 
về tim mạch, chạy thận nhân tạo, điều 
trị rắn cắn bằng huyết thanh…Về nhi 
khoa điều trị được trẻ đẻ non cân nặng 

khoảng 1.000 gram. Các TTYT tuyến 
huyện đã khám và điều trị được các 
bệnh lý cơ bản về nội, ngoại, sản, nhi. 
Tuyến xã, phường với chức năng dự 
phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu 
hiện đang được đầu tư để đạt Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 
năm 2020. Kết thúc năm 2015 đã có 
65% xã đạt Bộ tiêu chí mới.

Không chỉ đạt được nhiều kết quả 
cao trong công tác khám chữa bệnh, 
5 năm qua, ngành y tế BR-VT còn đạt 
được nhiều kết quả khả quan trong 
công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở. 
100% thôn ấp, khu phố có nhân viên 
y tế hoạt động. 100% trạm y tế có y 
sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh. Hoạt động 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em 
đạt hiệu quả, các chỉ tiêu về tử vong 
bà mẹ và trẻ em được khống chế tốt 
và thấp hơn so với cả nước. Duy trì tốc 
độ tăng dân số ở mức cho phép. Công 
tác phòng chống HIV/AIDS triển khai 
tích cực. Ngành đã cơ bản kiểm soát 
tốt bệnh dịch, không để xảy ra dịch 
lớn. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng trên 98% 
và bảo vệ các thành quả: thanh toán 
bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, loại 
trừ phong...

Hiện nay, BR-VT đang tiếp tục 
củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng 
lưới ngành y tế, đặc biệt là mạng lưới 
y tế cơ sở; tăng cường Y tế dự phòng, 
chương trình mục tiêu về y tế; củng 
cố, phát triển và nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh; đầu tư trang thiết 
bị y tế tuyến cơ sở và các BV; xây 
mới BV đa khoa Vũng Tàu và một 
số trạm y tế tại các huyện/thành phố; 
định hướng xây dựng một số bệnh viện 
chuyên khoa...

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, 
sự đầu tư của chính quyền, sự quan 
tâm phối hợp của các cấp, các ngành, 
sự tin tưởng của nhân dân trong tỉnh 
cùng những thành tựu đã đạt được 
trong 5 năm qua, trong 5 năm tiếp 
theo, Ngành y tế tỉnh tiếp tục phấn đấu 
phát triển sự nghiệp y tế theo hướng 
công bằng, hiệu quả và hiện đại; Nâng 
cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của 
nhân dân về nhu cầu 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 của tỉnh 
BR-VT trong thời gian tới.

LÊ THANH

Cán bộ Y tế giám sát công tác diệt lăng quăng tại một hộ gia đình.  Ảnh: THẾ PHI
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- Đột ngột té ngã, hôn mê: xếp vào 
chứng Thiên phong, trúng phong.

- Hoa mắt, chóng mặt: xếp vào 
chứng Huyễn vựng.

- Liệt ½ người, liệt mặt: xếp vào 
chứng Nuy.

- Tê tay chân: xếp vào chứng Ma 
mộc
Nguyên nhân của bệnh lý này 
theo YHCT:

- Do ngọai nhân chủ yếu là phải 
hóa nhiệt và sinh phong

- Do thất tình (nội nhân) như: giận, 
lo sợ, gây tổn thương 3 tạng Tỳ, Can, 
Thận

- Do mắc bệnh lâu ngày(nội 
thương) làm cơ thể suy yếu, thận âm, 
thận dương suy, thận âm suy hư hỏa 
bốc lên, thận dương suy chân dương 
nhiễu loạn ở trên

- Do yếu tố di truyền hoặc do dị 
dạng bẩm sinh (tiên thiên bất túc)

- Do ăn uống không đúng cách sinh 
đàm thấp làm tắc trở kinh lạc

- Do chấn thương gây huyết ứ tắc, 
kinh lạc không thông
Bệnh cảnh lâm sàng theo 
YHCT:

Trong đợt TBMMN:
a. Trúng lạc: bệnh nhân đột ngột 

ghi nhận da tê dại kèm các chứng đầu 
váng, hoa mắt. Triệu chứng này có thể 
thoáng qua rồi biến mất hoặc kéo dài.

b. Trúng kinh: người bệnh không 
mê man, có thể lơ mơ, liệt ½ người, 

nói năng không trôi chảy, rêu trắng 
dày, mạch huyền hoạt.

c. Trúng phong tạng phủ: Bệnh 
nhân mê man xuất hiện các chứng liệt 
½ người, miệng mắt méo lệch, nói 
năng ú ớ hoặc nói không được, đại 
tiểu tiện không biết hoặc bí kết.

Giai đoạn sau TBMMN- di chứng 
của TBMMN:

Triệu chứng theo YHCT trong giai 
đoạn này chủ yếu gồm các chứng cân 
nuy và cốt nuy, kiện vong:

a. Thể Can Thận âm hư: sắc mặt 
sạm, mặt má ửng hồng, răng khô, 
móng khô, gân gồng cứng co rút, đau 

lưng, tiểu đêm, ngủ kém, nóng trong 
người, lưỡi đỏ, mạch trầm sác vô lực.

b. Thể Thận âm dương lưỡng hư: 
sắc mặt tái xanh hoặc đen sạm, răng 
khô, móng khô, gân gồng cứng co rút, 
đau lưng , tiểu đêm, ngủ kém, sợ lạnh, 
lưỡi nhợt bệu, mạch trầm nhược.

c. Thể Đờm thấp: người béo, thừa 
cân, lưỡi dày to, nặng đầu, nặng các 
chi. Mạch hoạt. 

Chăm sóc và điều trị: Điều trị 
bằng YHCT bao gồm 02 phương pháp 
chính là điều trị dùng thuốc YHCT và 
điều trị không dùng thuốc: châm cứu, 
xoa bóp bấm huyệt,…

Phòng tập PHCN BV Lê Lợi. Ảnh: THẾ PHI

Đông y điều trị 
di chứng tai biến 
mạch máu não
Từ xa xưa ông cha ta đã biết sử dụng những phương pháp điều trị của y học cổ truyền (YHCT) có tác 
dụng rất tốt để điều trị di chứng vận động của tai biến mạch máu não (TBMMN). Trong YHCT không 
có bệnh danh TBMMN mà thường gặp trong rất nhiều chứng trạng của YHCT. Theo YHCT, những triệu 
chứng thường gặp trong TBMMN là:
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mạch vành nuôi dưỡng cơ tim đột ngột bị tắc nghẽn bởi 
một khối máu đông, hoạt động cung cấp máu cho tim bị 
ngừng trệ nếu không xử trí tái thông kịp thời cơ tim sẽ 
bị hoại tử và mất chức năng, hậu quả để lại cho người 
bệnh nặng nề có thể sẽ suy tim, loạn nhịp tim nặng thậm 
chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Cần nhận biết sớm 
triệu chứng để được chẩn đoán chính xác, can thiệp 
kịp thời như: dùng thuốc tiêu sợi huyết sớm hoặc can 
thiệp mạch vành sớm bằng kỹ thuật nong mạch vành 
(trước 3-6 giờ) sẽ giảm được sự lan rộng của nhồi máu 
cơ tim. Nhưng phương pháp này chỉ giảm được triệu 
chứng, không giải quyết được nguyên nhân gây hẹp 
mạch vành. Trong trường hợp động mạch vành bị hẹp 
trên 70% thì phải can thiệp ngay bằng phương pháp 
đặt Stent động mạch vành - đây là một biện pháp 
can thiệp kỹ thuật cao hạn chế thấp nhất tử vong 

và những biến chứng sau đó. Khi bệnh bắt đầu 
khởi phát, bệnh nhân nhập viện càng sớm càng 
tốt, khả năng hồi phục hoàn toàn càng cao. Hiệu 
quả điều trị sẽ tốt nhất nếu bệnh nhân được xử trí 
trước 3 giờ đầu kể từ thời điểm khởi phát bệnh. 

Ths.Bs Phan Văn Thành – Phó giám đốc BV Bà Rịa 
– trực tiếp phụ trách chương trình tim mạch can thiệp 
của tỉnh cho biết: “UBND tỉnh, Sở Y tế đã quan tâm 
đầu tư rất lớn, chúng tôi cũng cố gắng hết mình, tất cả 
vì sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, đây mới là kết 
quả bước đầu. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục 
đào tạo nguồn nhân lực, thông qua đề án thuê chuyên 
gia, cụ thể là Bv Chợ Rẫy TP HCM để tiếp tục hoàn 
thiện các kỹ thuật đã triển khai, mở rộng các kỹ thuật 
can thiệp tim mạch cao khác, phấn đấu để BV Bà Rịa 
có một chuyên khoa TMCT chất lượng, đáp ứng nhu 
cầu rất lớn hiện nay, giúp người bệnh được hưởng kỹ 
thuật cao ngay tại địa phương, nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên, giảm chi phí 
cho người bệnh, người dân”. HOA VIỆT

Bệnh viện Bà Rịa...
(Tiếp theo trang 8)

Điều trị bằng thuốc YHCT: 
Thể Can Thận âm hư:
Pháp trị: Tư âm tiềm dương, bình 

can tức phong, bổ can thận, liễm hãn, 
thanh nhiệt, thông kinh hoạt lạc.

Bài thuốc: Lục vị địa hoàng hoàn 
gia giảm gồm: Thục địa 32g, hoài sơn 
16g, sơn thù 08g, đơn bì 12g, phục 
linh 12g, trạch tả 06g, đương quy 12g, 
bạch thược 08g.

Công thức huyệt: thận du, phục 
lưu, tam âm giao, can du, thái xung. 
Gia giảm thần môn, nội quan, bách 
hội, a thị huyệt.

Thể Thận âm dương lưỡng hư:
Pháp trị: Ôn bổ Thận dương, 

dưỡng âm, khu phong, bình can, thanh 
nhiệt, liễm hãn, thông kinh hoạt lạc.

Bài thuốc: Thận khí hoàn gồm: 
Bạch linh 120g, thục địa 320g, sơn thù 
160g, đơn bì 120g, quế chi 40g, trạch 
tả 120g, phụ tử 40g, sơn dược 160g.

Châm cứu: ôn châm thái dương, 
bách hội, đầu duy, phong trì, thái xung, 
quang minh, can du, thận du, tam âm 
giao, thái khê, phi dương, mệnh môn, 
trung cực, quan nguyên, khí hải.

Thể Đàm thấp:
Pháp trị: Trừ đàm thông lạc hoạt 

lạc, kiện tỳ thanh nhiệt trừ thấp, bổ 
can thận, khu phong, tiêu đàm.

Bài thuốc: Nhị trần thang gia 
giảm gồm: Bạch truật 40g, cam 
thảo 04g, phục linh 12g, bán hạ 12g, 
nhân sâm 04g, trần bì 04g.
Phục hồi di chứng vận động 
tâm thần:

Pháp trị: Bổ khí, hoạt huyết, khử 
ứ, thông lạc, bổ can thận, tư âm tiềm 
dương, khu phong thanh nhiệt trừ thấp.

Bài thuốc: Bổ dương hoàn ngũ 
thang gia giảm gồm: hoàng kỳ 40g, 
hồng hoa 07g, đào nhân 06g, xuyên 
khung 07g, địa long 07g, xích thược 
06g, đương quy 08g. (Không nên dùng 
dài ngày).

Châm cứu: gồm hai phương pháp 
đầu châm và thể châm.

- Đầu châm: vùng vận động (nếu 
chỉ có liệt) và cảm giác (nếu có kèm rối 
loạn cảm giác) bên đối diện. Phương 
pháp này sử dụng sớm trong khoảng 
thời gian 6 tháng kể từ khi bị tai biến 
(thường không quá 1 năm).

- Thể châm: 
+ Châm cổ điển: thường sử dụng 

các huyệt trên các kinh dương minh 
ở tay và chân bên liệt, phối hợp các 
huyệt kinh điển phục hồi liệt như 
dương lăng tuyền. Thường phối hợp 
với điện châm. 

+ Châm cải tiến: trước tiên cần 
xác định loại cơ nào hiện đang yếu 

liệt, từ việc xác định loại cơ nào đang 
yếu liệt mà quyết định chọn huyệt, các 
huyệt được chọn có đặc điểm nằm trên 
đường kinh ở vùng bị bệnh, ở hai đầu 
bám tận của cơ (để có thể kích thích 
cơ tốt hơn).

+ Mãng châm là hình thức kết hợp 
giữa trường châm và cự châm cổ điển 
trong thiên cửu châm (sách linh khu). 
Kỹ thuật mãng châm là kỹ thuật dùng 
kim to, kim dài châm xuyên từ huyệt 
vị này sang huyệt vị kia trên cùng một 
đường kinh hoặc trên hai đường kinh 
khác nhau.

Mãng châm có tác dụng lên hệ 
thống kinh lạc bị bệnh, có tác dụng 
lưu thông khí huyết mạnh, cân bằng 
âm dương giữa biểu và lý, giữa kinh 
âm và kinh dương, giữa nhiều huyệt 
cùng một lúc giúp cho sự phục hồi vận 
động của bệnh nhân tốt hơn. 

Tóm lại, TBMMN là một cấp cứu 
trong y khoa, tuy nhiên sau cơn nguy 
kịch, bệnh nhân thường có những 
di chứng cả vận động lẫn tâm thần. 
Phối hợp giữa Y học hiện đại và Y học 
cổ truyền trong điều trị di chứng do 
TBMMN sẽ giúp mang lại nhiều kết 
quả tích cực cho người bệnh.

Bs. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Trưởng khoa Đông y, bệnh viện Lê Lợi
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Cây ké đầu ngựa là cây bụi nhỏ 
cao khoảng 1-2 mét sống hàng 
năm, thân cây có khía rãnh, lá 

mọc so le, phiến lá hơi ba cạnh, mép lá 
có răng cưa, có lông cứng ngắn, cụm 
hoa hình đầu gồm hai loại: Cụm hoa 
đực nhỏ ở ngọn cành, to 5-6mm; cụm 
hoa cái cao khoảng 10mm, mang 2 hoa 
cái trong 2 ô, tròn, không có lông mào. 
Quả thuộc loại quả bế kép hình trứng, 
có vỏ (thực chất là lá bắc) rất cứng và 
dai, có hai ngăn, mỗi ngăn là một quả 
thật hình thoi dài 1,5cm. Trái có móc 
có thể móc vào lông động vật hay tóc 
người rất khó gỡ ra..

Bộ phận dùng: toàn cây (bỏ rễ)
Nơi sống và thu hái: Cây mọc 

hoang vùng đồi núi, thường mọc vào 
mùa xuân và gieo bằng hạt, đến mùa 
thu quả mới chín.

Thành phần hoá học: Trong quả 
ké đầu ngựa có chứa 30% chất béo, 
1,27% chất glucozit, 3,3% chất nhựa, 
và vitamin C.

Quả ké đầu ngựa còn chứa 
Carboxy atratylozit dạng muối có tác 
dụng làm hạ đường huyết mạnh và 
có độc tính , ngoài ra chất Xanthetin, 
Xanthamin có tác dụng kháng khuẩn.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu 
quả Kế hoạch số 4546/UBND-VP 
ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh, “Kế 
hoạch phát triển Y, Dược học cổ truyền 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020” và 
góp phần đạt Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai 
đoạn 2011 - 2020, Bản tin Sức khỏe BR-VT xin giới 
thiệu danh mục, công dụng của 60 cây thuốc Nam tuyến xã.

Toàn thân cây ké đầu ngựa chứa 
nhiều iốt, 1 gam lá hay thân cây ké 
chưa trung bình 200 mg iốt, 1 gam 
quả ké đầu ngựa chứa 220-230 mg iốt, 
nếu nấu sắc cô đặc thành cao thì 15 
phút nấu cao chứa 300mg iốt. Chính 
vì thế người ta dùng cây ké đầu ngựa 
trong điều trị bệnh bướu cổ.

Tính vị, tác dụng: cây ké có vị 
ngọt, tính ôn nhưng hơi độc, có tác 
dụng vào phế kinh làm ra mồ hôi giúp 
tán phong (phong nhiệt), giảm đau 
nhức phong thấp.

Công dụng, chỉ định và phối 
hợp: Ké đầu ngựa chữa lở loét, mụn 
nhọt, đau răng đau cổ họng, bướu cổ, 
nấm tóc, hắc lào,…

Người Trung Quốc chế thành cao 
thương nhĩ với cách làm sau: từ tháng 
5-9 hái toàn thân cây ké đầu ngựa về 
phơi khô, cắt nhỏ nấu với nước, lọc 
và cô thành cao mềm. Cao này dễ lên 
men làm bật nút chai, khi uống nên 
hòa với nước ấm. dùng 6g-8g cao mỗi 
ngày, uống từ nửa tháng đến 2 tháng 
chuyên chữa bệnh lở loét mụn nhọt.

Ðơn thuốc:
- Viêm da mủ và nhiễm trùng 

thứ phát (chốc, nhọt, loét sâu quảng, 
bối thư, do liên cầu tụ cầu). Dùng ké 
đầu ngựa, kim ngân hoa, bồ công anh, 
thổ phục linh, sài đất mỗi vị 30g sắc 
uống ngày 1 thang

- Chữa phụ nữ bị phong nổi mẩn 
đỏ dưới da ngứa, gãi: Hoa ké và ké 
đầu ngựa, lượng bằng nhau, phơi khô 
tán nhỏ. Mỗi lần uống 8g với nước 
đậu (đậu xanh hoặc đậu đen).

Chữa đau răng: sắc nước quả ké 
đầu ngựa với lượng nước vừa phải, lấy 
nước ngậm 10 phút lại nhổ bỏ, ngậm 
làm nhiều lần trong ngày.

- Chữa bướu cổ: ngày uống 4-5g 
quả ké hay cây ké dưới dạng thuốc sắc 
(đun sôi 15 phút, lọc lấy nước uống).

Lưu ý khi dùng vị thuốc từ cây 
ké đầu ngựa: kiêng dùng thịt lợn, có 
thể gây dị ứng khắp người nổi mẩn 
đỏ, người âm huyết hư tổn và phụ nữ 
có thai không nên dùng ké đầu ngựa.

 ThS. VŨ THANH HIỀN
Sở Y tế

Cây ké đầu ngựa
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Ngày 05/4/2016 Bộ Y tế công 
bố Việt Nam đã ghi nhận 02 
trường hợp bị nhiễm vi rút 

Zika, trở thành nước và vùng lãnh thổ 
thứ 62 trên thế giới ghi nhận có bệnh 
hoặc sự lây nhiễm vi rút Zika. 

Khi chưa ghi nhận trường hợp nào 
nghi nhiễm vi rút Zika tại Việt Nam 
thì các chuyên gia Y tế cũng đã dự báo 
là nguy cơ Việt Nam sẽ xuất hiện vi 
rút Zika là rất lớn, do đã có sẵn véc tơ 
truyền bệnh là muỗi vằn (cùng truyền 
bệnh Sốt xuất huyết), cộng với sự giao 
thương, hội nhập với thế giới sâu rộng 
như hiện nay, và các nước xung quanh 
Việt Nam cũng đã ghi nhận các trường 
hợp mắc bệnh Zika…Tuy vậy, thông 
tin Việt Nam đã có người bị mắc bệnh 
do vi rút Zika cũng làm cộng đồng 
không khỏi thêm lo lắng…

Vậy, thực chất bệnh do vi rút 
Zika có đúng là rất nguy hiểm, rất 
lo sợ, rất hoang mang khi bệnh đã 
xuất hiện tại nước ta? 

Trước hết phải khẳng định, Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) đã công 
bố dịch bệnh do vi rút Zika hiện nay 
là vấn đề y tế công cộng khẩn cấp 
toàn cầu.

Tuy vậy, do tính chất, mức độ của 
dịch bệnh, WHO cũng chưa có khuyến 
cáo hạn chế đi lại cũng như du lịch 
giữa các nước trên thế giới. Như vậy 
chúng ta cũng hình dung được mức độ 
nguy hiểm của dịch bệnh này.

Và để hiểu rõ hơn về dịch bệnh 
này, qua đó có thái độ đúng mức, 
chủ động phòng chống dịch bệnh là 
điều rất quan trọng hiện nay đối với 
cộng đồng, tránh tình trạng quá hoang 
mang, lo sợ hoặc quá lơ là, chủ quan…

Bệnh do vi rút Zika là gì?
Bệnh do vi rút Zika là một bệnh 

truyền nhiễm do vi rút Zika gây nên. 
Bệnh đã được phát hiện từ lâu trên thế 
giới nhưng thường nhẹ, không gây 
dịch lớn và sự hiểu biết về bệnh cũng 
chưa nhiều. Đầu năm 2016 dịch xảy 
ra ở châu Mỹ và lây lan nhanh. Bệnh 

chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa 
có vắc xin phòng ngừa.

Bệnh do vi rút Zika lây truyền 
như thế nào?

Một đặc điểm quan trọng của bệnh 
này là bệnh lây từ người bệnh sang 
người lành thông qua muỗi vằn chích 
(đốt) giống như lây truyền bệnh Sốt 
xuất huyết. Như vậy, muỗi vằn chính 
là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết 
và bệnh do vi rút Zika. 

Vậy tại sao từ trước nước ta có 
muỗi vằn và đã có bệnh sốt xuất huyết 
mà lại không có bệnh do vi rút Zika? 
Bởi vì, có vật trung gian là muỗi vằn 
truyền bệnh nhưng phải có người bệnh 
(mang vi rút Zika) thì khi muỗi chích, 
hút máu người bệnh và chích sang 
người lành mới làm cho người lành 

nhiễm vi rút Zika. Từ trước, nước ta 
đã có người bệnh sốt xuất huyết nên 
bệnh này hiện vẫn lưu hành do muỗi 
vằn làm lây lan, còn chưa có người 
bệnh do vi rút Zika nên dù có muỗi 
vằn cũng chưa thể có dịch bệnh Zika 
được. Nay chúng ta đã ghi nhận 02 
trường hợp mắc bệnh do vi rút Zika, 
nếu không có các biện pháp phòng 
chống tích cực thì việc lây lan bệnh 
là có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế thế 
giới cũng cảnh báo vi rút Zika có 
thể lây truyền qua đường tình dục và 
đường máu.

Bệnh do vi rút Zika biểu biện 
như thế nào?

Trên 80% trường hợp nhiễm vi rút 
Zika không có triệu chứng gì. Một số 

Đoàn viên Thanh niên TP. Vũng Tàu chung tay trong chiến dịch diệt lăng quăng chủ động phòng 
chống dịch bệnh do vi rút Zika và Sốt xuất huyết. Ảnh: THĂNG THÀNH

Chủ động phòng chống 
dịch bệnh do vi rút

Zika

TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ
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người bệnh có triệu chứng: sốt, mệt 
mỏi, đau đầu, đau khớp, phát ban, 
viêm kết mạc…thường sẽ tự khỏi 
trong vòng 2-7 ngày. Theo các nhà 
chuyên môn, bệnh này thường rất nhẹ, 
không có các biểu hiện nặng như bệnh 
sốt xuất huyết.

Bệnh do vi rút Zika có những 
biến chứng gì?

Đây mới là điều làm cho cộng đồng 
lo lắng. Bệnh do vi rút Zika thường 
nhẹ nhưng nguy hiểm ở biến chứng 
của nó. Hiện người ta cho rằng, ngày 
càng có nhiều bằng chứng về mối liên 
quan giữa phụ nữ mang thai bị nhiễm 
vi rút Zika với việc sinh ra trẻ có dị tật 
đầu nhỏ, và giữa nhiễm vi rút Zika với 
sự gia tăng hội chứng Guillain-Barré 
(có viêm đa rễ thần kinh, liệt cơ…). 

Tuy nhiên, không phải phụ nữ 
mang thai nào bị nhiễm vi rút Zika 
cũng sẽ sinh ra trẻ có dị tật đầu nhỏ, 
hiện tỷ lệ này là vô cùng thấp. Vì vậy, 
chúng ta không nên quá hoang mang, 
lo sợ mà cần bình tĩnh, thực hiện tốt 
các biện pháp phòng bệnh.

Để phòng chống bệnh do vi rút 
Zika chúng ta phải làm gì?

Đối với mọi người, mọi nhà:
 - Mỗi tuần, mọi người, mọi nhà 

hãy dành ra 10-15 phút để dọn dẹp, 
vệ sinh nhà cửa, vườn tược gọn gàng, 
sạch sẽ, tìm diệt lăng quăng: loại bỏ 
ngay các đồ phế thải có thể chứa nước 
(vại vỡ, can nhựa hỏng, lốp/vỏ xe, vỏ, 
gáo dừa, túi giỏ ni lông, dụng cụ cho 
gà, vịt, chó ăn, uống nước…); Những 
dụng cụ chứa nước mà chưa dùng đến 
thì úp chúng xuống; Kiểm tra, vệ sinh 
các máng xối nước; đậy kín lu/khạp 
chứa nước; thường xuyên súc rửa dụng 
cụ chứa nước, non bộ, bình bông; cho 
muối vào chén nước chân chạn thức 
ăn; thả cá vào dụng cụ chứa nước để cá 
ăn lăng quăng… Đây là biện pháp dễ 
thực hiện, không tốn kém mà rất quan 
trọng trong việc không cho muỗi đẻ 
trứng, diệt lăng quăng tận gốc và như 
vậy sẽ không có muỗi vằn – không có 
vật trung gian truyền bệnh.

- Dùng nhang xua muỗi, bình xịt 
muỗi, vợt điện diệt muỗi; 

- Cho trẻ mặc quần dài, áo dài tay 
tránh muỗi chích. Ngủ mùng (kể cả 
ban ngày). Dùng kem thoa chống muỗi 
chích;

- Khi ngành y tế có triển khai phun 
thuốc diệt muỗi thì mọi nhà cần ủng 
hộ, hợp tác, mở cửa nhà, góp phần 
giúp chiến dịch phun thuốc diệt muỗi 
đạt hiệu quả.

- Mọi người nên hạn chế đi đến 
các vùng có dịch bệnh do vi rút Zika 
nếu không thật cần thiết. Nếu phải đi 
thì cần tìm hiểu tình hình dịch bệnh 
nơi đến và chủ động có các biện pháp 
phòng ngừa;

- Bên cạnh đó, cần thực hiện các 
biện pháp truyền máu an toàn, sinh 
hoạt tình dục an toàn để phòng bệnh 
do vi rút Zika;

- Khi có biểu hiện nghi bị nhiễm 
bệnh do vi rút Zika hoặc sốt xuất huyết 
cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, 
xét nghiệm, điều trị kịp thời.

Đối với phụ nữ mang thai và cho 
con bú: 

- Những người mang thai hoặc có 
dự định mang thai không nên đi đến 
các vùng có dịch bệnh do vi rút Zika 
nếu không thật cần thiết;

- Khi mang thai cần đi khám thai 
định kỳ, đầy đủ theo hướng dẫn của 
cán bộ y tế;

Nếu bị nhiễm vi rút Zika thì cần 
bình tĩnh, không quá hoang mang. 
Không phải phụ nữ mang thai nào bị 
nhiễm vi rút Zika cũng sẽ sinh ra trẻ 
có dị tật đầu nhỏ. Vì vậy cần đi khám, 

siêu âm và tư vấn bác sĩ cặn kẽ, thực 
hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. 

- Hiện nay Tổ chức Y tế thế giới 
vẫn khuyến cáo cho trẻ bú sữa mẹ cho 
dù dịch bệnh do vi rút Zika đang xuất 
hiện ở nhiều nước.

Đối với người nhập cảnh từ các 
nước có lưu hành vi rút Zika: phải 
chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 
12 ngày, nếu có sốt hoặc những biểu 
hiện bất thường phải đến ngay cơ sở 
y tế để được khám và tư vấn điều trị, 
không được tự ý điều trị tại nhà.

Để chủ động phòng chống dịch 
bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết, 
UBND tỉnh BR-VT đã phát phát động 
chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, 
lăng quăng phòng chống, dịch bệnh do 
vi rút Zika và sốt xuất huyết”. Thông 
điệp chiến dịch được phát đi là: Công 
tác phòng chống dịch bệnh chỉ có thể 
thành công, bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng khi mọi người dân tự giác tham 
gia, chủ động thực hiện các biện pháp 
phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành 
y tế. Vì vậy, các cấp, các ngành, các 
địa phương cần phát động, huy động 
sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, 
mọi người, mọi nhà chung tay phòng 
chống dịch bệnh nói chung và phòng 
chống dịch bệnh do vi rút Zika và số 
xuất huyết nói riêng. T.T.V

Xe loa tuyên truyền chủ động phòng 
chống dịch bệnh do vi rút Zika và  

Sốt xuất huyết. Ảnh: THẾ PHI
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HỘI THI
Duyên dáng ngành lao - Miss TB khu vực phía Nam và tuyên truyền viên giỏi trong công tác phòng chống lao

Ông Lê Thanh Dũng – PCT UBND tỉnh BR-VT phát biểu 
chào mừng. 

Văn nghệ chào mừng.

Thi trang phục áo dài truyền thống.

PGS TS Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội lao và Bệnh phổi 
Việt Nam, Trưởng ban giám khảo phát biểu khai mạc 
hội thi. 

Bs Nguyễn Văn Thái-PGĐ SYT thay mặt lãnh đạo ngành Y tế 
BR-VT phát biểu chào mừng hội thi. 

Ảnh: THĂNG THÀNH
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HỘI THI
Duyên dáng ngành lao - Miss TB khu vực phía Nam và tuyên truyền viên giỏi trong công tác phòng chống lao

Ảnh: THĂNG THÀNH

Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao trong hội thi. Thí sinh Huỳnh Thị Thanh Tuyết của đoàn BR-VT  
đạt giải Nhất tại hội thi.

Thi ứng xử. Thi tài năng.

Thi trang phục áo Blouse và thuyết trình Slogan.
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Chiều 8/3, Chương trình chống 
Lao quốc gia phối hợp với Sở 
Y tế tỉnh BR-VT tổ chức Hội 

thi Duyên dáng ngành Lao (Miss TB) 
và tuyên truyền viên giỏi trong công tác 
phòng chống Lao khu vực phía Nam 
lần thứ nhất năm 2016. Đến dự khai 
mạc hội thi có ông Lê Thanh Dũng – 
PCT UBND tỉnh BR-VT, trưởng Ban 
chỉ đạo phòng chống Lao tỉnh BR-VT; 
PGS – TS Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch 
Hội Lao và bệnh phổi Việt Nam; lãnh 
đạo các đơn vị phòng chống Lao tuyến 
Trung ương và các tỉnh, thành khu vực 
phía Nam; các đồng chí trong Ban chỉ 
đạo phòng chống Lao, đại diện các sở 
ban ngành; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 
Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; các 
phòng y tế huyện, thành phố; các đơn 
vị y tế ngành đứng chân trên địa bàn, 
các em học sinh trường TCYT tỉnh, 
cán bộ, nhân viên đang công tác trong 
ngành Lao của 21 tỉnh, thành phố khu 
vực phía Nam…

Phát biểu chào mừng hội thi, ông 
Nguyễn Văn Thái- Phó giám đốc Sở 
y tế, Phó Ban chỉ đạo Phòng chống 
Lao tỉnh cho biết, BR-VT là một tỉnh 
có gánh nặng bệnh Lao cao. Trong 
những năm qua, công tác phòng chống 
Lao tuy được quan tâm đầu tư, nhưng 
dịch tễ bệnh Lao trong tỉnh vẫn không 
giảm mà ngày càng có thêm nhiều mối 
nguy hại khác ảnh hưởng đến công tác 
phòng chống bệnh Lao như: tình hình 
về nhân lực bị sút giảm, tình hình đồng 
nhiễm Lao/HIV và bệnh lao kháng 
thuốc ngày càng tăng … Hội thi Duyên 
dáng ngành Lao và tuyên truyền viên 
giỏi trong công tác phòng chống Lao 
là một dịp giúp cho các cấp lãnh đạo, 
các ban ngành đoàn thể và mọi tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận 
thức, hiểu biết về công tác chống Lao, 
để có những hành động thiết thực nhằm 
góp phần với các tỉnh thành khác trong 
cả nước thực hiện thành công “Chiến 

lược Quốc gia phòng chống Lao đến 
năm 2020 và tầm nhìn 2030”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS – TS 
Đinh Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội Lao và 
bệnh phổi Việt Nam nhấn mạnh, hội thi 
nhằm tìm kiếm gương mặt nữ duyên 
dáng, thanh lịch đang công tác trong 
ngành Lao, có khả năng, hiểu biết và 
thực hành tốt trong công tác phòng 
chống Lao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh 
hoạt động truyền thông, tăng cường thu 
hút sự quan tâm của cộng đồng, xã hội 
với công tác phòng chống Lao. Đồng 
thời, quảng bá và truyền thông về công 
tác chống Lao, hướng tới Ngày thế giới 
phòng chống Lao 24/3 và tạo không 
khí vui tươi cho cán bộ chống Lao các 
tuyến cũng như tăng khả năng thu hút 
nguồn lực cho công tác chống Lao.

Tham dự Hội thi có 25 thí sinh 
là nữ cán bộ, nhân viên làm công tác 
chống Lao tại các đơn vị chuyên khoa, 
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội 
các tỉnh, TP phía Nam. Hội thi trải qua 
3 phần thi: Phần thi duyên dáng, phần 
thi năng khiếu và phần thi ứng xử. Ở 
phần thi “Duyên dáng”, các thí sinh 
trình diễn áo dài truyền thống, trang 
phục ngành y, sáng tác và thuyết trình 

Slogan về công tác chống Lao. Ở phần 
thi tài năng, các thí sinh thể hiện năng 
khiếu của mình trong lĩnh vực nghệ 
thuật: hát, múa, ngâm thơ, biểu diễn 
nhạc cụ... Trong phần thi ứng xử, hiểu 
biết về công tác phòng chống Lao, thí 
sinh trả lời các câu hỏi về: ứng xử với 
người bệnh, người nhà người bệnh, 
hiểu biết về Chiến lược quốc gia phòng 
chống lao đến 2020, tầm nhìn 2030; 
xử lý, ứng xử các tình huống gặp phải 
trong quá trình công tác, khám bệnh, 
chăm sóc người bệnh…

Hội thi diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. 
Chung cuộc đã chọn ra 10 thí sinh 
có số điểm cao nhất đại diện cho khu 
vực phía Nam tham dự cuộc thi Duyên 
dáng ngành Lao và tuyên truyền viên 
giỏi trong công tác phòng chống Lao 
toàn quốc lần thứ nhất năm 2016 tại Hà 
Nội, diễn ra vào ngày 18/3. Tỉnh BR-
VT có 3 thí sinh vinh dự đạt được giải 
cao của Hội thi, đó là thí sinh Huỳnh 
Thị Thanh Tuyết - BV Bà Rịa – giải 
Nhất; thí sinh Đặng Thị Thương – 
TTPC Bệnh Xã hội – giải Ba và thí 
sinh Nguyễn Thị Kim Liên – TTPC 
Bệnh Xã hội đạt giải khuyến khích.

KHÁNH CHI

Trao giải chung cuộc cho các thí sinh. Ảnh: THĂNG THÀNH

Hội thi duyên dáng ngành Lao và tuyên truyền viên giỏi 
trong công tác phòng chống lao Khu vực phía Nam  
lần thứ nhất năm 2016
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Triển khai kế hoạch tiêm ngừa  
vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 
từ 16 -17 tuổi tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Sáng 11/3/2016,tại hội trường Trung tâm Y tế Dự phòng 

tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
hội nghị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella 

cho đối tượng từ 16-17 tuổi tại tỉnh BR-VT. Tham dự Hội nghị 
có lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo; đại diện phòng NVY-Sở Y tế; 
lãnh đạo Phòng Y tế các huyện/TP; lãnh đạo và chuyên trách 
chương trình TCMR các Trung tâm Y tế huyện/TP; Hiệu trưởng 
và cán bộ y tế các trường PTTH, Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên (TTGDTX) trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đối tượng của đợt tiêm lần này bao gồm:
Học sinh lớp 11 và 12 (có ngày sinh từ 01/01/1998 – 

31/12/1999 đang học tại các trường Trung học Phổ thông và 
TTGDTX trên toàn tỉnh (kể cả các đối tượng có năm sinh lớn 
hơn nhưng đang học lớp 11, lớp 12 năm học 2015-2016 vẫn 
được tiêm chủng trong đợt này); Học sinh sinh năm 1998-
1999 đang học lớp 10 tại các trường Trung học Phổ thông và 
TTGDTX trên toàn tỉnh.

Những đối tượng trong độ tuổi nhưng không tiêm đợt này, 
bao gồm: Những đối tượng đã tiêm vắc xin Sởi hoặc Sởi-Quai 
bị-Rubella dưới 1 tháng trước khi triển khai chiến dịch; phụ 
nữ đang mang thai hoặc nghi ngờ mang thai; các đối tượng có 
phản ứng nặng với lần tiêm trước.

Thời gian thực hiện tiêm vắc xin sẽ diễn ra vào ngày 06-
07/4/2016 cho đối tượng học sinh lớp 11; ngày 08-09/4/2016 
cho đối tượng học sinh lớp 12 và tiêm vét vào ngày 11/4/2016.

Phát biểu tại hội nghị, Thầy Nguyễn Văn Ba – Phó Giám 
đốc Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo ban lãnh đạo các TTGDTX, 
Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông cần phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị của ngành Y tế trong chiến dịch tiêm 
vắc xin Sởi – Rubella, triển khai các hoạt động tuyên truyền 
cho giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh về mục đích, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch nhằm huy động sự tham 
gia tích cực của phụ huynh và các em học sinh để chiến dịch 
triển khai thuận lợi, thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra với 
trên 90% số đối tượng được tiêm chủng vắc xin Sởi – Rubella.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THỦY

Hơn 400 người nghèo được 
khám bệnh và phát thuốc 
miễn phí

Sáng 12-3, tại Trạm Y tế xã Bình Châu, huyện 
Xuyên Mộc, Hội LHTN tỉnh phối hợp với 
Hội Thầy thuốc trẻ đã tổ chức khám bệnh và 

phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là hộ nghèo, 
gia đình chính sách trên địa bàn xã với sự tài trợ 
của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và một số doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đã có hơn 400 lượt bà con nghèo được khám, 
phát thuốc miễn phí và tư vấn các vấn đề liên quan 
đến sức khỏe. Ngoài ra, nhiều trường hợp còn được 
siêu âm tổng quát, xét nghiệm đường huyết, đo điện 
tim tầm soát bệnh tật… 

Được biết đây là lần thứ 2 Hội thầy thuốc trẻ 
tỉnh BR-VT tổ chức chương trình “Thầy thuốc 
trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tại các xã 
vùng sâu, vùng xa kể từ sau khi thành lập Hội vào 
tháng 7/2015. Trước đó, trong giai đoạn lâm thời, 
Hội Thầy thuốc trẻ đã phối hợp với Hội Liên hiệp 
thanh niên Việt Nam tỉnh và các đơn vị tổ chức 5 
đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 812 người 
thuộc hộ nghèo vùng sâu, vùng xa; tổ chức các 
đợt tư vấn sức khỏe và khám, phát thuốc miễn phí 
cho hơn 500 công nhân đang làm việc tại các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 11 lần khám, 
phát thuốc miễn phí tại các xã vùng sâu, vùng xa 
cho hơn 1.000 người. Trong chương trình hoạt 
động của Hội, từ nay đến năm 2020, sẽ phấn đấu 
tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 
8.000 lượt người dân vùng sâu, vùng xa trên địa 
bàn tỉnh; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ 
bản cho thanh thiếu niên và giáo viên mầm non, 
tiểu học các địa phương; xây dựng các tủ thuốc 
công cộng trên toàn tỉnh.

Tin, ảnh: KHÁNH CHI
Hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT

Thư ký Chương trình TCMR ngành Y tế trình bày kế hoạch tiêm ngừa vắc xin 
Sởi – Rubella tại Hội nghị. 

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

19



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Trong 02 ngày (16 và 17/3/2016), 
BV Tâm thần tỉnh đã tổ chức 
Hội thi “Đổi mới phong cách, 

thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng 
tới sự hài lòng của người bệnh” cho 
cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị. Hội 
thi bao gồm 03 phần thi: trắc nghiệm, 
ứng xử và tiểu phẩm. 

Ở phần thi trắc nghiệm, các thí sinh 
phải đưa ra lựa chọn “đúng - sai”, là 
những câu hỏi nằm trong bộ Quy tắc 
ứng xử của nhân viên Y tế. Ở phần thi 
này, 80% thí sinh đạt điểm loại giỏi.

Ở Phần thi ứng xử và tiểu phẩm, 
có 6 đội tham gia. Các tình huống 
giả định do BGK đặt ra đều là những 
câu chuyện, những tình huống rất đời 
thường, đã từng diễn ra tại đơn vị hoặc 
các cơ sở KCB. Hầu hết các thí sinh 

Ngày 29/3/2016, Sở Y tế tỉnh BR-VT đã tổ chức 
lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra thủ trưởng cho 
các cán bộ trực tiếp làm công tác này tại các đơn 

vị Y tế trực thuộc. 
Để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, đáp ứng nguyện 

vọng của các học viên, trước khi tiến hành các nội dung 
tập huấn, ông Nguyễn Xuân Hùng – Chánh Thanh tra Sở 
Y tế đặt ra một số câu hỏi cho học viên như: cán bộ làm 
công tác thanh tra thủ trưởng ở cơ sở gặp những vướng 
mắc, khó khăn gì? Phạm vi, Quyền hạn của thanh tra của 

Sở Y tế tỉnh BR-VT: 

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thủ trưởng
thủ trưởng?... Hầu hết các ý kiến trả lời cho rằng: công 
tác thanh tra của thủ trưởng là giúp thủ trưởng tiếp công 
dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực 
hiện nội quy, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ ở 
cơ sở… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công việc 
thì có gặp nhiều vướng mắc ở khâu tiếp nhận giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Sau khi nắm bắt những thông tin, hiểu được mong muốn 
của các học viên, ông Nguyễn Xuân Hùng đã hướng dẫn 
cho các học viên quy trình và kinh nghiệm trong công tác 
tiếp công dân; dẫn chứng một số vụ việc khiếu nại, tố cáo 
được tiến hành tiếp nhận và xử lý một cách hiệu quả và 
đúng thẩm quyền… Cũng trong buổi tập huấn, Thanh tra 
Sở Y tế triển khai đến các học viên Nghị định 04/2015/
NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân 
chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và 
đơn vị sự nghiệp công lập.

Buổi tập huấn đã giúp nâng cao kiến thức, hiểu biết về 
các quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, chống 
tham nhũng, minh bạch tài sản, các quy định về tiếp công 
dân và giải quyết khiếu nại tố cáo... cho toàn thể cán bộ 
làm công tác Thanh tra Thủ trưởng. Những nội dung thiết 
thực trên đã phần nào giúp cán bộ Thanh tra Thủ trưởng 
hiểu rõ, thực hiện đúng nhiệm vụ của mình.

Tin, ảnh: TRẦN NGỌC

Bệnh viện Tâm thần tỉnh:

Hội thi “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
hướng đến sự hài lòng của người bệnh”

đều đưa ra cách xử lý thấu tình đạt 
lý. Các tiểu phẩm được sân khấu hóa 
một cách sinh động, sâu sắc, thu hút 
sự chú ý của người xem.

Kết quả chung cuộc: phần thi trắc 
nghiệm, đội Khoa Dược-XN-CĐHA 

có số điểm cao nhất; tiểu phẩm hay 
nhất thuộc về đội Khoa Phục hồi chức 
năng và Giám định Pháp y tâm thần, 
phần thi ứng xử hay nhất thuộc về 
Khoa khám bệnh cấp cứu và tổ Chống 
nhiễm khuẩn. Tổng giải thưởng của 
Hội thi là 7.600.000 đồng.

Hội thi là dịp để CCVC-LĐ BV 
Tâm Thần nâng cao kiến thức, kỹ năng 
ứng xử nhằm “đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng 
của người bệnh”.

Tin, ảnh: NGỌC TÚY

Thi lý thuyết.

Thi tiểu phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Chánh thanh tra Sở Y tế, báo cáo viên tại lớp 
tập huấn.

20



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Chiều 22/3/2016, Sở y tế tỉnh 
BRVT tổ chức hội nghị tổng 
kết công tác quản lý hành nghề 

Y Dược tư nhân năm 2015 và phương 
hướng hoạt động năm 2016. Tham 
dự có BS. Phạm Minh An –GĐ Sở 
Y tế; đại diện các Phòng Y tế huyện, 
thành phố; đại diện các công ty dược 
và các nhà thuốc đóng chân trên địa 
bàn tỉnh…

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 
năm 2015,Phòng Quản lý Hành nghề 
Y- Dược tư nhân đã thực hiện cấp, cấp 
lại 624 chứng chỉ hành nghề (CCHN) 
khám bệnh, chữa bệnh. Tổng số 
CCHN khám bệnh, chữa bệnh đã cấp 
tính đến 31/12/2015 là 2.857 đạt tỷ lệ 
92,7% so với dự kiến là 3.082 CCHN; 
CCHN Dược đã cấp là 347; giấy phép 

hoạt động (GPHĐ) khám bệnh, chữa 
bệnh là 193. Tổng số GPHĐ khám 
bệnh, chữa bệnh cấp đến 31/12/2015 
là 918 cơ sở đạt tỷ lệ 97,6% so với dự 
kiến phải cấp là 941 cơ sở; Số giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
(GCN ĐĐKKD) thuốc đã cấp, cấp lại 
là 189, giấy chứng nhận đạt GPP đã 
được cấp, cấp lại là 273...

Công tác thanh, kiểm tra cơ sở 
KCB tư nhân tiếp tục dược chú trọng. 
Bên cạnh các cơ sở hành nghề thực 
hiện nghiêm túc các quy định, góp 
phần giảm tải bệnh nhân ở các cơ sở y 
tế nhà nước, thì vẫn còn tồn tại nhiều 
cơ sở vi phạm quy định như: chưa có 
giấy phép hoạt động, nhân sự chưa 
được đăng ký với Sở y tế, chưa thực 
hiện đúng quy trình xử lý vô khuẩn 

dụng cụ, phương tiện xử lý rác thải 
y tế chưa đúng quy định…Tổng số 
trong năm đã kiểm tra 167 cơ sở, phát 
hiện 52 cơ sở vi phạm, tiến hành xử lý 
nhắc nhở 41 cơ sở, phạt tiền 6 cơ sở 
với tổng số tiền gần 35 triệu đồng và 
tạm đình chỉ hoạt động của 5 cơ sở.

Dự kiến trong năm 2016, công 
tác quản lý hành nghề Y – Dược tư 
nhân của Sở Y tế sẽ tập trung vào 
việc hoàn tất việc cấp, cấp lại CCHN, 
GPHN khám, chữa bệnh, GCN 
ĐĐKKD thuốc và giấy chứng nhận 
đạt GPP,GDP đúng tiến độ quy định; 
tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao 
chất lượng hệ thống công tác quản lý 
nhà nước về hoạt động hành nghề y 
tế tư nhân; đẩy mạnh phối hợp giữa 
hoạt động KCB tư nhân với hoạt động 
khám chữa bệnh nhà nước trong công 
tác phòng chống dịch, bệnh nhằm 
chăm sóc sức khỏe cho người dân và 
tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát các quy định chuyên môn tại 
cơ sở y tế tư nhân hoạt động hành nghề 
y, dược trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, BS 
Phạm Minh An nhấn mạnh: công tác 
hành nghề y – Dược tư nhân phải tăng 
cường hơn nữa sự phối hợp giữa các 
cấp hội y học, hội dược học, doanh 
nghiệp để quản lý tốt hơn về chất 
lượng, tính chuyên nghiệp trong hành 
nghề và đạo đức nghề nghiệp của các 
cơ sở hành nghề y dược tư nhân, qua 
đó chung tay với hệ thống y tế công 
nâng cao chất lượng chăm sóc sức 
khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Bs. Phạm Minh An – Giám đốc Sở Y tế khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác 
quản lý hành nghề Y-Dược tư nhân năm 2015.

Đã nhắc nhở,  
xử lý vi phạm 52 cơ sở
hành nghề y-dược tư nhân 

trong năm 2015Bs. Nguyễn Phạm Hà – Trưởng phòng QLHNYTTN - 
Sở Y tế, báo cáo tại Hội nghị.
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Sáng 31/3/2016, đoàn công tác 
của Thường trực Tỉnh ủy do ông 
Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên 

Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn 
đầu đã đến làm việc với đảng bộ Sở 
Y tế về kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-
VT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 
đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc 
trách nhiệm của ngành Y tế. Tham dự 
đoàn công tác có ông Trần Đình Khoa 
– Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh 
Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng 
đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, 
lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hùng – 
Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Y tế thay 
mặt lãnh đạo ngành Y tế tỉnh trình bày 
dự thảo về kế hoạch triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
BR-VT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-
2020 đối với những chỉ tiêu, nhiệm 
vụ thuộc trách nhiệm của ngành Y 
tế, trong đó nêu rõ thực trạng, mục 
tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện từng 
nhiệm vụ, từng chỉ tiêu theo Nghị 
quyết đã đề ra, đặc biệt đi sâu phân 
tích các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ngành 
Y tế hiện còn tụt hậu so với bình quân 

chung cả nước như: tỷ lệ bác sĩ/vạn 
dân; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân; vấn 
đề xã hội hóa; sự hài lòng của người 
bệnh…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp xây 
dựng của lãnh đạo HĐND, UBND 
tỉnh, của các sở ban ngành, các huyện, 
thành phố, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - 
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh kết luận: “Trong những năm qua, 
ngành Y tế đã có nhiều cố gắng, song 
nhìn chung chúng ta cũng còn nhiều 
hạn chế; tỉnh đang phải sử dụng các 
giải pháp đầu tư lớn về nguồn lực cho 
y tế như là sử dụng “kháng sinh mạnh” 
nhằm tăng tốc phát triển và phát triển 
bền vững, tránh tụt hậu…”

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh nhấn mạnh: “…Cần xây dựng kế 
hoạch thật cụ thể, có mục tiêu, giải 
pháp khả thi, lộ trình thực hiện để có 
cơ sở kiểm tra, đánh giá, trong đó tập 
trung ưu tiên các nội dung trọng tâm: 
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; 
Xây dựng đội ngũ (nhất là số lượng, 
chất lượng bác sĩ, dược sĩ…); Xây 
dựng môi trường làm việc tích cực, 
thân thiện (sao cho trước tiên là giữ 
chân được bác sĩ, tiếp theo mới là thu 
hút và sau nữa mới nói đến chuyện 

bác sĩ tìm về tỉnh công tác…); Bố trí, 
sắp xếp hệ thống y tế hợp lý, hiệu quả; 
Đầu tư cơ sở hạ tầng (BV đa khoa 
Vũng Tàu, BV Y học cổ truyền, BV 
lao và bệnh phổi…); Nâng cao y đức, 
tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ 
y tế hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh; Nâng cấp trường trung cấp y 
tế lên trường cao đẳng y tế, đáp ứng 
yêu cầu chất lượng và hội nhập quốc 
tế; Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế 
tài chính trong các đơn vị sự nghiệp 
y tế công lập gắn với việc thực hiện 
lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn 
đấu có 85% dân số tham gia BHYT 
vào năm 2020; Đẩy mạnh công tác xã 
hội hóa, thu hút các nguồn lực cho sự 
phát triển; tăng cường công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân tự giác 
thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, 
chăm sóc sức khỏe cho mình, gia đình 
và cộng động… Song song đó, Đảng 
bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây 
dựng đảng, chú trọng phát triển đảng 
trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của các 
đơn vị, khoa, phòng, trạm y tế…xây 
dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 
lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nội 
dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
BR-VT lần thứ VI đã đề ra đối với 
ngành Y tế”.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ Sở Y tế về kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

22



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện 
lãnh đạo Sở Y tế cho biết, hàng 
năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 

từ 2.000 đến 3.000 ca mắc sốt xuất 
huyết, trong đó Tp Vũng Tàu chiếm 
khoảng từ 50 đến 60% số ca mắc trên 
toàn tỉnh. Bệnh sốt xuất huyết và bệnh 
do vi rút Zika đều có trung gian truyền 
bệnh là muỗi vằn nên một biện pháp 
hữu hiệu để giảm số ca mắc sốt xuất 

huyết và khống chế dịch bệnh do vi rút 
Zika là diệt vectơ truyền bệnh, nghĩa 
là diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng 
chống muỗi truyền bệnh là biện pháp 
quan trọng và hiệu quả nhất. 

 Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh phát triển 
du lịch, có hệ thống cảng biển, khu 
công nghiệp, có sự giao lưu thương 
mại rất lớn với các địa phương khác 
trong cả nước và trên thế giới, do vậy 

nguy cơ virus Zika xâm nhập là rất 
cao. Để chủ động ngăn chặn không để 
dịch bệnh xâm nhập và lây lan, trong 
thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã chủ 
động nâng cao hiệu quả công tác kiểm 
dịch Y tế biên giới qua đường hàng 
không cũng như qua các cảng biển; 
tăng cường giám sát ca bệnh tại cộng 
đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh; 
thực hiện giám sát bệnh nhân và giám 
sát véc tơ truyền bệnh lồng ghép với 
hoạt động giám sát trọng điểm bệnh 
sốt xuất huyết. 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, 
ông Lê Thanh Dũng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh: “...Để chiến 
dịch thật sự mang lại kết quả thiết 
thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng 
trong nhân dân không chỉ hôm nay 
mà hoạt động này phải luôn duy trì 
thường xuyên nhằm chủ động phòng 
chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe 
nhân dân, đảm bảo phát triển kinh 
tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tôi 
yêu cầu các cấp, các ngành, các địa 
phương quyết liệt thực hiện tốt các 
nhiệm vụ sau: Sở y tế chủ động tham 
mưu ủy ban nhân dân tỉnh các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh do vi 

Bà Rịa-Vũng Tàu phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, 
lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”
Sáng 2/4, tại hội trường Thành ủy TP. 
Vũng Tàu, Sở y tế phối hợp với UBND 
Tp Vũng Tàu tổ chức lễ phát động 
chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, 
lăng quăng phòng chống bệnh do vi 
rút Zika và sốt xuất huyết”. Đến dự và 
phát động chiến dịch có ông Lê Thanh 
Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông 
Nguyễn Vũ Thượng - Phó Viện trưởng 
Viện Pasteur – TPHCM; lãnh đạo các Sở, 
Ban, Ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND 
các huyện/thành phố; lãnh đạo UBND 
các phường, xã trực thuộc Tp Vũng Tàu; 
cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và 
học sinh, các CTV và bà con nhân dân 
trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Đại diện lãnh đạo UBND các huyện/thành phố trong tỉnh cùng ký cam kết với ngành Y tế phối hợp 

trong công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết. Ảnh: THĂNG THÀNH

Thực địa tại một số hộ dân phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu sau Lễ phát động.  Ảnh: THĂNG THÀNH
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rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn 
tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các sở ban 
ngành, địa phương triển khai các biện 
pháp phòng chống dịch chủ động, hiệu 
quả. Chú trọng triển khai công tác 
kiểm dịch Y tế biên giới. Sở GD-ĐT 
đưa nội dung phòng chống dịch bệnh 
vào chương trình sinh hoạt của các 
trường, đẩy mạnh tuyên truyền cho 
giáo viên và học sinh, qua đó các em 
về tuyên truyền cho gia đình và cộng 
đồng tự thực hiện các biện pháp diệt 
lăng quăng phòng chống muỗi truyền 
bệnh... Đề nghị toàn thể bà con nhân 
dân vì sức khỏe của chính mình, gia 
đình mình và của toàn thể cộng đồng, 
mỗi người, mỗi nhà hãy tự mình hàng 
ngày, hàng tuần thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch bệnh nhất là 

các biện pháp diệt lăng quăng, diệt 
muỗi vì không có lăng quăng thì sẽ 
không có muỗi vằn và không có bệnh 
sốt xuất huyết cũng như không có vật 
trung gian truyền bệnh do vi rút Zika. 
Công tác phòng chống dịch chỉ thành 
công khi có sự tham gia tự giác tích 
cực của mọi người dân. Nhân lễ phát 
động chiến dịch hôm nay, tôi hi vọng 
các tổ chức và mọi người dân hiểu 
được ý nghĩa quan trọng của chủ đề 
“Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng 
để phòng chống dịch bệnh do vi rút 
Zika và sốt xuất huyết.”

Cũng tại lễ phát động, đại diện lãnh 
đạo UBND các huyện/thành phố trong 
tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế ký cam 
kết thực hiện tốt việc phối hợp trong 
công tác phòng chống dịch bệnh do 

vi rút Zika và sốt xuất huyết; đại diện 
UBND các phường/xã trên địa bàn Tp 
Vũng Tàu ký cam kết với UBND Tp 
Vũng Tàu trong việc đẩy mạnh các 
biện pháp phòng chống 2 dịch bệnh 
nguy hiểm này.

Ngay sau Lễ phát động là phần 
diễu hành xe loa trên các trục đường 
chính của thành phố, nhằm đưa thông 
điệp hành động đến với người dân, 
đồng thời các đại biểu cùng đông đảo 
đoàn viên thanh niên, học sinh,CTV 
chung tay xuống địa bàn phường 
Thắng Nhì – TP. Vũng Tàu hướng 
dẫn người dân tự dọn dẹp vệ sinh môi 
trường, truy diệt lăng quăng, diệt muỗi 
- tác nhân truyền bệnh Zika và sốt xuất 
huyết gây nguy hiểm đến sức khỏe 
cộng đồng.

KHÁNH CHI

Ngày 25/3, tại Bệnh viện Bà Rịa và Trung tâm Y tế Dự 
phòng tỉnh, Sở Y tế tổ chức Hội nghị khoa học công 
nghệ ngành y tế tỉnh BR-VT năm 2015 (hệ điều trị 
và dự phòng). Hội nghị đã mời các chuyên gia từ đại 
Học Y Dược Tp. HCM và viện Y tế công cộng Tp HCM 
làm chủ tọa đoàn. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở 
Y tế, đại diện Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BR-VT; 
các báo cáo viên trong toàn ngành và đặc biệt một 
số đơn vị bạn như: Bình Dương, Tiền Giang, cũng có 
đề tài tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Ở lĩnh vực Dự Phòng, nhiều đề tài nghiên 
cứu khoa học mang tính thực tiễn cao đã 
được trình bày, trong đó, nổi bật là các đề 

tài: nghiên cứu các bệnh gây mù có thể phòng tránh 
được; Khảo sát kiến thức về chăm sóc sức khỏe 
thiết yếu tại gia đình và cộng đồng của người dân 
BR-VT; Phần mềm hỗ trợ và giám sát điều trị lao 
tại tỉnh BR-VT; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và 
hoạt động thể lực của học sinh trung học cơ sở của 
TP. Vũng Tàu; Đánh giá ban đầu về sự tác động của 
biến đổi khí hậu lên một số bệnh tại huyện Xuyên 
Mộc; Nghiên cứu chất lượng sống bệnh nhân động 
kinh ở người lớn được điều trị ngoại trú tại bệnh 
viện Tâm thần tỉnh...

Ở lĩnh vực Điều trị, nhiều đề tài có chất lượng, 
mang tính ứng dụng được đánh giá cao như: Đánh 
giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi 

Hội nghị khoa học công nghệ Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
năm 2015

bằng phẫu thuật thay chỏm nhân tạo tại BV Bà Rịa; Thực trạng 
chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết dengue của các bệnh viện đa 
khoa tại tỉnh BR-VT năm 2015; Nhận xét điều trị xuất huyết tiêu 
hóa do viêm loét dạ dày – tá tràng trong 3 năm (2012 – 2014) tại 
TTYT huyện Xuyên Mộc; Giải pháp: Giường – Nôi sơ sinh; Khảo 
sát tỷ lệ bệnh nhân có bệnh lý bán phần sau và tỷ lệ một số bệnh 
lý đáy mắt thường gặp tại Bv Mắt BR-VT năm 2015...

Hội đồng khoa học công nghệ ngành y tế tỉnh đánh giá cao 
những sáng kiến, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu của các 
đề tài khoa học. Từ kết quả nghiên cứu và các sáng kiến sẽ là cơ 
sở xây dựng, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực 
tế chuyên môn trong từng lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân. 
Các đề tài, sáng kiến sẽ mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới, xây 
dựng kế hoạch nghiên cứu trung hạn, dài hạn, góp phần nâng cao 
trình độ khoa học – y học của đội ngũ y, bác sĩ tại các cơ sở y tế 
của tỉnh BR-VT. KHÁNH CHI

BTC tặng hoa và giấy chứng nhận cho các chủ đề tài báo cáo tại Hội nghị  
(hệ Dự Phòng). Ảnh: THĂNG THÀNH
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Kỷ niệm 85 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2016), sáng 

24/3, tại Hội trường Trường Trung cấp 
Y tế tỉnh, đoàn cơ sở Sở Y tế đã tổ 
chức buổi họp mặt ôn lại truyền thống 
và nói chuyện chuyên đề về tình hình 
chính trị, xã hội; chuyên đề bình đẳng 
giới và vấn nạn bạo lực gia đình cho 
gần 200 đoàn viên thanh niên ưu tú, 
đại diện cho hơn 500 đoàn viên, thanh 
niên trong toàn ngành.

Tham dự và làm báo cáo viên buổi 
họp mặt có đồng chí Võ Văn Hùng – 
Phó bí thư Đảng Ủy, PGĐ Sở Y tế; 
đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng – Chủ 
tịch Hội Y học tỉnh, nguyên PGĐ Sở Y 
tế; đại diện Chi bộ, lãnh đạo các đơn 
vị Y tế và các đồng chí nguyên là Bí 
thư đoàn thanh niên ngành Y tế qua 
các thời kỳ.

Phát biểu ôn lại truyền thống Đoàn 
TNCS HCM, đồng chí Lê Thị Tuyết 
Nhung – Bí thư đoàn cơ sở Sở Y tế 
nhấn mạnh: ... “Trải qua 85 năm cống 
hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của 
Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vĩ đại, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ 
nước ta đã xây đắp nên những truyền 
thống vẻ vang: đó là truyền thống yêu 
nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối 
với Đảng, với nhân dân, với chế độ 
XHCN. Truyền thống quý báu này 
đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt 

các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong 
hành động cách mạng, nhất là ở những 
bước ngoặt của lịch sử”.

Phát biểu cũng thể hiện rõ những 
việc làm thiết thực của Đoàn thanh 
niên ngành Y tế nhằm hướng tới kỷ 
niệm ngày thành lập Đoàn: “...Chào 
mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành 
lập Đoàn, các hoạt động phong trào 
đã được các chi Đoàn trực thuộc triển 
khai sâu rộng, thu hút đông đảo Đoàn 
viên, thanh niên tham gia. Chỉ tính 
riêng quý I năm 2016, đã tổ chức các 
đội thanh niên tình nguyện “tiếp sức 
người bệnh” tại BV Bà Rịa, BV Mắt; 
khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân 
vùng sâu, vùng xa tại các huyện Xuyên 
Mộc, Châu Đức, Trung tâm bảo trợ trẻ 
em tỉnh... với tổng kinh phí khoảng 
150 triệu đồng; Tặng 15 phần quà cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
trị giá gần 6 triệu đồng, Định kỳ hàng 
tháng khám bệnh phát thuốc cho 06 
Mẹ VN Anh hùng, Ngoài ra các Chi 
đoàn còn tổ chức Hội thao, Hội thi 
văn nghệ,... Màu áo xanh thanh niên 
Ngành Y tế đã trở thành hình ảnh đẹp, 
thân thương đối với nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu”.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn 
Thị Thu Hồng với hơn 30 năm công 
tác trong ngành Y tế, bằng vốn kiến 
thức, kinh nghiệm cả trong lĩnh vực 
chuyên môn và các vấn đề xã hội đã 

cho các đoàn viên, thanh niên thấy 
được những bất bình đẳng, những rào 
cản và cả vấn nạn bạo lực gia đình 
đang tồn tại trong xã hội hiện đại. 
Thông điệp mà chuyên đề gửi đến các 
đoàn viên thanh niên là: “Để trở thành 
một công dân tích cực, có nhiều cống 
hiến cho xã hội trên mặt trận tri thức, 
khoa học, công nghệ thì trước hết các 
đoàn viên, thanh niên phải là người 
chồng, người vợ, người công dân mẫu 
mực, với tư tưởng tiến bộ trong vấn 
đề bình đẳng giới”.

Với chuyên đề: “tình hình chính trị, 
xã hội năm 2016”, đồng chí Võ Văn 
Hùng – PGĐ Sở Y tế đã một lần nữa hệ 
thống lại những gương mặt thanh niên 
tiêu biểu đã trưởng thành từ phong trào 
đoàn và nắm giữ các chức vụ quan 
trọng của đất nước, đóng góp cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ nền độc lập 
của đất nước, đồng chí cũng triển khai 
kết quả của Đại hội Đảng các cấp và 
những diễn biến về tình hình chính trị, 
xã hội hiện nay để các đoàn viên, thanh 
niên ý thức được vai trò, trách nhiệm 
của mình, yên tâm công tác, cống hiến 
cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân, đồng thời đồng chí 
đã thay mặt Đảng Ủy, BGĐ Sở Y tế 
có những chỉ đạo sát sao, những gợi 
mở trong triển khai công tác đoàn để 
BCH Đoàn cơ sở Sở Y tế đẩy mạnh 
hoạt động trong thời gian tới.

YÊN CHÂU

Đồng chí Lê Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đoàn cơ sở Sở Y tế phát 
biểu ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh. Ảnh: THĂNG THÀNH

Đoàn cơ sở Sở Y tế:

Họp mặt kỷ niệm 85 năm 
ngày thành lập Đoàn 
Thanh niên cộng sản  
Hồ Chí Minh
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BS. Vũ Thị Phương 
Nga – Trưởng Khoa 

Hồi sức tích cực 
chống độc đang 

kiểm tra tình trạng 
sức khỏe cho anh 

Trương Văn Minh.

Bệnh viện Lê Lợi:

Kịp thời cứu sống bệnh nhân 
nguy kịch tính mạng do ngộ 
độc rượu ngâm mã tiền

Bệnh viện Lê Lợi vừa 
cấp cứu kịp thời, cứu 
sống cho anh Trương 
Văn Minh - 40 tuổi, nhà 
ở 504, đường Trương 
Công Định, phường 8, 
Thành phố Vũng Tàu 
do bị ngộ độc rượu có 
ngâm mã tiền.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 
1/4/2016, anh Trương Văn 
Minh được người nhà đưa đến 

cấp cứu tại bệnh viện Lê Lợi trong tình 
trạng hôn mê, rối loạn nhịp tim, nguy 
kịch đến tính mạng sau khi uống rượu 
có ngâm mã tiền. 

Bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, Trưởng 
khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh 
viện Lê Lợi, một trong những người 
trực tiếp cấp cứu cho anh Trương Văn 
Minh cho biết: “Bệnh nhân vào viện 
trong tình trạng co giật, mất tri giác, 
lay, gọi không trả lời, không còn nhận 
thức. Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, 
tim đập nhanh khoảng 120 lần/1 phút, 
sau đó rất nhanh bệnh nhân vào cơn 
rung thất, tức bị rối loạn nhịp tim nặng 
và nguy cơ tử vong trong vòng 1 đến 3 
phút nếu không được xử trí kịp thời.”

Để kịp thời cứu sống tính mạng 
anh Trương Văn Minh, các bác sĩ bệnh 
viện Lê Lợi đã nhanh chóng dùng máy 
sốc tim, đồng thời tăng cường truyền 
dịch nhằm thải bớt chất độc của mã 
tiền ra khỏi cơ thể. Với tinh thần trách 
nhiệm cao, xử trí kịp thời, chính xác 
của các thầy thuốc đến nay anh Minh 
qua khỏi cơn nguy kịch, nhịp tim và 
huyết áp đã ổn định. 

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì vừa 
thoát khỏi lưỡi hái tử thần, anh Minh 
cho biết, do hay bị đau nhức trong 
người nên cách đây nửa tháng anh tìm 
đến một tiệm thuốc Đông y tại Thành 
phố Bà Rịa mua 1 thang thuốc Bắc về 
ngâm rượu uống trị bệnh. Trong thang 
thuốc đó có cả vị thuốc mã tiền (một 
loại cây có tên khoa học là Strychnos 
nux vomica L, thường ở vùng rừng 
núi, hạt cây có chứa strychnine, là 
một vị thuốc có độc tính cao). Sau 
khi ngâm được 1 tuần, anh Minh đem 

rượu ra uống với liều lượng ngày 2 lần, 
mỗi lần nửa ly nhỏ. Trong 3 ngày đầu 
tiên, mỗi lần uống xong, anh Minh 
cảm thấy trong người nóng ran. Nghĩ 
là thuốc có tác dụng tốt, ngày thứ 4 
anh Minh tiếp tục uống. “Sau khi tôi 
uống ly rượu thuốc xong thì  thấy trong 
người cứ lâng lâng, nôn nao khó chịu. 
Một lát sau thì co giật, ói rồi không 
biết gì xung quanh nữa”, anh Minh 
cho biết.

Bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, 
Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống 
độc, bệnh viện Lê Lợi giải thích thêm: 
“ Sở dĩ trong 3 ngày đầu, bệnh nhân 
uống rượu có ngâm mã tiền nhưng chỉ 
bị nóng ran trong người là vì khi ấy 
độc tố trong mã tiền chưa tan ra nhiều. 
Càng ngâm lâu, lượng độc tố trong 
mã tiền càng phát tác trong rượu và 
gây nên tình trạng ngộ độc cho người 
uống phải. Cách đây khoảng 1 tháng, 
bệnh viện chúng tôi cũng đã cấp cứu 
cho một trường hợp bệnh nhân bị ngộ 
độc mã tiền do uống nhầm rượu. Sự 
nhầm lẫn này bắt nguồn từ việc bệnh 
nhân đặt chai rượu để uống gần cạnh 
chai rượu ngâm mã tiền dùng để xoa 

bóp khi đau nhức nên mới uống nhầm. 
Bệnh nhân sau khi uống rượu ngâm 
mã tiền cũng bị rối loạn nhịp tim và 
có nguy cơ tử vong. Cũng may, người 
nhà đưa vào kịp thời và chúng tôi cũng 
đã xử trí nhanh chóng mới cứu được 
tính mạng cho bệnh nhân.”  

Được biết, trong dân gian, người 
ta thường ngâm hạt mã tiền với rượu 
để dùng làm thuốc chữa bệnh tê thấp, 
đau nhức xương khớp, bệnh ngoài 
da…Tuy nhiên, hoạt chất trong hạt 
mã tiền có độc tính rất cao, có thể gây 
ngộ độc, trường hợp nặng có thể gây 
ngưng thở và tử vong nếu không được 
cấp cứu kịp thời. Đã có nhiều trường 
hợp bị ngộ độc rượu mã tiền xảy ra tại 
một số địa phương như Quảng Nam, 
Quảng Bình, Nghệ An... gây tử vong 
sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu 
tại bệnh viện. Chính vì thế các bác sĩ 
khuyến cáo, người dân khi sử dụng 
rượu mã tiền nói riêng, các vị thuốc 
có độc chất nói chung phải có hướng 
dẫn của bác sĩ. Chai, lọ có chứa thuốc 
cần ghi rõ nhãn mác, khuyến cáo và 
phải được cất giữ cẩn thận tránh xa 
tầm tay trẻ em.

YÊN CHÂU
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Tiêm Vắc xin Sởi -Rubella cho học sinh trong chiến dịch.

Đồng loạt tiêm vắc xin Sởi - Rubella  
cho học sinh 16 -17 tuổi trên phạm vi toàn tỉnh

Được sự quan tâm đầu tư của 
UBND tỉnh, Sở Y tế, bệnh viện 
Bà Rịa đã bắt đầu triển khai 

ứng dụng kỹ thuật tim mạch can thiệp 
(đặt stent điều trị tắc, hẹp động mạch 
vành). Đây là kỹ thuật mới, lần đầu 
tiên triển khai tại BR-VT do bệnh viện 
Chợ Rẫy chuyển giao theo hợp đồng 
thuê chuyên gia được ký kết giữa 02 
đơn vị, giúp người bệnh được hưởng 
kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Để 
cung cấp thông tin, thông báo rộng rãi 
cho người bệnh và cộng đồng về những 
lợi ích khi triển khai kỹ thuật này tại 
tỉnh, trong buổi sinh hoạt CLB bệnh 
nhân Tăng huyết áp và Đái tháo đường 

Ths. Bs. Phan Văn Thành - PGĐ Bệnh viện Bà Rịa chia sẻ 
thông tin với các hội viên CLB.

Các hội viên CLB chăm chú lắng nghe những thông tin thiết thực về bảo vệ,  
chăm sóc sức khỏe.

Thực hiện kế hoạch của Bộ y tế, từ ngày 6 
đến ngày 11/4/2016, Sở Y tế kết hợp với sở 
Giáo dục và Đào Tạo tỉnh BR-VT tổ chức 

tiêm ngừa vắc xin Sởi - Rubella đồng loạt cho học 
sinh 16-17 tuổi trong toàn tỉnh. Cụ thể, ngày 6 và 
7-4 tiêm cho học sinh khối THPT, ngày 8 và 9 - 4 

tiêm cho hoc sinh khối Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 
ngày 11 - 4 tiêm vét cho các đối tượng còn lại. Sở Y tế thành 
lập đoàn giám sát, tiến hành giám sát trọng điểm tại một số 
điểm tiêm trên phạm vi toàn tỉnh.

Qua giám sát trực tiếp tại các trường, đoàn đánh giá 
các điểm tiêm đều thực hiện đầy đủ quy trình an toàn tiêm 
chủng như: tư vấn, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi phản 
ứng sau tiêm. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn 
thể dưới sự điều hành của chính quyền địa phương được 
thực hiện đồng bộ, tích cực đem lại kết quả cao sau 5 ngày 
đồng loạt thực hiện chiến dịch.

Việc triển khai tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho 
đối tượng học sinh 16-17 tuổi trên toàn quốc nhằm cắt đứt 
nguồn lây, giảm số người mắc, tăng tỷ lệ miễn dịch trong 
cộng đồng, góp phần làm giảm gánh nặng bệnh Sởi và hội 
chứng Rubella bẩm sinh, chủ động khống chế bền vững 2 
bệnh này trên phạm vi cả nước. Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Sinh hoạt Câu lạc bộ bệnh nhân THA&ĐTĐ quý I/2016: 

Phổ biến ứng dụng kỹ thuật cao về tim mạch can thiệp

(THA&ĐTĐ) của tỉnh (quý I/2016, vào 
sáng ngày 1/4/2016), Ban chủ nhiệm 
Câu lạc bộ - Trung tâm TT-GDSK tỉnh 
đã chọn nội dung sinh hoạt là “Ngành Y 
tế BR-VT triển khai ứng dụng kỹ thuật 
cao về tim mạch can thiệp, nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh” .

Tại buổi sinh hoạt của CLB, các 
hội viên đã được Ths. Bs. Phan Văn 
Thành - PGĐ bệnh viện Bà Rịa, trực 
tiếp phụ trách chương trình tim mạch 
can thiệp của tỉnh đã cung cấp những 
kiến thức, giải đáp cặn kẽ, dễ hiểu 
những thắc mắc về các bệnh lý tim 
mạch, đái tháo đường và các bệnh lý 

thường gặp ở người cao tuổi… Ông 
cũng cho biết, việc triển khai ứng dụng 
kỹ thuật cao trong điều trị bệnh lý tim 
mạch như thủ thuật chụp động mạch 
vành, đặt stent động mạch vành là một 
giải pháp hàng đầu hiện nay nhằm cấp 
cứu kịp thời, giúp người bệnh không 
phải chuyển tuyến, tận dụng được thời 
gian vàng trong cấp cứu, cũng như 
tiết kiệm thời gian, kinh phí và giảm 
tải cho các bệnh viện tuyến trên. Đây 
thật sự là tin vui cho không chỉ người 
bệnh, gia đình người bệnh mà còn là 
niềm mong mỏi chung từ lâu của người 
dân tình nhà. Tin, ảnh: XUÂN LÊ
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Ngày 23.12.2015, tại Hà Nội, Bộ 
Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết 
công tác cải cách hành chính 

năm 2015, phương hướng nhiệm vụ cải 
cách hành chính năm 2016. Bộ trưởng 
Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì 
Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ 
trưởng Bộ Y tế, Thủ trưởng các Vụ, Cục, 
Tổng cục, văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ 
và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế… 

Sau khi nghe các báo cáo, các ý kiến 
thảo luận, góp ý phân tích những khó 
khăn và những tồn tại trong triển khai 
nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015, 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim 
Tiến triển khai những nhiệm vụ, giải 
pháp đẩy mạnh cải cách hành chính năm 
2016 như sau: 

Trước hết, rà soát, làm rõ những tồn 
tại, hạn chế và nguyên nhân, làm cơ sở 
xác định phương hướng và xây dựng 
nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đầy 
đủ 06 nội dung về cải cách hành chính 
nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP 
của Chính phủ;

Đối với cơ quan quản lý nhà nước 
thuộc Bộ Y tế và các Sở Y tế tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương cần nghiên 

cứu, xây dựng và ban hành cơ chế, thể 
chế phù hợp với điều kiện thực tế của 
địa phương và phù hợp với quy hoạch 
phát triển của ngành Y tế đến năm 2020 
tầm nhìn 2030; Tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách chế độ công vụ công chức, đặc biệt 
chú ý tới việc đảm bảo chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành 
Y tế đáp ứng yêu cầu phát triển và hội 
nhập quốc tế…; Xây dựng những tiêu 
chí, tiêu chuẩn, chất lượng ngành, giá 
dịch vụ y tế, định mức kinh tế - kỹ thuật, 
danh mục sự nghiệp công lập y tế; Thực 
hiện rộng rãi việc ứng dụng công nghệ 
thông tin hướng tới Chính phủ điện tử 
theo nhiệm vụ tại Nghị quyết 36a/NQ-
CP của Chính phủ;

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngành 
Y tế cần thực hiện đầy đủ 06 nội dung 
cải cách hành chính nhà nước phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn 
vị; Nghiên cứu sắp xếp tổ chức trong 
các đơn vị sự nghiệp cho phù hợp với 
chức năng nhiệm vụ theo quy định với 
mục tiêu quản lý chất lượng dịch vụ 
đạt hiệu lực và hiệu quả cao nhất; Đổi 
mới công tác quản lý cán bộ, viên chức 
nhằm tuyển dụng đúng vị trí làm việc, 

Sở Y tế triển khai kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục 
hành chính năm 2016 theo Quyết định 188/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh

Ngày 25/2/2016, Sở Y tế đã 
triển khai thực hiện Quyết 
định 188/QĐ-UBND ngày 

27/01/2016 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát 
thủ tục hành chính năm 2016;

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các 
đơn vị và các phòng chức năng tiếp 
tục thực hiện việc rà soát, đánh giá 
thủ tục hành chính theo Kế hoạch 
150/KH-SYT ngày 29/12/2015. 
Đồng thời bám sát chỉ đạo của 
UBND tỉnh theo Quyết định188/
QĐ-UBND ngày 27/01/2016 để 
thực hiện. Trong quá trình thực 
hiện rà soát phát hiện thủ tục hành 
chính còn chồng chéo, có nhiều ý 
kiến phản ánh của người dân, hoặc 

chưa phù hợp, chưa đáp ứng được 
các nguyên tắc quy định về thực 
hiện thủ tục hành chính… đề nghị 
các đơn vị, các phòng chức năng 
liên quan báo cáo kịp thời về Sở Y 
tế để trình UBND tỉnh xem xét, bổ 
sung vào kế hoạch.

Công tác rà soát thủ tục hành 
chính năm 2016, các đơn vị và 
các phòng chức năng thuộc Sở Y 
tế tổng hợp trước ngày 10/9/2016.

Nội dung Quyết định 188/QĐ-
UBND của UBND tỉnh được đăng 
tải trên Cổng thông tin điện tử của 
ngành: http://soyte.baria-vungtau.
gov.vn. 

TRẦN NGỌC (Tóm lược)

Sở Y tế tỉnh BR-VT: triển khai Quyết 
định về quy định điều kiện công bố 
dịch, công bố hết dịch bệnh truyền 
nhiễm của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 01/3/2016, Sở Y tế tỉnh BR-VT đã 
triển khai Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 
28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết 
dịch bệnh truyền nhiễm của Thủ tướng Chính 
phủ đến các đơn vị trực thuộc biết và thực hiện.

Theo đó, quyết định này quy định cụ thể 
phạm vi điều chỉnh, điều kiện công bố dịch bệnh 
truyền nhiễm; Trình tự công bố dịch; Điều kiện, 
trình tự công bố hết dịch truyền nhiễm; Trách 
nhiệm của UBND tỉnh/thành phố, của Bộ Y tế… 

Nội dung Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 
28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ được 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ngành: 
http://soyte.baria-vungtau.gov.vn. 

TN (trích dẫn)

Sở Y tế tỉnh BRVT: Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng 
Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị Tổng kết công tác cải cách 
hành chính năm 2015, xây dựng nhiệm vụ năm 2016

theo đúng khung năng lực về quản lý và 
khung năng lực chuyên môn; Đổi mới 
cải cách tài chính công theo hướng tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo cân 
đối nguồn thu-chi bằng tăng cường công 
tác xã hội hóa, phối hợp công-tư trong 
cung cấp các dịch vụ y tế…; tiếp tục tăng 
cường hiện đại hóa hành chính thông 
qua việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, tạo tính công khai, minh 
bạch và hiệu quả trong lĩnh vực quản lý 
dịch vụ sự nghiệp công.

Đây là những nội dung trọng tâm của 
văn bản số 38/TB-BYT ngày 19/01/2016 
của Bộ Y tế về ý kiến chỉ đạo của Bộ 
trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội 
nghị Tổng kết công tác cải cách hành 
chính năm 2015, xây dựng nhiệm vụ 
năm 2016, Sở Y tế tỉnh BR-VT triển 
khai đến các đơn vị, các phòng chức 
năng của Sở Y tế để biết, phối hợp triển 
khai thực hiện.

Nội dung Thông báo số 38/TB-BYT 
ngày 19/01/2016 của Bộ Y tế được đăng 
tải trên Cổng thông tin điện tử của ngành 
http://soyte.baria-vungtau.gov.vn. 

TRẦN NGỌC (tóm lược)
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Theo sự giới thiệu của Bệnh viện 
Bà Rịa, tôi tìm đến khoa Xét 
nghiệm để gặp cử nhân Ngô 

Thọ. Tại đây, tôi được một nhân viên 
y tế giới thiệu lên phòng Vi sinh-Ký 
sinh trùng trên lầu 2 của bệnh viện. Thật 
không may, Ngô Thọ vừa ra trực. Nhưng 
với sự hỗ trợ của các anh, chị cùng 
phòng nên khoảng nửa tiếng sau Ngô 
Thọ đã đến. Trong lúc chờ đợi, tôi có hỏi 
về Ngô Thọ và được các anh, chị vui vẻ 
cho biết: “… có chuyên môn giỏi; sống 
chan hòa với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp 
đỡ, chia sẻ công việc với mọi người”. 
Chị Nguyễn Thị Trúc Linh – Cử nhân 
xét nghiệm tại phòng Vi sinh-Ký sinh 
trùng cho biết thêm: “Thọ giỏi chuyên 
môn, khi cần học hỏi kinh nghiệm, Thọ 
nhiệt tình chỉ dẫn một cách nhẹ nhàng, 
không tỏ vẻ là người “bề trên” nên tôi 
thấy dễ gần và dễ tiếp thu. Thọ thường 
nói với chúng tôi: “… Mình biết gì mình 
chỉ chứ không dấu nghề!”.

Sáng hôm đó tôi được Ngô Thọ tiếp 
chuyện, chia sẻ công việc của mình và 
của khoa Xét nghiệm. Anh cho biết, 
công việc tuy không vất vả nhưng 
phải có chuyên môn vững, cẩn thận, 
tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối nếu không 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều 
trị bệnh nhân, đôi khi là cả tính mạng 
của người bệnh. Chẳng hạn như kết 
quả xét nghiệm là dấu (+) dương tính, 
nhưng sơ ý đánh dấu (-) âm tính. Hai 

kết quả chỉ khác nhau ở một nét xổ 
thẳng xuống, nhưng hậu quả là hết sức 
nghiêm trọng. Nói đến đây thì chúng tôi 
hiểu được công việc của người làm xét 
nghiệm quan trọng như thế nào, mặc dù 
nó hết sức âm thầm, lặng lẽ. Vậy công 
việc của Ngô Thọ có độc hại và nguy 
hiểm? -  Tôi hỏi. Thọ cho biết, thời gian 
gần đây anh chủ yếu tham gia công tác 
quản lý tại phòng Vi sinh-Ký sinh trùng, 
thực hiện công việc tại phòng Sinh hóa 
và cùng khoa Xét nghiệm phấn đấu 
đạt chuẩn Quốc tế ISO 15189 trong 
năm 2016… Công việc của khoa xét 
nghiệm thì thường xuyên phải tiếp xúc 
với hóa chất độc hại, bệnh phẩm các 
loại hết sức nguy hiểm, nguy cơ lây 
nhiễm bệnh rất cao, ví như: Lao, lao 
kháng thuốc, HIV, Viêm gan siêu vi 
B, C… nên cách phòng bệnh, bảo vệ 
mình tốt nhất là thực hiện chuẩn mực 
các quy tắc an toàn nghề nghiệp. Mặc 
dù biết rằng nhân viên ngành y dù ở 
bất kỳ chuyên khoa nào cũng đều có 
nguy cơ bị phơi nhiễm bệnh, tuy nhiên 
nguy cơ nhiễm HIV, viêm gan B và C 
là những tai nạn nghề nghiệp mà các 
nhân viên xét nghiệm luôn phải đương 
đầu. Các dạng phơi nhiễm thường là do 
kim đâm khi làm các thủ thuật lấy máu 
xét nghiệm, hoặc tổn thương qua da do 
các ống đựng máu hoặc dịch của người 
bệnh bị vỡ đâm vào tay. Không loại trừ 

khả năng máu, chất dịch của người bệnh 
bắn vào các vùng da bị tổn thương hoặc 
niêm mạc mắt, mũi… Công việc nuôi 
cấy vi trùng cũng nguy hiểm vô cùng 
vì nếu như không cẩn thận sẽ để mầm 
bệnh lây sang những người khác. Chính 
vì vậy để phòng tránh người nhân viên 
xét nghiệm phải được trang bị đầy đủ 
kiến thức tránh phơi nhiễm bệnh, hạn 
chế tối đa rủi ro nghề nghiệp. 

Có thể nói, qua cuộc trò chuyện với 
cử nhân Ngô Thọ tôi mới thật sự hiểu về 
công việc của khoa Xét nghiệm, những 
người làm việc trong môi trường nguy 
cơ cao phơi nhiễm với nhiều dịch bệnh 
nguy hiểm, môi trường độc hại do hóa 
chất, họ thầm lặng làm việc, cống hiến 
để có những kết quả xét nghiệm chính 
xác, khoa học, giúp chẩn đoán, điều trị 
kịp thời cho người bệnh.

Được biết Ngô Thọ - chàng trai 
xứ Quảng (Đức Lợi-Mộ Đức-Quảng 
Ngãi), sinh năm 1978. Vì cuộc sống ở 
quê quá khó khăn nên năm 1996 anh 
quyết định vào Tp.HCM tự thân vận 
động, vừa làm vừa học tại trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên. Năm 2000 tốt 
nghiệp nhưng không xin được việc ổn 
định. Đến năm 2001, anh quyết định 
học thêm chuyên ngành xét nghiệm tại 
trường Đại học Y Dược Tp. HCM. Cuối 
năm 2005 anh tốt nghiệp và về làm tại 
Bệnh viện Bà Rịa cho đến nay. Trong 
suốt 10 năm công tác, Ngô Thọ luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hăng 
say tìm tòi, nghiên cứu khoa học, được 
Sở Y tế tặng nhiều giấy khen. Đặc biệt, 
năm 2009 được UBND tỉnh tặng Bằng 
khen, đồng thời được phong tặng Chiến 
sĩ thi đua cấp tỉnh…

Nhận xét về cử nhân Ngô Thọ, bác 
sĩ Định Thị Mai Hương – Trưởng khoa 
Xét nghiệm bệnh viện Bà Rịa cho biết: 
“Thọ chịu khó tìm tòi, học hỏi, nghiên 
cứu nên chuyên môn của Thọ khá vững. 
Đầu năm 2016, tôi có giao cho Thọ 
quản lý công việc tại phòng Vi sinh và 
tôi tin tưởng Thọ sẽ đảm nhiệm và phát 
huy tốt tiềm năng của mình!”

Chuyên môn giỏi giang, vững vàng, 
đức tính cần cù, chịu khó học hỏi, chan 
hòa với mọi người là những điều tốt 
đẹp nơi Ngô Thọ đọng lại trong tôi. 
Tin tưởng, với sức trẻ, hăng say làm 
việc, nghiên cứu… Ngô Thọ sẽ có thêm 
nhiều thành công mới.

HOA VIỆT 

Cử nhân xét nghiệm Ngô Thọ: 

HOA ĐẸP NGÀNH Y

Giỏi giang,
           chan hòa
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Yêu và Sống
Moderato (Tin yêu)

Nhạc và lời: BS. Nguyễn Phương Nam
bệnh viện Bà Rịa

                  Yêu,                yêu          đời,                 yêu        người,              yêu       nghề.           Người thầy

thuốc           sống     là         yêu      thương.                      Bằng  trái        tim,              đôi     tay        khối

óc.                    Mang         lại          nguồn       sống       cho        mọi        người.                                Dù

gió,                  dù    mưa,               dù        bão    tố.                        Mọi   chốn,           mọi nơi,              mọi

thời     khắc.                       Vẫn    hy         sinh              tất      cả         cho         người.                   Để  cứu

  lấy                sự   sống       cho         người.                  Xóa          tan              những     nỗi    đau         bất

hạnh.                  Mang         lại              hạnh      phúc    cho      cuộc       đời.                        Yêu        và

sống             trọn    trái       tim       mình.                      Yêu        và         sống             giữ    sáng     trong

nghề.                          Dù          gió,                 dù    mưa,               dù         bão     tố.                             Mọi

chốn,            mọi nơi,            mọi     thời     khắc.                   Vẫn  hy       sinh              tất      cả         cho

người.                         Để     cứu           lấy                    sự         sống          cho             người.     
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Kiểm tra huyết áp.

Siêu âm tổng quát.

Lồng ghép phát tờ rơi tuyên truyền tư vấn cho bệnh nhân.

Khám chuyên khoa Mắt.

Đo đường huyết.

Cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng chu đáo.

Hội thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT tổ chức chương trình khám và cấp phát 
thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Ảnh: KHÁNH CHI



Ảnh: THĂNG THÀNH

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

Hội nghị triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm Vắc xin  
Sởi-Rubella bổ sung cho đối tượng 16 – 17 tuổi.

Hội nghị KHCN (Hệ điều trị) ngành y tế tỉnh BR-VT  
năm 2015.

Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS  
Hồ Chí Minh.

HN Tổng kết công tác quản lý y tế tư nhân năm 2015  
và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng và trao chứng nhận cho các chủ 
đề tài báo cáo tại HN KHCN ngành y tế BR-VT năm 2015  
(hệ dự phòng).

Sở Y tế và TTYTDP tỉnh giám sát chiến dịch tiêm Vắc xin Sởi-
Rubella tại các trường PTTH.


