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Bác sĩ Đặng Thị Kim Thơm  
“Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà”

Trang 29

Tăng cường công tác 
Kiểm dịch Y tế biên giới 
phòng chống dịch, bệnh 

do vi rút Zika
Trang 3

Bệnh viện Lê Lợi tích cực thực 
hiện “Đổi mới phong cách, thái 
độ phục vụ hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh” Trang 9

Đề án thuê chuyên gia ngành y tế: 
Triển khai thành công kỹ thuật 

tiêm thuốc nội nhãn chống tăng 
sinh mạch máu tại Bệnh viện 

Mắt BR-VT
Trang 11

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 
Lễ phát động “Tháng 

hành động vì An toàn thực 
phẩm” năm 2016

Trang 21



Với 30 cảng biển quốc tế, mỗi 
tháng, BR-VT có khoảng 
400 tàu chở hàng xuất - nhập 

cảng, trung bình mỗi tàu có khoảng 
20 thuyền viên. Ngoài ra, mỗi tháng, 
BR-VT cũng đón từ 2 đến 6 tàu khách 
quốc tế với số lượng từ 1000 đến 2000 
khách trên mỗi tàu. Trong đó, có không 
ít khách đến từ các nước đang lưu hành 
dịch tễ vi rút Zika. Chính vì vậy, để 
phòng chống nguy cơ dịch bệnh do 
vi rút Zika có thể lây lan từ các du 
khách, thuyền viên đến tỉnh BR-VT, 
TTYT Dự phòng tỉnh tăng cường cử 
cán bộ của Khoa Kiểm dịch Y tế biên 
giới  thường xuyên đến thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ông Phó Đức Thắng - Trưởng 
khoa kiểm dịch Y tế biên giới - TTYT 
Dự phòng tỉnh BRVT cho biết: “... đặc 
thù riêng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 
có hệ thống cảng biển rất phát triển, 
lượng khách du lịch đến cũng tương 
đối lớn, ý thức được tầm quan trọng 
đó, Khoa Kiểm dịch Y tế biên giới 
đã chủ động tăng cường giám sát các 
trường hợp hành khách đến từ vùng 
có dịch và triển khai công tác kiểm 
dịch y tế tại tàu như: đo thân nhiệt, 
quan sát thể trạng và khai thác những 
yếu tố dịch tễ cũng như khám sơ bộ 

để phát hiện các trường hợp nghi mắc 
bệnh do vi rút Zika, nhằm làm các xét 
nghiệm cần thiết và chủ động cách 
ly nếu thấy nghi ngờ mắc bệnh. Bên 
cạnh đó, Trung tâm TT-GDSK tỉnh 
cũng cung cấp cho chúng tôi các tài 
liệu tuyên truyền về dịch bệnh để phát 
cho du khách, cho thuyền viên và nhân 
viên Hải Quan giúp họ nâng cao kiến 
thức, phòng ngừa dịch, bệnh.”  

Được tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức về dịch bệnh do vi rút Zika, lãnh 
đạo các doanh nghiệp tại các cảng biển 
trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển 
khai nhiều biện pháp phòng chống 
dịch bệnh. Ông Nguyễn Ngọc Thông 
- Giám đốc đối ngoại, Công ty TNHH 
Cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam, Thị 
trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành chia 
sẻ: “...chúng tôi cũng đã biết thông tin 
về dịch, bệnh do vi rút Zika qua các 
phương tiện truyền thông, qua thông 
báo của y tế địa phương và sự tuyên 
truyền của các anh em làm công tác y 
tế kiểm dịch biên giới. Công ty chúng 
tôi có bộ phận nhân viên thường xuyên 
tiếp cận với người nước ngoài, thủy 
thủ nước ngoài... nên chúng tôi rất 
quan tâm đến các vấn đề phòng, ngừa 
lây nhiễm dịch, bệnh cũng như cách 
thức phát hiện, thông báo dịch kịp thời 

cho các cơ quan y tế để người ta biết, 
xử lý kịp thời”.

Không chỉ chú trọng công tác 
kiểm dịch tại các cảng biển trong tỉnh, 
TTYT Dự Phòng còn phối hợp với 
trung tâm kiểm dịch Y tế Tp. HCM, 
cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất để 
nắm bắt sớm thông tin các hành khách 
đi từ vùng dịch về Việt Nam chủ động 
giám sát dịch bệnh cũng như tiến hành 
lấy mẫu và gửi mẫu xét nghiệm lên 
Viện Pasteur Tp.HCM khi có trường 
hợp nghi ngờ được phát hiện từ hệ 
thống giám sát trong các cơ sở y tế 
và ngoài cộng đồng.

Ông Phó Đức Thắng cho biết 
thêm: “Do những năm gần đây phải 
liên tục phòng chống các bệnh, dịch 
mới nổi xâm nhập từ các nước trong 
khu vực và trên thế giới, nên công tác 
kiểm dịch Y tế biên giới luôn ở trạng 
thái sẵn sàng, các trang thiết bị phòng 
chống dịch được UBND tỉnh, ngành 
Y tế quan tâm đầu tư nên việc triển 
khai chuyên môn tương đối thuận lợi. 
Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết trách 
nhiệm của mình trong việc phát hiện 
sớm ca bệnh để kịp thời triển khai các 
biện pháp phòng, chống không để dịch 
xâm nhập và lây lan trên diện rộng”.

YÊN CHÂU

Tăng cường công tác 
Kiểm dịch Y tế biên giới

phòng chống 
dịch, bệnh  
do vi rút Zika
Là tỉnh có thế mạnh về du lịch và cảng biển, BR-VT thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến 
tham quan, du lịch và giao thương buôn bán. Do đó nguy cơ xâm nhập các loại dịch bệnh rất lớn, đặc 
biệt là dịch bệnh do vi rút Zika đang lưu hành trên thế giới và đã xâm nhập vào Việt Nam trong thời 
gian gần đây. Chính vì vậy, trong mọi nội dung chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh, UBND tỉnh luôn 
chú trọng yêu cầu các Sở, ngành, các đơn vị liên quan phải đẩy mạnh công tác phòng chống dịch 
bệnh do vi rút Zika tại các cảng biển – nơi có nguy cơ cao xâm nhập ca bệnh đầu tiên.

Hướng dẫn, phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch, bệnh do vi rút Zika  
cho du khách. Ảnh: THẾ PHI

3



Chỉ tại đấng lang quân và đồng 
nghiệp:

Chị Lê Thị T, 29 tuổi, ngụ tại 
phường 7, TP.Vũng Tàu là một điển 
hình. Trước khi kết hôn, chị vốn 
không thích đàn ông hút thuốc vì cho 
rằng khói thuốc lá vừa hôi, vừa khiến 
răng vàng, môi thâm. Tuy nhiên, tình 
yêu sét đánh khiến chị “vớ” ngay ông 
chồng nghiện thuốc lâu năm. Cưới 
xong, dù làm cách nào anh vẫn không 
thể bỏ được thuốc lá: chị hết ngon 
ngọt khuyên nhủ, đến phàn nàn, căng 
thẳng suốt ngày, khiến chồng bực, vợ 
bực, hai người đã nhiều lần cãi nhau 
về việc này nhưng không đi đến đâu. 

Có lần anh còn nổi điên lên: “Nếu em 
chịu không được thói quen này của 
anh thì mình ly dị đi”, chị T kể lại. 
Cuối cùng, thấy chồng “khổ sở quá”, 
chị bắt buộc phải sống chung với mùi 
thuốc lá mà chị cho là kinh khủng đó. 
“Ngày này qua tháng khác, từ người 
luôn nhạy cảm với mùi thuốc lá, sau 
3 năm chung sống với chồng, hình 
như mũi tôi đã “bị đơ”, không còn 
cảm nhận gì nữa”, chị tâm sự thêm. 
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. 
Ngày trước, khi đi khám tổng quát, 
bác sĩ bảo cơ thể chị T rất khỏe mạnh. 
Nhưng trong thời gian gần đây, chị bắt 
đầu có những triệu chứng ho, viêm 

họng, đi bác sĩ, uống thuốc mà vẫn 
không dứt. Lúc đầu, chị T chỉ nghĩ 
chắc do thời tiết nên mình bị bệnh. 
Nhưng sau đó, chị biết không phải vì 
những lần ho, viêm họng của chị cứ 
thế kéo dài, nặng hơn và có khi còn 
kèm theo cả những cơn khó thở. Lo 
lắng, chị đến bác sĩ kiểm tra và rất bất 
ngờ trước câu hỏi của bác sĩ: “Chị có 
hút thuốc lá không?”. Dĩ nhiên, chị T 
biết ngay nguyên nhân từ đâu.

Cũng tương tự trường hợp chị T, 
chị L (công sở), cũng là một “nạn 
nhân bất đắc dĩ” của thuốc lá. Trong 
cơ quan của chị, có nhiều ông nghiện 
hút thuốc lá. “Các ông luôn phì phèo 
điếu thuốc không lúc nào ngơi. Điều 
đáng nói là trong căn phòng làm việc 
chỉ gần 30m2 mà có tới 3 ông hút 
thuốc, khói cứ bay vất vưởng trong 
phòng rất khó chịu. Chị Lan lại trong 
quá trình mang thai, và kết quả là chị 
sinh non. Bác sĩ cho biết có nhiều 
nguyên nhân dẫn đến sinh non nhưng 
chắc chắn trong môi trường thường 
xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá như 
chị L thì thủ phạm do khói thuốc lá 
là không loại trừ.

Bố hút con hít:
Bé Gia Bảo, 9 tháng tuổi, con của 

chị Đào (Vũng Tàu), đã một phen 
nguy hiểm vì khói thuốc lá. “Con 
tôi sinh ra rất khỏe mạnh. Khi hơn 

“Hút thuốc lá thụ động”
tiềm ẩn nhiều bệnh nguy hiểm
Không phải ai cũng phát hiện sớm những triệu chứng “không mời mà đến” xuất phát từ 
khói thuốc lá để phòng ngừa. Đã có những nạn nhân “đau đầu” không biết vì sao mình lại 
mắc bệnh trong khi họ có lối sống lành mạnh và rất ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe. 
Đến khi vào bệnh viện, họ mới biết rằng nguyên nhân là do sống trong môi trường có khói 
thuốc lá và họ là người “bị ép phải hít“ thứ khói thuốc ấy.
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1 tháng tuổi, bé liên tục ho và sổ 
mũi, mặc dù tôi luôn chăm sóc bé 
kỹ lưỡng. Tình trạng của bé ngày một 
tệ hại, bé thở mệt nhọc. Cảm nhận 
được tình trạng sức khỏe con mình 
xấu đi, tôi vội vã đưa bé đến bác sĩ 
khám và điều trị. Bác sĩ cho biết, con 
tôi bị viêm phế quản cấp, nếu không 
điều trị kịp thời có thể dẫn đến nguy 
kịch nên bé phải nhập viện”, chị Đào 
cho biết. Sau khi “truy tìm” nguyên 
nhân, bác sĩ đưa ra khuyến cáo xem 
lại cháu có bị hút thuốc lá thụ động 
không. Quả thật, chồng chị Đào là 
người nghiện thuốc lá. Theo chị Đào, 
nếu không hút thuốc chồng chị không 
làm việc được nên lúc nào anh cũng 
khư khư điếu thuốc trên tay.

Cũng là nạn nhân của khói thuốc 
nhưng bé Bơ con chị Huyền, nhà tại 
Bà Rịa lại bị ảnh hưởng khá nặng 
nề vì bé còn mang trong người căn 
bệnh hen suyễn. Một ngày nọ, Bơ 
bỗng lên cơn suyễn nặng, người bé 
tím tái, khó thở trong khi ngồi chơi 
với ba. Lúc ấy, ba bé Bơ đang cầm 
điếu thuốc trên tay.

Vì sức khỏe của bạn và những 
người xung quanh - Hãy dừng 
hút thuốc lá:

“Hút thuốc lá thụ động”  là mối 
nguy cơ sức khoẻ cho tất cả những 

người tiếp xúc, dù chỉ trong một thời 
gian ngắn và thậm chí ngay cả khi 
bước vào phòng mà trước đó vừa có 
người hút thuốc. Theo phân tích của 
các chuyên gia y tế, khi hút một điếu 
thuốc lá sẽ tạo ra cho môi trường 4 
loại khói thuốc: Khói thuốc do người 
hút thuốc lá hút trực tiếp vào cơ thể 
(dòng khói chính); khói thuốc cháy ở 
đầu điếu thuốc lá tỏa ra môi trường; 
luồng khói do người hút thuốc hút vào 
và thở ra môi trường và tàn dư của 
khói thuốc lá lơ lửng trong môi trường 
sau khi hút thuốc lá. Với 4 loại khói 
này, người hút thuốc lá chủ động sẽ 
hút vào dòng khói chính, còn người 
hút thuốc lá thụ động sẽ hít phải 3 loại 
khói còn lại (dòng khói phụ). 

Để ngăn chặn tác hại của hút thuốc 
lá thụ động, Luật Phòng chống tác 
hại thuốc lá đã quy định các địa điểm 
cấm hút thuốc hoàn toàn cả trong nhà 
và trong phạm vi khuôn viên cơ sở y 
tế, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui 
chơi, giải trí cho trẻ nhỏ, cơ sở có 
nguy cơ cháy nổ cao… nhằm đảm bảo 
cho mọi người được sống và làm việc 
trong môi trường trong lành, không 
khói thuốc.

HOA XUÂN

THẢM HỌA MAI SAU
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Vào điều trị nội trú tại BV Tâm 
Thần tỉnh được gần 1 tuần,  
đến nay, tinh thần của em 

NTTT học sinh lớp 11 trường THPT 
Nguyễn Trãi, Thị trấn Ngãi Giao, 
huyện Châu Đức đã dần ổn định và 
tỉnh táo hơn. Nhớ lại sự việc đau lòng 
đã qua, T cho biết: Em thường xuyên 
chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ, đỉnh 
điểm là lần gần đây nhất, ba lấy nước 
sôi tạt vào người mẹ, khiến mẹ bỏng 
nặng, sau đó ba đòi ly hôn. Chứng 
kiến cảnh gia đình tan nát, mẹ liệt 
giường, em bị sốc nặng, tự dưng có 
cảm giác đầu lúc nào cũng đau, lấy 
đầu đập vào tường cũng không có cảm 
giác gì, tai thì lúc nào cũng cứ ong ong 
như có con gì chui vào. Em vào đây 
và được bác sĩ cho biết em có dấu hiệu 
bị trầm cảm. Sau một tuần điều trị em 
thấy khỏe hơn rồi, những cảm giác 
như trên cũng giảm, chỉ còn khoảng 
2 tới 3 phần gì đó thôi”

Khác với em NTTT là em NLS, 17 
tuổi ở xã Quảng Thành, huyện Châu 
Đức và em NDT, 18 tuổi ở thị trấn 
Long Hải, huyện Long Điền. NLS bị 
rối nhiễu tâm trí phải vào điều trị nội 
trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh cách 
đây hơn 3 tháng. Được các bác sĩ BV 
tâm thần tỉnh điều trị tận tình, bệnh 
của S có đỡ hơn nhưng em vẫn chưa 
thể trở lại với cuộc sống bình thường. 
Nguyên nhân của bệnh xuất phát từ 
việc suốt thời gian dài S chịu áp lực 
căng thẳng trong việc học tập. Ba mẹ 
em luôn đặt yêu cầu cao đối với con 
mình và muốn S bằng mọi giá phải 
thi đỗ được trường Đại học như ba mẹ 
mong muốn. Là một đứa con ngoan 
không bao giờ muốn ba mẹ thất vọng 
về mình, S học ngày học đêm, bỏ hết 
những thú vui thường có của lứa tuổi 
học trò. Dần dần tính tình S trở nên 
thất thường, không kiểm soát được 
hành vi, ý chí của mình.

Còn em NDT mới vào điều trị ở 
BV Tâm Thần tỉnh gần 1 tháng. Được 
biết, bệnh của T cũng xuất phát từ 
việc gia đình lo buôn bán, không có 
thời gian quan tâm tới con cái, những 
lúc rảnh rỗi T chỉ biết lấy game làm 
thú vui tiêu khiển và nghiện lúc nào 
không hay. T luôn sống trong ảo giác 
và nghĩ mình là siêu nhân, anh hùng. 
Khi gia đình phát hiện ra đưa T đi 
khám, bác sĩ chẩn đoán T bị rối loạn 
hành vi tuổi thanh thiếu niên.

NTTT, NLS và NDT là 3 trong 
nhiều thanh thiếu niên mắc các chứng 
về rối nhiễu tâm trí do gia đình mâu 
thuẫn, không hạnh phúc, ít quan tâm 
và do áp lực học tập... 

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của 
BV Tâm thần tỉnh tại 30 trường THPT 
thuộc các huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh, cứ 100 học sinh THPT thì 

Cảnh báo gia tăng
chứng rối nhiễu tâm trí
ở lứa tuổi thanh thiếu niên

Trong những năm gần đây tại Bv 
Tâm thần tỉnh, số lượng bệnh nhân 
lứa tuổi thanh thiếu niên mắc các 
chứng rối nhiễu tâm trí có chiều 
hướng gia tăng. Trong đó, nhiều em 
bệnh chuyển nặng thành các chứng 
tâm thần, phải nghỉ học, điều trị nội 
trú liên tục tại bệnh viện. Nguyên 
nhân khiến các em mắc bệnh chủ 
yếu do áp lực từ phía gia đình và áp 
lực học tập.

(Xem tiếp trang 8)

Khám, chẩn đoán cho một bệnh nhân có biểu hiện  
rối nhiễu tâm trí  tại bệnh viện Tâm Thần tỉnh. Ảnh: TRẦN HÙNG
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Thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh và Sở Y tế, hiện nay, các 
bệnh viện tuyến tỉnh và các 

TTYT tuyến huyện đã xây dựng 
phương án tiếp nhận, cấp cứu, điều 
trị hợp lý bệnh nhân theo từng cấp độ 
dịch. Các bệnh viện đã bố trí buồng 
khám sàng lọc bệnh nhân tại khoa 
khám bệnh, bố trí khu vực điều trị, 
cách ly theo phân tuyến để sẵn sàng 
tiếp nhận cấp cứu, điều trị bệnh nhân, 
đồng thời áp dụng biện pháp kiểm soát 
nhiễm khuẩn. Cùng với đó, các cơ sở 
khám chữa bệnh cũng đã chuẩn bị sẵn 
sàng nguồn nhân lực, trang thiết bị, 
phương tiện, hóa chất, giường bệnh... 
để kịp thời triển khai các hoạt động 
thu dung và điều trị, đáp ứng yêu cầu 
khi có dịch xâm nhập.

Tại BV Bà Rịa, khu vực cách ly 
bệnh nhân bị nhiễm vi rút Zika được 
bố trí tại Khoa Nhiễm với khoảng 20 

giường bệnh. Trong trường hợp bệnh 
nhân vượt quá số lượng 20 người, 
bệnh viện sẽ bố trí thêm 20 giường 
bệnh ở khu tầng 3 của Khoa Nhiễm. 
Ngoài ra, BV cũng đã chuẩn bị sẵn 
sàng các cơ số thuốc, trang thiết bị y 
tế, vật tư, để phục vụ việc thu dung, 
điều trị các ca bệnh nghi ngờ mắc vi 
rút Zika.

Bác sĩ Phạm Trung Thảo - Trưởng 
khoa Nhiễm - Bệnh viện Bà Rịa cho 
biết: “bệnh viện đã kiện toàn Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch và phổ biến kế 
hoạch phòng chống dịch, bệnh đến 
tất cả các khoa, phòng trong đơn vị. 
Theo đó, ngay khi phát hiện ca nhiễm 
đầu tiên sẽ cách ly điều trị tại Khoa 
Nhiễm, các khoa phòng khác sẽ phối 
hợp, hỗ trợ trong tình huống bệnh diễn 
tiến xấu”.

Tại TTYT huyện Tân Thành, bên 
cạnh việc bố trí khu cách ly cùng các 

trang thiết bị, vật tư, cơ số thuốc cần 
thiết, đơn vị này còn triển khai “đường 
dây nóng chống dịch”; thường xuyên 
hướng dẫn, trao đổi chuyên môn và 
thiết lập chế độ thông tin báo cáo tình 
hình dịch hằng ngày; đẩy mạnh tư vấn, 
tầm soát cho các bệnh nhân nghi ngờ, 
đặc biệt là các bà mẹ đang mang thai.

Bác sĩ Phan Chánh Phú - Giám 
đốc TTYT huyện Tân Thành khẳng 
định: “Chúng tôi đã triển khai phác 
đồ điều trị và phòng chống dịch tới tất 
cả các khoa, phòng của đơn vị cũng 
như các trạm Y tế trực thuộc, đồng 
thời chỉ đạo Khoa sản và đội chăm 
sóc sức khỏe sinh sản của trung tâm 
phải tầm soát kỹ các bà mẹ mang thai 
cũng như hướng dẫn họ cách phòng, 
chống, nhận biết các dấu hiệu nghi 
ngờ và khuyến cáo họ không nên đến 
những nơi đang lưu hành vi rút Zika 
để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Chị Ngô Thị Hậu - Thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Tân Thành bộc bạch: Tôi 
đang có thai được 27 tuần, nghe thông 
tin về dịch, bệnh do vi rút Zika cũng 
hoang mang lắm, nhưng bác sĩ của 
TTYT đã tư vấn kỹ cho tôi về cơ 
chế lây bệnh cũng như các biện pháp 

Các cơ sở Y tế tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu
sẵn sàng ứng phó với 
dịch bệnh do vi rút Zika

Trước tình hình Việt Nam đã có 2 trường 
hợp bị nhiễm vi rút Zika (một trường 
hợp tại tỉnh Khánh Hòa và một trường 
hợp tại TPHCM), thực hiện sự chỉ đạo 
của UBND tỉnh và Sở y tế, các đơn vị, cơ 
sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã triển 
khai kế hoạch, sẵn sàng phòng chống, 
ứng phó với dịch bệnh Zika.

Tư vấn cho phụ nữ mang thai  
các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh do vi rút Zika tại TTYT huyện 
tân Thành. Ảnh: THĂNG THÀNH
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có 19 em mắc các vấn đề về sức khỏe tâm lý, tâm thần 
(rối nhiễu tâm trí). Bình quân mỗi ngày, bệnh viện 
Tâm thần tỉnh tiếp nhận từ 3 đến 5 bệnh nhân ở lứa 
tuổi thanh thiếu niên mắc các chứng bệnh liên quan 
đến thần kinh vào khám. Vào mùa ôn thi có từ 5 đến 
10 em. Hầu hết các em bị các triệu chứng lo âu, mất 
ngủ nhiều ngày, nhức đầu, chóng mặt. Mỗi năm, BV 
Tâm thần cũng tiếp nhận từ 10 đến 30 bệnh nhân ở 
lứa tuổi thanh thiếu niên bị tâm thần phân liệt, loạn 
thần cấp, trầm cảm vào điều trị và số lượng bệnh nhân 
năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bác sĩ Hồ Lộc - Phó giám đốc BV Tâm thần tỉnh 
cho biết: “Đa số các cháu đến khám với triệu chứng 
đau đầu, mất ngủ và lo lắng. Với triệu chứng đó thì 
cha mẹ không biết là nguyên nhân gì, tuy nhiên đối với 
một người thầy thuốc về sức khỏe tâm thần thì chúng 
tôi nhận định ra đó là sự tăng áp lực việc học, ngoài 

ra còn do một số nguyên nhân khác rất phổ biến như: 
xung đột trong gia đình, ma túy và game...  Vì vậy, khi 
gia đình phát hiện các em có dấu hiệu rối loạn tâm thần 
cần phải đưa đi điều trị sớm sẽ rút ngắn được thời gian 
điều trị và khả năng khỏi bệnh cao. Nếu không có sự 
can thiệp kịp thời, những biểu hiện bệnh sẽ ngày càng 
trầm trọng. Và đó chính là một trong những nguyên 
nhân dẫn tới những vụ tự tử tập thể, bạo lực học đường, 
nặng hơn là mắc bệnh tâm thần phân liệt”. 

Để phòng tránh, các em học sinh cần tạo lập một 
lịch sinh hoạt, học tập khoa học, vừa sức, có chế độ 
nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt, khi mùa thi đến gần, các 
gia đình nên hỗ trợ giúp các em tạo dựng kế hoạch 
học tập hợp lý, tạo cho các em những bữa ăn giàu dinh 
dưỡng, cân đối để học sinh tránh áp lực mà vẫn ôn thi 
hiệu quả. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần thường 
xuyên quan tâm, theo dõi và nắm bắt nhu cầu, diễn 
biến tâm lý của các em để có thể chia sẻ, động viên 
đúng lúc, tránh tạo áp lực lên các em; không trách mắng 
nếu các em đã cố gắng học tập nhưng vẫn không đạt 
thành tích theo ý muốn…

YÊN CHÂU

phòng chống nên tôi cảm thấy việc 
này tự bản thân mình cũng có thể chủ 
động được một phần, tôi sẽ không 
đến những nơi đang lưu hành dịch, 
bệnh, tránh không để muỗi vằn đốt 
bằng cách dọn dẹp vệ sinh môi trường 
xung quanh, ngủ màn kể cả ban ngày 

và ăn uống đầy đủ dưỡng chất để tăng 
cường sức đề kháng cho cơ thể”.

Hiện nay, Sở Y tế cũng đã chỉ 
đạo cho các cơ sở khám, chữa bệnh 
trên địa bàn chủ động lấy mẫu để xét 
nghiệm đối với các trường hợp nghi 
ngờ có tiền sử đến từ các vùng có dịch, 

để gửi đến Viện Pasteur TP.HCM làm 
xét nghiệm nhằm phát hiện sớm và 
xử lý kịp thời.

Bệnh do vi rút Zika hiện chưa có 
thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như chưa 
có vắc xin phòng bệnh. Do đó, ngành 
Y tế tỉnh khuyến cáo người dân trong 
tỉnh cần tích cực triển khai các biện 
pháp nhằm hạn chế sự lây truyền của 
bệnh bằng cách tích cực diệt muỗi và 
các ổ chứa lăng quăng; không nên di 
chuyển đến vùng đang có dịch, đặc 
biệt là phụ nữ đang mang thai, nếu 
không thật sự cần thiết để tránh nguy 
cơ lây bệnh. Người trở về từ quốc 
gia, địa phương đang có dịch bệnh 
do vi rút Zika, cần theo dõi sức khỏe 
trong 12 ngày; quan hệ tình dục an 
toàn (BCS). Khi có các biểu hiện của 
bệnh như: Sốt, mệt mỏi, đau khớp, 
phát ban, viêm kết mạc, đau cơ, đau 
đầu... cần đến các cơ sở y tế trên địa 
bàn để được khám, làm những xét 
nghiệm cần thiết và được tư vấn, điều 
trị bệnh kịp thời.

HÀ MY

Cảnh báo gia tăng...
(Tiếp theo trang 6)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm Bệnh viện Bà Rịa.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Thực hiện kỹ năng giao tiếp, ứng 
xử với bệnh nhân là nhiệm vụ 
thường xuyên của nhân viên 

y tế, nhất là từ khi có Quyết định số 
2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ 
Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh” thì nhiệm 
vụ này càng được quan tâm và thực 
hiện một cách cụ thể, mạnh mẽ hơn.

Tăng cường quản lý, giám sát 
thực hiện: 

Để kế hoạch được thực hiện hiệu 
quả, ngay sau khi ký cam kết với lãnh 
đạo Sở Y tế, Ban lãnh đạo bệnh viện 
Lê Lợi đã tổ chức họp với các trưởng 
khoa phòng và Chủ tịch Công đoàn 
cơ sở để bàn giải pháp thực hiện. Tổ 
chức ký cam kết trách nhiệm giữa các 
Trưởng khoa, phòng với Giám đốc và 
Chủ tịch công đoàn cơ sở; giữa CBNV 
với Trưởng khoa phòng và Tổ trưởng 
công đoàn; Xây dựng hệ thống quản 
lý, giám sát thực hiện, trong đó có việc 
thành lập Ban chỉ đạo, thu nhận thông 
tin qua đường dây nóng, hộp thư góp 
ý, phản ánh trực tiếp của nhân dân, 
hệ thống Camera quan sát, thăm dò 
ý kiến đánh giá sự hài lòng của người 
bệnh… Bên cạnh đó, bệnh viện thành 
lập tổ công tác xã hội, bộ phận chăm 
sóc khách hàng, huy động sự tham 
gia của Hội thầy thuốc trẻ bệnh viện, 
Đoàn TNCSHCM trong chương trình 
“tiếp sức người bệnh” để tham gia vào 
nhiệm vụ hướng dẫn, tư vấn, tuyên 
truyền giáo dục sức khỏe cho người 
bệnh và thân nhân. Việc thực hiện kế 
hoạch này là cơ sở quan trọng để đánh 
giá xếp loại CBVC đơn vị trong tháng, 
quý và năm; kịp thời biểu dương khen 
thưởng những cá nhân, tập thể thực 

hiện tốt, xử lý nghiêm những trường 
hợp vi phạm.

Đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ người bệnh song hành 
với nâng cao chất lượng dịch 
vụ y tế

Nếu như trước đây, bệnh viện phục 
vụ người bệnh còn “bị động” thì gần 
đây phong cách phục vụ người bệnh 
đã được thay đổi sang “chủ động”. 
Chẳng hạn như, chủ động thăm hỏi 
tình hình bệnh nhân, giải quyết, xử 
lý các dịch vụ y tế đã lên kế hoạch 
như thay dịch truyền, kiểm tra nhiệt 
độ, theo dõi cơn đau… Cải tiến quy 
trình khám bệnh thuận lợi, có bảng chỉ 
dẫn đồng thời có nhân viên hướng dẫn 
cụ thể. Bên cạnh đó, thực hiện thái độ 
phục vụ văn minh, thân thiện, không 
tiêu cực với phương châm: “Bệnh 
nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân 

ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn 
dò chu đáo” là việc làm của tất cả 
CBVC bệnh viện Lê Lợi, nhất là khu 
vực tiếp đón bệnh nhân tại nơi đăng 
ký khám, chữa bệnh. 

Cùng với việc đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ để hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh thì việc đào tạo 
nâng cao tay nghề, chất lượng điều 
trị là nhiệm vụ quan trọng không thể 
thiếu. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên 
môn sâu đã được bệnh viện triển khai 
và ứng dụng như: khoa Y dược cổ 
truyền triển khai cấy chỉ, nhĩ châm; 
khoa Chẩn đoán hình ảnh chụp MRI 
tuyến yên, tuyến vú có thuốc tương 
phản với kỹ thuật Dynamic, chụp MRI 
mạch máu có thuốc tương phản, chụp 
Oblique cột sống cổ, đọc MRI vú, sọ 
não và cột sống; khoa Hồi sức tích 
cực và chống độc triển khai lọc thận 
nhân tạo. Đặc biệt trong năm 2016, 

Bệnh viện Lê Lợi tích cực thực hiện
“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Nhân viện BV Lê Lợi tận tình hướng dẫn người bệnh. Ảnh: THĂNG THÀNH
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theo đề án thuê chuyên gia của tỉnh 
BR-VT, bệnh viện sẽ phát triển thêm 
một số kỹ thuật cao, chuyên môn sâu 
như: dùng thuốc tiêu sợi huyết trong 
nhồi máu não,… 

 Những kết quả được ghi nhận: 
Theo báo cáo của bệnh viện, số 

bệnh nhân nội trú cũng như ngoại 
trú đều tăng: tháng 2/2016 bệnh viện 
tiếp nhận 1.612 bệnh nhân nội trú và 
41.566 bệnh nhân ngoại trú, đến tháng 
5/2016 lượt bệnh nhân đã tăng lên 
1.825 bệnh nhân nội trú và 48.444 
bệnh nhân ngoại trú. Bên cạnh đó, qua 
phiếu khảo sát ý kiến người bệnh nội 
trú quý I/2016 (theo mẫu của Bộ Y tế, 
5 điểm đạt mức tối đa) bệnh viện đạt 
ở điểm trên mức hài lòng đối với hầu 

hết các nội dung như: khả năng tiếp 
cận (4,2đ); sự minh bạch thông tin và 
thủ tục khám bệnh, điều trị (4,2đ); thái 
độ ứng xử, năng lực chuyên môn của 
NVYT (4,3đ); Bác sĩ, điều dưỡng có 
lời nói, thái độ giao tiếp đúng mực 
(4,3đ); nhân viên phục vụ có lời nói, 
thái độ giao tiếp đúng mực (4,3đ); 
được  NVYT tôn trọng, đối xử công 
bằng, quan tâm, giúp đỡ (4,3đ); được 
bác sĩ thăm khám, động viên tại phòng 
điều trị (4,3đ)…

Bệnh nhân Hoàng Ánh – 58 tuổi, 
phường 6, Tp.Vũng Tàu vui vẻ cho 
biết:  “Hàng tháng, tôi đều khám bệnh 
ở đây, tôi thấy bệnh viện có nhiều đổi 
mới, nhân viên y tế chủ động hơn. Tại 
quầy lấy số, nhân viên niềm nở: “Chào 
bác! bác khám gì ạ?”; tại phòng khám 

bệnh, bác sĩ ân cần “bác có đau, hay 
khó chịu ở đâu không ạ?”; tại quầy 
lấy thuốc nhân viên hướng dẫn cụ 
thể “Mời bác qua quầy bên kia lấy 
thuốc!”… Tôi thấy rất hài lòng!”.

Chị Hoàng Thị Thương – 37 tuổi, 
phường 10, Tp.Vũng Tàu vui vẻ cho 
biết: “Trước đây, khi đi khám bệnh 
tôi thường phải tranh thủ đi sớm để 
lấy số, nhưng hôm nay vì có việc nên 
9h30 mới tới bệnh viện. Trên đường đi 
tôi nghĩ, không biết mình có kịp khám 
buổi sáng không hay lại sang chiều? 
Thật không ngờ, mọi thủ tục khám 
bệnh đều rất nhanh chóng, thuận lợi”.

Bác sĩ Trần Văn Bảy, Giám đốc 
Bệnh viện Lê Lợi cho biết thêm: “BV 
đã và đang thực hiện kế hoạch của Bộ 
Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ 
phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh”. Mới đầu, 
một số kỹ năng giao tiếp như: “Xin 
chào! Xin cám ơn! Xin vui lòng!...” 
nhân viên có phần chưa quen. Nhưng 
đã là quy định chung của ngành nhân 
viên phải tuân thủ thực hiện, dần dần 
sẽ trở thành thói quen. Bệnh viện 
xác định, nội dung này là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của ngành 
cần phải tập trung thực hiện triệt để, 
duy trì liên tục, thường xuyên, tạo ra 
phong cách, thái độ ứng xử đẹp của 
nhân viên y tế trong mắt người dân. 
Ngoài ra, để làm tốt điều này, rất cần 
sự hợp tác tích cực, cùng giám sát, 
góp ý của người dân để bệnh viện 
thực hiện ngày một hiệu quả, chất 
lượng hơn”. 

TRẦN NGỌC

Bác sĩ BV Lê Lợi theo dõi sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân khi đang tiến hành lọc máu liên tục.
Ảnh: THĂNG THÀNH

Điều dưỡng Bệnh viện Lê Lợi tư vấn cho sản phụ về chương trình sàng 
lọc sơ sinh. Ảnh: THĂNG THÀNH

Bệnh nhân chờ khám tại bệnh viện Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH

10



Đa phần các bệnh lý bán phần 
sau của mắt thường là biến 
chứng của các bệnh nội khoa 

toàn thân như tăng huyết áp, rối loạn 
lipid máu, tim mạch v.v. đặc biệt là 
bệnh đái tháo đường. Những bệnh lý 
này có thể dẫn đến tình trạng tăng sinh 
mạch máu võng mạc, phù hoàng điểm, 
xuất huyết võng mạc gây mù lòa không 
hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
chất lượng sống của bệnh nhân, gia 
tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình 
và xã hội. 

Riêng bệnh lý đái tháo đường trong 
vòng 10 năm qua, tại Việt Nam đã có 
mức gia tăng hơn 200% (từ 2,7% dân 
số năm 2002, lên 5,4% năm 2012) 
với gần 5 triệu người bệnh mắc bệnh, 
trong đó cứ 10 ca ĐTĐ thì đã có 6 
ca biến chứng mắt, có nguy cơ mù 
lòa, tàn phế. Ngoài ra, nhiều bệnh lý 
khác của võng mạc (VM) như Tắc 
tĩnh mạch võng mạc, thoái hóa hoàng 
điểm tuổi già cũng gây ra tình trạng 
thiếu máu VM, tạo tân mạch, gây rò 
rỉ dẫn đến phù hoàng điểm, xuất huyết 

VM, giảm thị lực và mù lòa mà các 
loại thuốc nhỏ tại chỗ hay thuốc dùng 
đường toàn thân trước đây gần như 
không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Rất may mắn, trong những năm 
qua, sự ra đời và phát triển của các loại 
thuốc ức chế tăng sinh tân mạch (anti 
VEGF) và kỹ thuật tiêm nội nhãn đã 
tạo ra một kỷ nguyên mới trong việc 
điều trị các bệnh lý mạch máu võng 
mạc, với kết quả điều trị thành công 
một cách ngoạn mục của thuốc, đã 
giúp cải thiện thị lực đáng kể cho rất 
nhiều bệnh nhân, nếu được phát hiện 
và điều trị kịp thời. 

Tiêm nội nhãn là một kỹ thuật đặc 
biệt trong nhãn khoa, nó giúp đạt nồng 
độ thuốc tối đa trong nhãn cầu và hạn 
chế các tác dụng toàn thân của thuốc. 
Ngoài chỉ định tiêm các thuốc chống 
tăng sinh mạch máu, thì các loại thuốc 
kháng viêm dạng Corticoide, thuốc 
kháng sinh cũng được sử dụng đường 
tiêm trực tiếp vào nội nhãn để điều 
trị các bệnh lý khác như  mạch máu 
võng mạc, viêm bán phần trước, viêm 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Đề án thuê chuyên gia ngành y tế:
Triển khai thành công kỹ thuật tiêm thuốc nội nhãn 
chống tăng sinh mạch máu tại Bệnh viện Mắt BR-VT 

Theo kết quả điều tra mù lòa quốc 
gia  năm 2015, tỷ lệ mù hai mắt ở 
người trên 50 tuổi của tỉnh BR-VT 
hiện nay là 2,2%, tỷ lệ mù một mắt 
là 6,8%, tương ứng với gần 13.300 
người. Cũng theo kết quả điều tra 
trên, có 20.7%  người trên 50 tuổi 
suy giảm thị lực nặng, tương ứng 
với trên 30.000 người trong cộng 
đồng, trong đó, bệnh lý đáy mắt 
và bán phần sau là nguyên nhân 
đứng hàng thứ hai gây mù lòa 
chiếm 12,4%, sau đục Thủy tinh 
thể 68,3%.

Các BS tham gia hội chẩn với chuyên gia.

Kỹ thuật tiêm thuốc nội nhãn.Bệnh võng mạc ĐTĐ.
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Theo kế hoạch, năm 2016, tất 
cả các bác sĩ mới về công 
tác chưa đủ 18 tháng thực 

hành để cấp chứng chỉ hành nghề; 
hoặc các bác sĩ tại các trung tâm y 
tế (TTYT) huyện/ thành phố chưa 
đủ tự tin khám chữa bệnh độc lập 
tại TTYT tuyến huyện sẽ được Sở 
Y tế tổ chức lớp thực hành trong 
thời gian 10 tháng tại Bệnh viện Bà 
Rịa, nhằm giúp các bác sĩ có thêm 
kinh nghiệm và kỹ năng thực hành 
cấp cứu, điều trị… trước khi được 
cấp chứng chỉ hành nghề làm việc 
tại các đơn vị theo quy định. 

Bệnh viện Bà Rịa là nơi đủ 
điều kiện để thực hành, số lượng 
người bệnh đông sẽ giúp cho 
bác sĩ mới ra trường có nhiều cơ 
hội, nhiều thời gian tập hỏi bệnh, 
khám bệnh, trực tiếp làm các thủ 
thuật trên người bệnh, cảm nhận 
được thực tế lâm sàng, được trải 
nghiệm nhiều phương pháp điều 
trị, được hướng dẫn bởi những Bác 
sĩ Trưởng khoa. Tại đây, các học 
viên lớp học trực tiếp thực hành 
dưới sự cầm tay chỉ việc của Bác 
sĩ hướng dẫn các kỹ thuật cấp cứu 
liên quan các chuyên khoa Nội, 
Ngoại, Sản, Nhi thường gặp ở 
các cơ sở khám chữa bệnh tuyến 
huyện; các kiến thức cơ bản về 
đọc kết quả xét nghiệm, ECG, 
Siêu âm, X quang, CT, Soi cổ tử 
cung,… Ngoài ra, các học viên 
còn tham gia các buổi bình bệnh 
án, sinh hoạt chuyên môn, kiểm 
thảo tử vong, hội chẩn, duyệt 
mổ,… để củng cố kiến thức và 
kỹ năng thực hành.

Đối với ngành bác sĩ đa khoa, 
sau thời gian đào tạo dài 6 năm 
ở trường chỉ mới cung cấp cho 
lượng kiến thức cơ bản về chăm 
sóc, chẩn đoán và điều trị một số 
bệnh thông thường, nhiều sinh 

mủ nội nhãn, viêm hắc võng mạc do 
virus, thoái hoá hoàng điểm tuổi già, 
phù hoàng điểm v.v. 

Tại Bệnh viện mắt tỉnh BR-VT, 
trước đây do chưa có nhân lực, trang 
thiết bị và cơ sở vật chất, nên các bệnh 
lý về đáy mắt, bán phần sau đều phải 
chuyển lên tuyến trên để điều trị, gây 
nhiều khó khăn, tốn kém cho người 
bệnh. Năm 2014, Trung tâm Mắt tỉnh 
BR-VT đã được nâng cấp thành Bệnh 
viện Mắt hạng 2, được thành lập thêm 
khoa điều trị các bệnh lý bán phần sau 
nhãn cầu, bệnh viện cũng đã chủ động 
cử các Bác sỹ đi học chuyên khoa sâu 
về điều trị bệnh lý dịch kính võng mạc, 
Laser quang đông đáy mắt, tiêm các 
chất kháng sinh và chống tăng sinh 
mạch máu võng mạc v.v. Mặt khác, để 
phát triển các kỹ thuật y tế, đáp ứng 
nhu cầu cấp thiết của nhân dân trong 
giai đoạn mới, vừa qua  Hội đồng nhân 
dân, UBND tỉnh cũng đã có quyết định 
cho phép triển khai đề án thuê chuyên 
gia trong nước để chuyển giao các 
kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ y 
bác sỹ trong tỉnh, trong đó có kỹ thuật 
tiêm nội nhãn các thuốc kháng sinh 
và các chất ức chế tăng sinh tân mạch 
(VEGF) tại Bệnh viện mắt. 

Theo đó, Bệnh viện Mắt đã tiến 
hành ký kết và mời BSCKII. Ngô 
Thanh Tùng, là chuyên gia hàng đầu 
về dịch kính võng mạc đang làm việc 
tại Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh 
đến Bệnh viện Mắt BR-VT hướng 

dẫn lý thuyết cũng như chuyển giao 
kỹ thuật tiêm nội nhãn cho các bác sĩ 
khoa điều trị bán phần sau của Bệnh 
viện. Kết quả bước đầu đã có 10 bệnh 
nhân được khám hội chẩn và 3 bệnh 
nhân được chọn chỉ định và tiến hành 
kỹ thuật tiêm thuốc kháng tăng sinh 
mạch máu võng mạc do các bác sỹ 
của Bệnh viện Mắt BR-VT thực hiện 
đạt kết quả tốt. 

Bên cạnh niềm vui triển khai thành 
công kỹ thuật tiêm nội nhãn theo đề 
án thuê chuyên gia của tỉnh, một tin 
vui nữa cho bệnh viện và người bệnh, 
trong thời gian sắp tới, Bệnh viện Mắt 
sẽ được tỉnh và ngành Y tế trang bị 
thêm một số máy móc chẩn đoán hình 
ảnh và điều trị bệnh lý bán phần sau 
như: Máy chụp hình màu đáy mắt, 
máy chụp huỳnh quang võng mạc, 
máy chụp cắt lớp OCT, máy Laser 
quang đông võng mạc, máy Laser 
YAG và một số thiết bị khác. Với sự 
hỗ trợ của các thiết bị chẩn đoán hình 
ảnh và Laser, kỹ thuật tiêm nội nhãn 
tại bệnh viện Mắt BR-VT chắc chắn 
sẽ được triển khai thuận lợi, giúp cho 
công tác điều trị chuyên sâu các bệnh 
lý đáy mắt được kịp thời, cải thiện 
thị lực một cách hiệu quả cho người 
bệnh, ngăn ngừa những tiến triển xấu 
dẫn đến mù lòa không hồi phục, giảm 
gánh nặng kinh tế cho người bệnh, cho 
gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: BS NGUYỄN VIẾT GIÁP 
BS TRỊNH NGỌC THÙY AN

Các BS BV Mắt thực hiện kỹ thuật tiêm nội nhãn với sự hướng dẫn của chuyên gia.

Sở Y tế tổ chức          thực hành cho bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường
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ở nơi mà lằn ranh giới giữa sự sống 
và cái chết rất mong manh”, Bác sỹ 
Tấn Duy – TTYT huyện Tân Thành 
cho biết.

Nói về công việc học tập tại khoa 
Sản của mình, bác sĩ Phương – TTYT 
huyện Châu Đức kể lại: “Trong một 
lần tôi trực tiếp tham gia đỡ đẻ cho 
sản phụ lần đầu làm mẹ, khi lên bàn 
đẻ bà mẹ không khỏi lo lắng. Khi ấy, 
tôi cũng lo lắng, hồi hộp không kém, 
nhưng tôi tìm cách động viên, an ủi, 
kể chuyện hài hước, rồi nắm tay sản 
phụ trong suốt ca đẻ để sản phụ cảm 
thấy mình không chới với, có chỗ dựa 
vững chắc. Sau khi em bé được đưa 
ra khỏi bụng mẹ, sản phụ có vẻ mệt 
mỏi, lơ mơ, chúng tôi thông báo “con 
đã ra rồi nhé”. Nhìn vào gương mặt 
người mẹ cười hiền, nước mắt rơi lã 
chã,… chúng tôi hiểu giây phút nghe 
tiếng khóc chào đời của con là một 
trong những giây phút hạnh phúc nhất 
của người mẹ. Khi đó, cái lo sợ, mệt 
mỏi sẽ mất đi và niềm hạnh phúc làm 
được gì đó cho người bệnh giúp tôi 
nỗ lực hơn. 

Trong tuần đầu tham gia lớp thực 
hành tại bệnh viện Bà Rịa, một bác sĩ 
mới ra trường bày tỏ cảm nghĩ “mỗi 
một ca bệnh thực tế đem lại cho tụi em 
nhiều bài học kinh nghiệm rất là quý 
giá, đúng là có làm thì mới thấy khó, 
đụng đến đâu cũng thấy cái này chưa 
biết, cái kia chưa biết, hoặc chưa làm. 
Nói đúng hơn chưa dám làm gì cả”. 

Mô hình thực hành tại bệnh viện 
thực sự đã giúp các học viên nâng cao 
chất lượng đào tạo thực tế, tích lũy 
kinh nghiệm, vững vàng tự tin thực 
hiện khám, chữa bệnh và triển khai 
các thủ thuật theo phân tuyến kỹ thuật. 
Đây là một trong những giải pháp 
quan trọng mà ngành y tế tỉnh triển 
khai nhằm không ngừng nâng cao chất 
lượng đội ngũ bác sĩ, phối hợp cùng 
nhiều giải pháp đồng bộ khác như: đề 
án 1816; đề án thuê chuyên gia; đề án 
thu hút nguồn nhân lực chất lượng 
cao… nhằm tạo bước phát triển mới 
về chất lượng nguồn nhân lực, nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bài, ảnh: AN NHIÊN

viên tốt nghiệp khi ra trường khó có 
thể đáp ứng ngay được yêu cầu về 
chuyên môn. Vì vậy, sinh viên sau khi 
tốt nghiệp về công tác tại các trung 
tâm y tế rất cần sự hỗ trợ và kèm cặp 
của các bác sĩ có kinh nghiệm tại bệnh 
viện.“Thời gian học ở trường, những 
bệnh viện đủ điều kiện cho sinh viên 
thực tập không nhiều, số lượng thầy 
giảng lại ít trong khi số sinh viên quá 
đông, nên việc thực hành cũng còn 
hạn chế”, một học viên chia sẽ những 
kỷ niệm hồi còn đi học. 

Môi trường thực hành ở bệnh viện 
lớn như Bà Rịa, giúp các học viên dễ 
dàng được trải nghiệm nhiều phương 
pháp điều trị, được hướng dẫn bởi 
những bác sĩ chuyên khoa có bề dày 
về kinh nghiệm, được tiếp thu những 
thông tin mới nhất về phương pháp 
điều trị. Bệnh viện tiếp nhận các bệnh 
nhân đa dạng nên học viên được tiếp 
xúc và thu nhận được nhiều kiến thức 
từ giảng viên và từ thực tế: “Học ở 
cấp cứu thì học được rất nhiều, từ 
cách khâu vết thương, cách xử lý tình 
huống chấn thương, cấp cứu ban đầu, 
và va chạm với những ca nguy kịch 

Sở Y tế tổ chức          thực hành cho bác sĩ mới tốt nghiệp ra trường

Các bác sĩ đang hội chuẩn cho bệnh nhân tại khoa cấp cứu tại bệnh viện Bà Rịa.
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Người bệnh nói gì?
Sáng ngày 01/3/2016, chúng tôi có 

mặt tại BV Lê Lợi – bệnh viện tuyến 
tỉnh (khu vực Tp. Vũng Tàu), rất đông 
bệnh nhân và người nhà đứng xem 
bảng giá các dịch vụ trong ngày đầu 
tiên thực hiện giá viện phí mới. Ông 
Phạm Gia Huy – phường 4, Tp.VT, 
cho biết: “Qua các phương tiện thông 
tin đại chúng tôi cũng được biết về 
đợt tăng giá viện phí lần này và hôm 
nay khi đi khám bệnh tôi thấy có bảng 
thông báo của bệnh viện nên cũng 
muốn tìm hiểu thêm. Những người đã 
tham gia BHYT như tôi sẽ chỉ trả 20% 
nên cũng không đáng lo ngại gì...”

Cùng ngày 01/3/2016, chúng tôi 
có mặt tại BV Bà Rịa – bệnh viện đa 
khoa tỉnh có quy mô 700 giường bệnh. 
Mọi hoạt động ở đây vẫn diễn ra bình 
thường từ lấy số đăng ký, làm thủ tục 
khám bệnh, nộp viện phí, ra viện... 
Bảng giá viện phí mới, viện phí cũ 
được niêm yết công khai tại khu vực 

phòng khám và các khoa, phòng, rất 
đông người bệnh và người nhà quan 
tâm tìm hiểu. Bà Nguyễn Thảo Trang - 
Long Toàn, Tp.Bà Rịa đang điều trị tại 
phòng khám YHCT-PHCN cho biết: 
“Là người có BHYT nên tôi không lo 
lắng nhiều về việc tăng viện phí. Tuy 
nhiên, tôi mong rằng, cùng với tăng 
giá viện phí, các cơ sở y tế sẽ tiếp tục 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, 
thái độ phục vụ để chúng tôi yên tâm 
mỗi khi đến cơ sở y tế điều trị”. 

Sau 2 tháng thực hiện Thông tư 
37, chúng tôi cũng đến tìm hiểu tình 
hình thực tế tại các TTYT trên toàn 
tỉnh. Các TTYT đã triển khai khung 
giá viện phí mới theo nội dung Thông 
tư 37. Bên cạnh đó, vẫn giữ khung giá 
viện phí cũ đối với bệnh nhân không 
có BHYT. Tổ chăm sóc khách hàng 
của TTYT cũng tăng cường tuyên 
truyền, hướng dẫn người bệnh về 
việc tăng giá các dịch vụ y tế; giải 
đáp những thắc mắc để người bệnh 

hiểu và nắm cụ thể việc tăng viện phí 
chỉ áp dụng đối với người bệnh có 
BHYT, còn những người bệnh chưa có 
thẻ BHYT vẫn áp dụng giá dịch vụ cũ. 
Về phía người dân đến tham gia khám, 
chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa 
bệnh cũng nắm bắt thông tin về đợt 
tăng viện phí lần này. Với họ không 
mấy đắn đo, lo ngại, nhưng cũng có 
một số người dân bày tỏ lo lắng đối với 
những trường hợp không có BHYT, 
khi mà áp giá viện phí chung thì họ 
sẽ rất khó khăn.

Ý kiến từ các cơ sở Y tế:
Bs.Nguyễn Văn Hương – Q Giám 

đốc BV Bà Rịa cho biết: “Thông tư 
số 37/2015/TTLT-BYT-BTC về điều 
chỉnh mức giá viện phí của liên Bộ 
Y tế - Tài chính quy định thống nhất 
giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT 
của 1.887 dịch vụ giữa các bệnh viện 
cùng hạng trên toàn quốc được thực 
hiện theo 2 lộ trình. Đó là mức giá 
gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc 

Người dân tìm hiểu giá viện phí mới. Ảnh: THĂNG THÀNH

Thấy gì sau việc tăng viện phí
ở các bệnh viện?

Từ ngày 1/3/2016, Thông tư số 
37 của liên Bộ Y tế - Tài chính 
quy định thống nhất giá dịch 
vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm 
y tế (BHYT) giữa các bệnh viện 
cùng hạng trên toàn quốc có 
hiệu lực thi hành. Theo đó, 
mức giá của các dịch vụ thực 
hiện từ ngày 1/3/2016 sẽ tăng 
bình quân khoảng 30% và từ 
ngày 1/7/2016, khi đã tính tiền 
lương vào, sẽ tăng khoảng 50%. 
Dưới đây là những ghi nhận của 
chúng tôi sau 2 tháng thực hiện 
thông tư 37 tại các bệnh viện 
trên địa bàn tỉnh BR-VT.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
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thù được thực hiện từ ngày 1-3 và 
mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ 
cấp đặc thù và tiền lương được thực 
hiện từ ngày 1-7. Ngoài thu viện phí 
theo Thông tư số 37, các bệnh viện 
hiện thu viện phí theo giá khám, chữa 
bệnh của UBND tỉnh quy định đối với 
người không có thẻ BHYT. Như vậy 
về phía người bệnh nói chung không 
có sự ảnh hưởng gì lớn, ngược lại phía 
bệnh viện có thêm nguồn thu, tăng 
đầu tư và nâng cao chất lượng phục 
vụ người bệnh...”

Bs.Trần Văn Bảy – Giám đốc BV 
Lê Lợi cho biết: “…Việc điều chỉnh 
giá viện phí theo Thông tư 37 về cơ 
bản không làm ảnh hưởng đến người 
nghèo, cận nghèo, trẻ dưới 6 tuổi, các 
đối tượng chính sách xã hội vì các đối 
tượng này đã được BHYT thanh toán. 
Tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện 2 
loại viện phí với 2 nhóm người bệnh 
(có BHYT và không có BHYT) có 
lúng túng, vướng mắc ở khâu phần 
mềm quản lý giá viện phí giữa hai đối 
tượng này, nhưng đến nay đã được 
khắc phục, mọi việc nhìn chung thực 
hiện khá tốt” .

Tuy vậy, sau một thời gian thực 
hiện Thông tư 37 một số bệnh viện 
nhận thấy: Thông tư 37 có tổng cộng 
1887 kỹ thuật y tế chịu sự điều chỉnh 
về giá, nhưng chỉ có khoảng hơn 200 
danh mục trùng khớp với danh mục kỹ 
thuật y tế quy định tại Thông tư 43 và 
Thông tư 50. Khi thanh toán bảo hiểm 
y tế, phía Bảo hiểm xã hội sẽ đối chiếu 
vào Thông tư 43 và Thông tư 50 để chi 
trả. Những danh mục kỹ thuật y tế nào 
không có trong Thông tư 43, bảo hiểm 
xã hội chưa thanh toán được. Ví dụ 

Thông tư 43 có nhiều loại viêm phổi 
khác nhau (viêm phổi người già, viêm 
phổi trẻ em…), nhiều loại kỹ thuật 
X Quang khác nhau (X Quang thẳng 
đứng, X Quang nghiêng, X Quang 
ổ bụng…). Trong khi Thông tư 37 
chỉ nêu chung chung: Viêm phổi, X 
Quang, nên không trùng khớp với loại 
viêm phổi hoặc X Quang nào ở thông 
tư 43, do đó Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam chưa thể thanh toán bảo hiểm 
y tế được... 

Được biết, trước những bất cập 
trên, Bộ Y tế đã có sự bổ sung trong 
các Quyết định sau: QĐ số 803/QĐ-
BYT ngày 08/3/2016; QĐ số 984/QĐ-
BYT ngày 23/3/2016 và QĐ số 1016/
QĐ-BYT ngày 25/3/2016 ban hành 

danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh 
tương đương giữa Thông tư 43/2013/
TT-BYT, Thông tư 50/2014/TT-BYT 
và Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-
BYT-BTC. Đồng thời, yêu cầu các 
cơ sở y tế khẩn trương báo cáo về các 
danh mục kỹ thuật tại Thông tư 37 
chưa có tên trong Thông tư 43 để Bộ 
Y tế kịp thời bổ sung. Đến nay, một 
số danh mục tương đương đã được 
Bộ Y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam phối hợp thực hiện chi trả 
bảo hiểm y tế.  

Thông tư 37 ban hành nằm trong lộ 
trình tiến tới từng bước tính đúng, tính 
đủ giá dịch vụ y tế, làm tăng quyền lợi 
của người có thẻ BHYT qua đó tăng 
cường tuyên truyền, vận động tiến tới 
BHYT toàn dân. Đồng thời, việc tính 
tiền lương, phụ cấp của cán bộ y tế vào 
giá viện phí sẽ có tác động rất lớn đến 
các cơ sở y tế. Người bệnh sẽ là người 
trả lương cho cán bộ, y, bác sỹ, vì vậy 
mỗi cơ sở y tế cần nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh, có thái độ phục vụ 
tốt để thu hút người bệnh đến khám, 
chữa bệnh tại cơ sở y tế của mình. 
Đây cũng là tiền đề để các cơ sở y tế 
dần tự chủ về tài chính, không ngừng 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

HOA VIỆT

Các dịch vụ được điều chỉnh giá bao gồm: giá khám 
bệnh được quy định cho từng hạng bệnh viện: hạng 

đặc biệt, hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV (4 dịch vụ); giá 
ngày giường bệnh được quy định cho cho từng hạng bệnh 
viện và từng loại giường như giường hồi sức chống độc, hồi 
sức cấp cứu, giường  nội khoa, giường ngoại khoa và  giường 
điều trị ban ngày (10 dịch vụ); giá các dịch vụ kỹ thuật còn 
lại áp dụng chung cho các hạng bệnh viện như siêu âm, 
X-quang, xét nghiệm, các phẫu thuật, thủ thuật theo từng 
chuyên khoa (1.887 dịch vụ). 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục khám chữa bệnh. Ảnh: HẢI YẾN

15



Phòng tư vấn, khám trước tiêm.

Khu vực chờ trước tiêm. Phòng tiêm chủng. 

Phòng theo dõi sau tiêm. Bs. Hà Văn Thanh – GĐ TTYT Dự phòng tỉnh kiểm tra điểm 
tiêm MR tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, TP. Vũng Tàu.

Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin 
Sởi-Rubella bổ sung cho đối tượng 16-17 tuổi

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Bà Rịa-Vũng Tàu đồng loạt triển khai chiến dịch 
Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng để phòng 
chống bệnh do vi rút Zika và Sốt xuất huyết

Hướng dẫn, cung cấp tờ rơi cho du khách tại cảng biển.

Lễ phát động chiến dịch tại Trung tâm QDY  
Côn Đảo.

Tư vấn cho sản phụ về cách phòng chống bệnh do vi rút Zika tại 
TTYT Tân Thành.

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn ký cam kết với lãnh đạo 
UBND huyện tăng cường các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh tại huyện Đất Đỏ.

Xe loa tuyên truyền sau lễ phát động tại huyện Đất Đỏ.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả “Kế hoạch phát 
triển Y, Dược học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 

năm 2020” và góp phần đạt Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế xã giai 
đoạn 2011 – 2020,  Bản tin Sức khỏe BR-VT xin giới thiệu 

danh mục, công dụng của 60 cây thuốc Nam tuyến xã.

Húng chanh là một loại cỏ, gốc 
hoá gỗ có thể cao 25-75cm. 
Thân mọc đứng, có lông. Lá 

có cuống, mọc đối, rộng, hình bầu 
dục, dày, trông như mọng nước. Lá 
dài 7-10cm, rộng 4-6cm, mép khía tai 
bèo, mặt trên có lông đơn, đầu mang 
hạch, trong, bóng; mặt dưới lá nhiều 
lông bài tiết hơn, gân nổi rõ. Hoa màu 
tía, nhỏ, mọc thành hoa tự, tận cùng 
dài gồm các vòng hoa mọc sít nhau 
gồm 20-30 hoa.

Bộ phận dùng: Thường chỉ dùng 
tươi. Hái lá hay cành non, rửa sạch 
mà dùng

Nơi sống và thu hái: Cây húng 
chanh có nguồn gốc ở đảo Moluques, 
được trồng khắp nơi ở Việt Nam để 
lấy lá, có mùi thơm dễ chịu như mùi 
chanh, vị trước thơm sau hắc, mát 
dùng làm gia vị. Thu hái quanh năm. 
Thường dùng tươi.

Tính vị, tác dụng: Theo Đông y, 
húng chanh tính ấm, vị cay thơm, hơi 
chua, thơm mùi chanh, có tác dụng 
lợi phế, trừ đờm, giải cảm, tiêu độc. 
Thường dùng làm thuốc chữa bệnh 
đường hô hấp, ho, viêm họng, hen 
suyễn, trị ong, kiến, bọ cạp đốt.

Liều dùng: Thường dùng tươi với 
liều 10-16g/ngày.

Một số cách dùng chữa bệnh:
- Chữa cảm cúm, cảm sốt, nhức 

đầu, nghẹt mũi, ho đờm
Lấy 15-20gr lá húng chanh giã vắt 

lấy nước cốt để uống, hoặc có thể cho 
thêm gừng, hành (mỗi loại 12gr) đem 
nấu uống và xông cho ra mồ hôi.

- Chữa sốt cao không ra mồ hôi
Lấy 20gr lá húng chanh, 15gr lá tía 

tô, 5gr gừng tươi (cắt lát mỏng), 15gr 
cam thảo đất. Tất cả đem nấu lấy nước 
dùng lúc nóng ấm để cho ra mồ hôi.

- Chữa ho, viêm họng, khản 
tiếng

Cách 1: Húng chanh, kinh giới, tía 
tô, hẹ, gừng tươi mỗi thứ 8g sắc với 
500ml nước, chia uống ngày 3 lần. 
Hoặc lá húng chanh rửa sạch, thêm 
chút muối, ngậm nuốt nước dần. 
Hoặc húng chanh 10g giã ép nước 
cốt uống ngày 2 lần. Với trẻ em cần 
thêm đường, hấp cách thủy uống.

Cách 2: Lá Húng chanh non 5-10g 
giã nát vắt lấy nước cốt nóng. Hoặc 
đem giã nhỏ một nắm lá (15-20g), 
thêm nước, vắt lấy nước uống làm 

hai lần trong ngày. Đối với trẻ em, 
thêm ít đường, đem hấp cơm cho uống 
làm 2-3 lần.

- Trị chảy máu cam
Lấy 20gr lá húng chanh, 15gr trắc 

bá (sao đen), 10gr hoa hòe (sao đen) 
và 15gr cam thảo đất. Đem nấu lấy 
nước dùng một ngày với lượng như 
trên; hoặc lấy lá vò nát rồi nhét vào 
bên mũi chảy máu.

- Ho lâu ngày, lỵ ra máu
Lá húng canh tươi 20-40g rửa sạch 

xắt nhỏ; trứng gà 1-2 quả, đập lấy lòng 
đỏ. Cho 2 thứ vào bát trộn đều chưng 
cách thủy. Người lớn ăn 2 lần trong 
ngày, trẻ em tùy tuổi chia cho ăn nhiều 
lần trong ngày.

- Chữa chứng hôi miệng
Dùng một nắm lá rau tần khô, sắc 

đặc, thường xuyên ngậm và súc miệng 
trong ngày.

- Chữa chứng dị ứng da
Dùng 15g rau tần khô, đổ 2 chén 

nước, sắc còn 1 chén, uống chia 3 lần 
trong ngày. Dùng 1 nắm rau tần tươi, 
rửa sạch, giã nát, trộn thêm vài hạt 
muối, xát hoặc đắp lên chỗ mẩn sưng.

- Chữa đau bụng
Lá Húng chanh non rửa sạch, 1-2 

lá nhai với một ít muối, ngậm nuốt dần 
dần. Ngoài ra, người ta còn dùng lá 
tần làm rau sống, ăn với gỏi cá cũng 
rất thơm ngon.

* Lưu ý khi dùng lá húng chanh
Nên dùng lá húng chanh tươi, 

dùng đến đâu hái đến đấy, không nên 
phơi khô để dành, vừa khó bảo quản, 
vừa kém chất lượng.

Kiêng kỵ: Không
VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế

Y HỌC CỔ TRUYỀN

(rau thơm lông, rau tần, tần dày lá, 
rau thơm, dương tử tô)

Húng chanh
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Ngày 31/3/2016 Bệnh viện Lê 
Lợi tiếp nhận 01 trường hợp 
bệnh nhân sống tại thành phố 

Vũng Tàu sau khi đi khám tại phòng 
khám đông y được lương y cho thuốc 
về ngâm rượu có mã tiền do không 
được dặn dò kỹ nên bệnh nhân đã tự 
uống để điều trị bệnh đau nhức xương 
khớp. Bệnh nhân vào viện với tình 
trạng hôn mê, rối loạn nhịp tim phải 
cấp cứu tích cực mới qua cơn nguy 
kịch. Trước đó tháng 2/2016  phòng 
cấp cứu Bệnh viện Lê Lợi cũng tiếp 
nhận 01 trường hợp tự ý uống rượu 
ngâm mã tiền bị ngộ độc. 

Mã tiền là 01 vị thuốc được dùng 
trong YHCT , bộ phận dùng là hạt cây 
mã tiền. Cây mã tiền có tên khoa học 
là Strychnos nux – vomica L. thuộc 
họ Mã tiền (Loganiaceae). Hoạt chất 
trong hạt mã tiền là alcaloid (2 - 5%),. 
Trong đó gần 50% là strychnin, phần 
còn lại là brucin, còn khoảng 2 – 
3% là các alcaloid phụ khác như α 
– colubrin, β – colubrin, vomicin, 
novacin, pseudostrychin….Theo Y học 
hiện đại tác dụng chính của hạt mã tiền 
là tác dụng của strychnin: - Đối với hệ 
thần kinh trung ương và ngoại vi: có 
tác dụng kích thích với liều nhỏ và liều 
cao thì gây co giật. Strychnin có tác 
dụng kích thích thần kinh tương đối 
mạnh hơn trên tế bào vận động của hệ 
thần kinh trung ương, đặc biệt trên tủy 
sống. Nó kích thích những khả năng 
về trí não, làm tăng cảm giác về xúc 
giác, thính giác, khứu giác, vị giác và 
cơn đau. Mã tiền rất độc. Khi bị ngộ 
độc có hiện tượng : ngáp, tăng bài tiết 
nước bọt, nôn mửa, sợ ánh sáng, mạch 
nhanh và yếu, chân tay cứng đờ, co 
giật nhẹ rồi đột nhiên có triệu chứng 

uốn ván nặng với hiện tượng co cứng 
hàm, lồi mắt, đồng tử mở rộng, bắp 
thịt co thắt gây khó thở. Với liều cao 
60 – 90 mg strychin có thể gây chết 
người vì liệt hô hấp.

Đối với tim và hệ tuần hoàn: có 
tác dụng làm tăng huyết áp do làm co 
mạch máu ngoại vi. Strychnin là chất 
kích thích tim.

Đối với dạ dày và bộ máy tiêu hóa: 
Tăng bài tiết dịch vị, kích thích tiêu 
hóa. Tuy nhiên nếu dùng luôn sẽ gây 
rối loạn tiêu hóa, rối loạn co bóp dạ 
dày.

Hạt mã tiền dùng sống không chế 
biến chỉ được dùng ngâm rượu xoa 
bóp bên ngoài điều trị đau nhức xương 
khớp, không được uống. Theo YHCT 
hạt mã tiền chỉ được dùng đường uống 
khi được bào chế (Mã tiền chế). Cách 
bào chế hạt mã tiền như sau: Có nhiều 
cách chế biến:

- Ngâm hạt mã tiền trong nước vo 
gạo khoảng 36 giờ cho tới khi mềm, 
lấy ra cạo bỏ vỏ ngoài và mầm, thái 
mỏng, sấy khô, tẩm dầu vừng một 
đêm, sao vàng đậm, cho vào lọ kín.

- Cho hạt mã tiền vào dầu vừng 
đun sôi cho đến khi hạt nổi lên thì vớt 
ngay. Thái nhỏ, sấy khô

- Ngâm hạt mã tiền vào 
nước vo gạo một ngày đêm, 
vớt ra rửa sạch cho vào nồi 
nấu với cam thảo trong 3 
giờ (cứ 100g hạt cho 400ml 
nước và 20g cam thảo). Lấy dần 
ra bóc vỏ khi còn nóng và bỏ mầm, 
đun dầu vừng (300g) cho sôi, 
bỏ nhân vào khi thấy nổi lên 
thì vớt ra ngay, thái nhỏ 
2-3 mm, sấy khô cho vào 
lọ kín. 

Chỉ định của Mã tiền theo YHCT: 
Mã tiền chưa chế biến thường chỉ dùng 
ngoài làm thuốc xoa bóp chữa nhức 
mỏi chân tay do thấp khớp, đau dây 
thần kinh, dùng dạng cồn thuốc, dùng 
riêng hoặc chế với ô đầu, phụ tử.

Mã tiền đã chế biến theo 
YHCT được dùng để chữa tiêu hóa 
kém, nhức mỏi tay chân,  đau dây 
thần kinh.

Liều dùng trung bình của người lớn 
là 0,05g/1 lần và  0,15g/ 24 giờ. Liều 
dùng tối đa người lớn là 0,10g/1lần 
và  0,3g/ 24giờ. Trẻ em và phụ nữ 
có thai không được dùng. Dùng dưới 
dạng thuốc sắc hoặc thuốc bột, không 
dùng quá liều qui định.

Khuyến cáo các bệnh nhân khi đi 
khám YHCT nên đến các cơ sở KCB 
YHCT có đăng ký hành nghề tại Sở 
Y tế, các bài thuốc kinh nghiệm của 
cá nhân phải được sự cho phép của 
Sở Y tế.

Bs. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Trưởng khoa Đông y – BV Lê Lợi

Cảnh báo ngộ độc khi dùng 

mã tiền
điều trị bệnh xương khớp

Y HỌC CỔ TRUYỀN
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Vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm luôn được dư luận 
xã hội đặc biệt quan tâm vì nó 

liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính 
mạng của mọi người dân và xa hơn là 
sự phát triển của nòi giống.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm cần phải an toàn ở tất cả các 
khâu “từ trang trại tới bàn ăn”. Thời 
gian qua trên toàn quốc đã xảy ra nhiều 
vụ ngộ độc thực phẩm. Trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu những năm 
trước cũng đã xảy ra nhiều vụ ngộ 
độc thực phẩm mà nguyên nhân do 
người dân không biết rõ tính độc, sự 
nguy hiểm của các nguyên liệu mình 
chế biến làm thức ăn, như vụ ngộ độc 
làm 04 người phải nhập viện do ăn 

nhộng ve sầu và vụ ăn con So (sam 
lông) làm 04 người bị ngộ độc. Ngày 
31 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm 
bảo trợ xã hội huyện Tân thành xảy 
ra vụ ngộ độc làm 22 người mắc mà 
nguyên nhân được cơ quan chức năng 
xác minh là do món xôi gà, lạp xưởng 
có chứa vi khuẩn Staphylococccus 
Aureus (tụ cầu trùng vàng) của cơ 
sở từ thiện tặng cho các học viên của 
trung tâm…Nguyên nhân thì có nhiều, 
song, nguyên nhân chính là do sử dụng 
thực phẩm có chất độc và do chế biến, 
bảo quản thực phẩm không tuân thủ 
quy trình vệ sinh. Hiện nay thời tiết 
mùa hè nóng nực, thực phẩm dễ ôi 
thiu, vi khuẩn phát triển mạnh, thuận 
lợi cho các bệnh truyền qua thực phẩm 
phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe và 
tính mạng người sử dụng .

Các bệnh truyền qua thực phẩm ở 
đây bao gồm cả ngộ độc thực phẩm và 

nhiễm khuẩn thực phẩm, và thường 
do các nguyên nhân sau: 

- Do vệ sinh kém:  Tay 
người chế biến thực phẩm 

bẩn; không dùng nước 
sạch để chế biến thức 
ăn; môi trường chế biến 
không đảm bảo vệ 
sinh…Trung bình có 04 
vụ ngộ độc thực phẩm 

thì có 01 vụ do vệ sinh kém. 
- Do nấu thức ăn chưa chín:  Ăn tiết 

canh, thịt tái, nem chạo, rau sống…
- Do bảo quản thực phẩm không 

đúng cách: Để thực phẩm ở nhiệt độ 
ngoài trời quá 4 giờ thực phẩm rất dễ 
bị biến chất và ngộ độc. Theo số liệu 
thống kê có 50% số người bị nhiễm 
độc thực phẩm do nguyên nhân này. 

- Do không hâm lại thức ăn cũ: 
Thức ăn thừa cất đi, khi dùng lại không 
đun nóng rất dễ bị ngộ độc.

- Do sai lầm trong công tác chuẩn 
bị: Nấu thức ăn quá sớm, nhất là khi 
để thực phẩm ở môi trường tự nhiên, 
vi khuẩn có điều kiện sinh sôi. 

- Do sai lầm trong chế biến: Không 
tuân thủ quy trình một chiều khi chế 
biến thực phẩm, để lộn thực phẩm 
sống và thực phẩm đã chế biến khiến 
vi khuẩn có thể lây nhiễm chéo và 
gây ngộ độc. 

- Do sử dụng nguyên liệu không 
an toàn: Sử dụng các loại thực phẩm 
có sẵn chất độc (cá Nóc, Con So (sam 
lông), Nhộng ve sầu…). Những loại 
thực phẩm trên có sẵn độc chất trong 
thực phẩm, khi đun sôi hoặc nấu chín 
cũng không làm thay đổi các độc chất 
này. Vì vậy, nguy cơ ngộ độc rất cao, 
không ít trường hợp đã bị tử vong. Do 
đó, tốt nhất là tuyệt đối không sử dụng 
các loại thực phẩm này (đã được cảnh 
báo, tuyên truyền) làm thức ăn. 

Tóm lại, để ngăn ngừa ngộ độc 
thực phẩm cũng như các bệnh truyền 
qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho 
mình, cho người thân và cho cộng 
đồng, mọi người, mọi nhà cần thực 
hiện tốt 10 nguyên tắc vàng về an toàn 
vệ sinh thực phẩm:  

TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Các bệnh truyền qua thực phẩm
và biện pháp phòng ngừa

(Xem tiếp trang 27)
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Vào lúc 7 giờ  ngày 16/4/2016, 
tại chợ thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu, Ban chỉ đạo liên ngành 
về VSATTP tỉnh BR – VT phối hợp 
với Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP 
huyện Long Điền tổ chức Lễ phát động 
“Tháng hành động vì ATTP” năm 2016 
với chủ đề “ Tiếp tục tăng cường sản 
xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt 
an toàn”.

Tham dự lễ phát động có ông 
Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y Tế, 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
tổ chức Lễ phát động

“Tháng hành động 
vì An toàn thực 
phẩm” năm 2016

Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo liên 
ngành VSATTP tỉnh, ông Lâm Văn 
Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện 
Long Điền, Trưởng Ban chỉ đạo liên 
ngành VSATTP huyện Long Điền; ông 
Tiêu Văn Linh – Chi cục trưởng Chi 
cục ATVSTP; đại diện các Sở, ban, 
ngành; đại diện các ban ngành đoàn 
thể, UBND các xã/thị trấn, lực lượng 
vũ trang của huyện Long Điền; các 
em học sinh, chủ các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm và đông đảo 
người dân trên địa bàn thị trấn Long 

Hải; các phóng viên của các cơ quan 
thông tấn, báo chí của tỉnh và huyện 
Long Điền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Văn Thái đã nêu rõ thực trạng về tình 
hình ATVSTP trên địa bàn tỉnh, đồng 
thời nhấn mạnh về tầm quan trọng của 
thực phẩm nói chung và rau, thịt nói 
riêng. Bên cạnh những thành tích đạt 
được, ông cũng nêu rõ những khó khăn 
trong công tác quản lý của các cơ quan 
chức năng, cũng như hạn chế trong 
nhận thức và thực hành của người 
sản xuất, người tiêu dùng thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh, qua đó kêu gọi toàn 
thể cộng đồng và xã hội cùng hưởng 
ứng Tháng hành động vì ATTP năm 
2016, diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 
hết ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Đại diện cho các tiểu thương, hợp 
tác xã sản xuất rau an toàn và bếp ăn 
tập thể trên địa bàn cũng đã có những 
phát biểu thể hiện rõ nhận thức về vai 
trò quan trọng của công tác ATTP đối 
với sức khoẻ người tiêu dùng, đồng 
thời ký cam kết thực hiện đúng các 
quy định về ATVSTP vì sức khỏe của 
người tiêu dùng và của chính mình.

Ngay sau lễ phát động, đoàn xe 
loa diễu hành  tại các tuyến đường 
chính của huyện Long Điền để cổ 
động và tuyên truyền rộng rãi đến 
đông đảo người dân về Tháng hành 
động ATVSTP năm 2016.

KS. NGUYỄN THỊ THAO

Đại biểu thả bóng bay mang thông điệp của “Tháng hành động vì ATTP” năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y Tế, Ủy viên thường trực BCĐLNVSATTP 
tỉnh phát biểu trong Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2016.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM Y TẾ XUYÊN MỘC:

Tập huấn quản lý chất lượng bệnh viện 
Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng quản lý cũng như 

các dịch vụ y tế, TTYT huyện Xuyên Mộc đã tổ chức tập 
huấn Quản lý chất lượng bệnh viện - An toàn người bệnh. 

Giảng viên của lớp tập huấn là Bs. Hồ Văn Hải – Giám đốc đơn vị.
Lớp học diễn ra trong 03 ngày (từ 12-14/4/2016), ngoài việc 

cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về công tác quản 
lý chất lượng bệnh viện, các học viên còn được thực hành nhóm 
thông qua việc phân tích 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện, từ đó 
tìm ra những tồn tại trong công tác quản lý chất lượng hiện nay 
và đề ra các giải pháp khắc phục.

Kết thúc khóa học, Bs Hồ Văn Hải đã đánh giá cao kết quả 
học tập của các học viên, đồng thời hy vọng các kiến thức cũng 

75 sinh viên trường đại học Y Dược 
thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành 
chương trình thực tập tại trung tâm 
y tế huyện

Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của TTYT huyện Đất 
Đỏ, trong thời gian gần 1 tháng (từ 21/3-16/4), 
75 sinh viên của trường Đại học Y Dược Tp. 

Hồ Chí Minh đã hoàn thành chương trình thực tập tốt 
nghiệp chuyên ngành Bác sĩ Y tế Dự phòng.

Các hoạt động thực tập của sinh viên bao gồm: 
Tham gia khám chữa bệnh cùng sơ cấp cứu ban đầu ở 
các trạm y tế; tham gia trực ở TTYT huyện; thực địa 
cộng đồng; vãng gia các hộ gia đình; tham gia công tác 
tiêm chủng tại trạm y tế và khảo sát mô hình bệnh tật ở 
các xã, thị trấn... Hầu hết các sinh viên đều nỗ lực hoàn 
thành tốt chương trình thực tập của mình.

Kết thúc đợt thực tập, đại diện trường đại học Y 
Dược Tp. HCM phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo 
điều kiện về nơi ăn, chỗ ở cũng như các điều kiện thực 
tập tốt nhất cho các sinh viên từ Ban Giám đốc TTYT 
huyện Đất Đỏ.

Tin, ảnh: LÊ THỊ TỰ NHIÊN
T3G TTYT Đất Đỏ

24 học viên Thành phố Vũng Tàu hoàn 
thành khóa đào tạo lớp nhân viên Y tế 
thôn, ấp

Sáng 14/4/2016, tại TTYT Tp. Vũng Tàu, Trường Trung 
cấp Y tế tỉnh tiến hành lễ tổng kết và trao giấy chứng 
nhận hoàn thành khóa đào tạo lớp nhân viên y tế thôn, 

ấp năm  2015 cho các học viên tại thành phố Vũng Tàu. Tham 
dự có đại diện lãnh đạo nhà trường, đại diện lãnh đạo TTYT 
Tp. Vũng Tàu cùng 24 học viên là nhân viên y tế khu phố, ấp 
của các phường, xã thành phố Vũng Tàu tham dự khóa học 
này. Vượt qua nhiều khó khăn như: thời gian học tập, công 
việc riêng của từng cá nhân trong điều kiện tham gia hoạt động 
y tế khu phố/thôn ấp hoàn toàn tự nguyện không có bất kỳ 
khoản phụ cấp nào, nhưng với tinh thần nhiệt tình, ý thức hỗ 
trợ y tế tuyến cơ sở trong các hoạt động tuyên truyền phòng 
chống dịch bệnh, nâng cao  ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng 
đồng, các học viên đã học tập nghiêm túc, hoàn tất khóa học 
với kết quả cao, có 92,7%  đạt loại giỏi, 7,3% đạt loại khá. 

Các học viên cho biết sẽ vận dụng những kiến thức mới 
được trang bị từ khóa học vào thực tế để tiếp tục sát cánh, 
như những cánh tay nối dài của y tế tuyến cơ sở, chăm sóc 
sức khỏe ban đầu cho người dân thành phố ngày càng tốt hơn. 

Tin, ảnh: Bs. NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
TTYT TP. Vũng Tàu

như giải pháp được các học viên nêu ra trong quá 
trình tập huấn sẽ được áp dụng vào thực tế nhằm 
nâng cao hiệu quả của công tác Quản lý chất lượng 
bệnh viện tại đơn vị.

Tin, ảnh: NGUYỄN MINH HIỀN
TTYT Xuyên Mộc

Quang cảnh lớp tập huấn.

Các sinh viên của trường Đại học Y Dược TP. HCM tặng quà lưu niệm 
cho TTYT huyện Đất Đỏ tại lễ tổng kết.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên.
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Tại lễ phát động, đại diện TTYT 
Dự phòng tỉnh đã cập nhật 
thông tin về tình hình, diễn biến 

cửa dịch bệnh Zika trên thế giới cũng 
như tại Việt Nam. Báo cáo cho biết: 
Tính đến 31/3/2016 đã có 62 quốc gia 
và vùng lãnh thổ thông báo có sự lưu 
hành hoặc có sự lây truyền vi rút Zika. 
Từ đầu năm 2015 đã có 43 quốc gia và 
vùng lãnh thổ ghi nhận sự lưu hành vi 
rút Zika, trong đó Việt Nam là nước 
mới nhất công bố ngày 05/4/2016. 

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 
phải diệt lăng quăng, diệt muỗi, phòng 
muỗi chích. 

Ông Nguyễn Văn Lợi – PCT 
UBND huyện Đất Đỏ, Trưởng ban chỉ 
đạo phòng chống dịch bệnh của huyện 
đã phát biểu phát động chiến dịch, kêu 

Huyện Đất Đỏ phát động chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, 
lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”

gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, 
đoàn thể và bà con nhân dân cùng 
chung tay thực hiện các biện pháp vệ 
sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt 
muỗi để phòng chống dịch bệnh.

Cũng tại lễ phát động, đại diện 
lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã ký 

cam kết với đại diện lãnh đạo UBND 
huyện 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 huyện, nhằm đưa thông điệp hành 
động đến với người dân, đồng thời 
nhân viên y tế ấp, nhân viên sức khỏe 
cộng đồng và các đoàn viên thanh niên 
tỏa xuống địa bàn hướng dẫn bà con 
nhân dân tiến hành các biện pháp dọn 
dẹp môi trường, loại bỏ các vật dụng 
phế thải chứa nước không cho muỗi 
có nơi đẻ trứng, truy diệt lăng quăng 
để phòng chống dịch bệnh Zika và sốt 
xuất huyết. KHÁNH CHI

Ông Nguyễn Văn Lợi – PCT UBND huyện Đất Đỏ phát động chiến dịch. 
Ảnh: THẾ PHI

Bs. Nguyễn Thị Minh Hiếu – TTYT Dự Phòng tỉnh chia sẻ thông tin về tình 
hình dịch bệnh Zika. Ảnh: THẾ PHI

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn huyện ký cam kết với lãnh đạo UBND huyện tăng cường  
các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ảnh: THẾ PHI

Sáng 20/4, tại hội trường Trung tâm huyện Đất Đỏ, UBND huyện 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 Nguyễn Văn Lợi – PCT UBND huyện Đất Đỏ; 
đại diện các ban ngành đoàn thể của huyện; lãnh đạo TTYT Dự Phòng 
tỉnh; lãnh đạo Phòng Y tế, TTYT huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 
cùng đông đảo nhân viên Y tế ấp, nhân viên sức khỏe cộng đồng, đoàn 
viên thanh niên và bà con nhân dân thị trấn Đất Đỏ…
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Sáng ngày 22/4/2016, Ban Chỉ 
đạo liên ngành VSATTP tỉnh 
BR-VT tổ chức Hội nghị tổng 

kết chương trình mục tiêu quốc gia 
VSATTP năm 2015, phương hướng 
hoạt động năm 2016 và triển khai 
tháng hành động vì an toàn thực phẩm 
năm 2016. 

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông 
Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế, 
Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo liên 
ngành VSATTP tỉnh BR-VT; lãnh đạo 
Sở nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, Sở công thương, cùng đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo 
UBND huyện, thành phố, lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các phòng 
y tế huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe BS.CKII Tiêu Văn Linh - Chi 

cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh BR-
VT thay mặt Sở Y tế - Cơ quan thường 
trực Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP 
tỉnh báo cáo kết quả hoạt động chương 
trình MTQG VSATTP  năm 2015, 
theo đó, công tác thanh kiểm tra luôn 
được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của 
UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các Sở, Ban, Ngành hữu quan 
đã mang lại hiệu quả tích cực, góp 
phần lập lại trật tự kỷ cương trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm. Năm 2015, số cơ sở đạt tiêu 
chuẩn ATTP là 5.953/7.256, đạt 82%; 
có 1.303 cơ sở vi phạm, chiếm 18%. 
Đã xử phạt 108 cơ sở, với số tiền phạt 
332.462.000 đồng. Công tác thông tin 
giáo dục truyền thông về ATTP tiếp 
tục được tăng cường, tháng hành động 
vì ATTP đã được triển khai trên toàn 

tỉnh tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.
Đại diện Sở Công Thương, Sở 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
và UBND Thành phố Vũng Tàu đã 
báo cáo tham luận về lĩnh vực ATTP 
liên quan, nêu rõ những thuận lợi và  
khó khăn, bất cập trong việc triển khai 
thực hiện công tác bảo đảm ATTP ở 
các đơn vị, địa phương, đề xuất các 
giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt 
công tác bảo đảm ATTP trong thời 
gian tới. 

Tại hội nghị, BCĐ liên ngành cũng 
đã triển khai kế hoạch hoạt động năm 
2014 và tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
ông Phạm Minh An đề nghị cần tăng 
cường công tác truyền thông, đổi 
mới cách thức tuyên truyền, nội dung 
tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, tập 
trung ưu tiên sản phẩm rau, thịt các 
loại; phổ biến các hình thức xử phạt 
nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết 
về an toàn thực phẩm và các hình thức 
chế tài khi vi phạm cho mọi đối tượng; 
biểu dương những cơ sở thực hiện tốt 
và đăng tải nêu tên những cơ sở vi 
phạm để người tiêu dùng biết. Tăng 
cường công tác thanh kiểm tra nhằm 
phát hiện những hành vi vi phạm và 
có biện pháp xử lý nghiêm khắc, nhằm 
tạo chuyển biến tích cực trong công 
tác đảm bảo ATTP trên địa bàn, bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng.

Chi cục ATVSTP tỉnh BR-VT

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức  
hội nghị tổng kết CTMTQG an 
toàn thực phẩm năm 2015 và 
triển khai tháng hành động vì 
an toàn thực phẩm năm 2016

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH

Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo  
tại hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Huyện Côn Đảo phát động chiến 
dịch “Người dân tự diệt muỗi, lăng 
quăng phòng chống bệnh do vi rút 
Zika và sốt xuất huyết”

Nhằm huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ 
chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn thể 
cộng đồng chủ động tham gia thực hiện quyết liệt 

các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch, 
bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết, ngày 23/4/2016, tại 
Chợ Côn Đảo, UBND huyện Côn Đảo 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 Nguyễn Anh Nhựt – PCT UBND huyện; 
lãnh đạo TTYT Dự Phòng tỉnh; đại diện các ban, ngành, 
đoàn thể của huyện; lãnh đạo Phòng Y tế, TTYT, các Trạm 
y tế của huyện; Khu trưởng các Khu dân cư; cán bộ, chiến 
sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang huyện và đông 
đảo học sinh, bà con trên huyện đảo.

Tại Lễ phát động, bác sĩ Nguyễn Anh Quan – PGĐ 
TTYT Dự Phòng tỉnh đã cập nhật thông tin về tình hình 
Zika trên thế giới và tại Việt Nam, đánh giá các nguy cơ 
xâm nhập của vi rút Zika vào tỉnh BR-VT nói chung, huyện 
Côn Đảo nói riêng, khuyến cáo các biện pháp phòng chống 
dịch hiệu quả đối với người dân...

Phát biểu phát động chiến dịch, ông Nguyễn Anh Nhựt 
– PCT UBND huyện đã kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, 

Sáng 27/4/2016, Đoàn kiểm tra của Viện Pasteur TP. 
HCM do PGS. TS. BS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng 
Viện Pasteur TP. HCM làm trưởng đoàn đã có buổi 

làm việc với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BR-VT) về việc triển khai các hoạt động phòng 
chống dịch bệnh do vi rút Zika trên địa bàn trong năm 2016. 
BS.Nguyễn Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh BR-VT 
đã tiếp và làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS.BS. Phan Trọng 
Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM đã ghi nhận và biểu 

bà con nhân dân, các em học sinh, cán bộ chiến sĩ cùng 
chung tay thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt 
lăng quăng, diệt muỗi để phòng chống dịch bệnh.

Lãnh đạo TTYT huyện và Khu trưởng Khu dân cư số 
7 của huyện Côn Đảo cũng có bài phát biểu hưởng ứng lời 
kêu gọi của lãnh đạo UBND huyện và bày tỏ quyết tâm thực 
hiện mọi biện pháp chuyên môn cần thiết cũng như động 
viên, huy động cộng đồng cùng chung tay phòng chống 
bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết.

Sau Lễ phát động là phần diễu hành của cán bộ chiến sĩ, 
học sinh và đông đảo người dân huyện Côn Đảo với thông 
điệp “Nhà nhà diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh 
do vi rút Zika và sốt xuất huyết”.

KHÁNH CHI

Quang cảnh buổi lễ phát động. Ảnh: PYT

dương những nỗ lực, cố gắng của tỉnh BR-VT trong công 
tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika thời gian qua. Ông 
nhận định: “...tỉnh BR-VT tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập, 
lây nhiễm vi rút Zika vì tác nhân trung gian truyền bệnh là 
muỗi vằn rất phổ biến và có mật độ cao tại địa phương. Bên 
cạnh đó, BR-VT là tỉnh có thế mạnh du lịch, hợp tác kinh 
tế đa phương nên thu hút nhiều khách tham quan, du lịch, 
giao thương kinh tế...Do vậy, với vai trò là cơ quan tham 
mưu chính về công tác phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế 
cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng công tác ứng phó theo các 
tình huống dịch; Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất 
lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch tuyến 
cơ sở; Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, 
vận động sự tham gia của người dân tại cộng đồng; Chú 
trọng truyền thông thay đổi hành vi, hướng dẫn người dân 
chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt 
lăng quăng, tránh muỗi đốt để phòng chống dịch bệnh”.

Vào sáng cùng ngày, đoàn đã đi kiểm tra, giám sát thực 
tế công tác phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika tại Trạm Y 
tế Phường Thắng Nhì (TP Vũng Tàu) và bệnh viện Bà Rịa.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THỦY

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh giám sát phòng chống bệnh  
do virus Zika tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PGS.TS.BS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM phát biểu 
tại buổi làm việc.
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Chiều 22/4 tại trường Tiểu học 
Hải Nam, Tp. Vũng Tàu, 
Trung tâm TT- GDSK tỉnh 

tổng kết việc thực hiện mô hình điểm 
truyền thông “Nâng cao sức khỏe 
trường học” được tiến hành trong 02 
năm 2014-2015.

Tham dự buổi tổng kết có đại diện 
Phòng Giáo dục, Phòng Y tế, TTYT 
Tp. Vũng Tàu; Chủ tịch UBND 
phường 12 Tp. Vũng Tàu, Ban giám 
hiệu, Hội phụ huynh học sinh cùng đại 
diện học sinh các khối lớp của trường 
tiểu học Hải Nam.

 Báo cáo tại buổi tổng kết, ông 
Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung 
tâm TT-GDSK tỉnh cho biết: “Căn 
cứ chương trình, kế hoạch phối hợp 
giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo Dục & đào 
tạo về giáo dục bảo vệ và chăm sóc 
sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên 
trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 
2012-2020; căn cứ  mục tiêu của đề án 

chương trình Y tế học đường của tỉnh 
BR-VT, trong 2 năm (2014 - 2015), 
được sự phối hợp của phòng Giáo dục 
& Đào tạo Tp.Vũng Tàu; sự hỗ trợ, 
giúp đỡ của BGH, Hội phụ huynh và 
sự tham gia nhiệt tình của toàn thể 
học sinh trường Tiểu học Hải Nam, 
Trung tâm TTGDSK tỉnh BR-VT đã 
triển khai thực hiện hiệu quả mô hình 
điểm “nâng cao sức khỏe trường học” 
với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ 
chức nói chuyện sức khỏe dưới cờ vào 
ngày thứ 2 hàng tuần với nhiều chủ đề 
bệnh, tật thường gặp trong môi trường 
học đường và các bệnh, dịch đang lưu 
hành tại địa phương, như: Tiêm vắc 
xin Sởi-Rubella, tật cận thị, tật cong 
vẹo cột sống, bệnh răng miệng, phòng 
chống ngộ độc thực phẩm, bệnh Tay-
Chân-Miệng, bệnh cúm A, bệnh sốt 
xuất huyết, bệnh giun sán...; chiếu 
phim tư liệu, phát thanh nội bộ tuyên 
truyền về các biện pháp phòng ngừa 
dịch, bệnh; xây dựng các bảng truyền 

thông, treo pano, apphich, phát tờ rơi 
tuyên truyền; Tổ chức Hội thi làm báo 
tường về phòng chống các loại bệnh, 
dịch, Hội thi tiểu phẩm “tìm hiểu kiến 
thức Y tế học đường” thu hút đông đảo 
học sinh tham gia...”.

Với nhiều biện pháp truyền thông 
tích cực, sau 2 năm thực hiện mô 
hình, kháo sát kiến thức đầu ra trên 
cơ sở nghiên cứu khoa học mà trung 
tâm tiến hành đã thu được kết quả 
rất đáng khích lệ, kiến thức về cách 
phòng, ngừa các bệnh, tật học đường 
và các loại bệnh, dịch của học sinh 
đều tăng lên so với khảo sát đầu vào 
trước khi tiến hành can thiệp, ví dụ: 
bệnh sốt xuất huyết trước khi tiến hành 
can thiệp, khảo sát kiến thức đúng của 
học sinh đạt 77,6%, sau khi can thiệp 
kiến thức đúng đã tăng lên 92,3%; 
bệnh mắt đỏ trước khi can thiệp kiến 
thức đúng là 65,9%, sau can thiệp kiến 
thức đúng là 84,7%...

Phát biểu tại buổi tổng kết, Chủ 
tịch UBND phường 12 cũng như BGH 
trường tiểu học Hải Nam đã đánh giá 
rất cao những hiệu quả mà mô hình 
điểm do trung tâm TT-GDSK đem lại 
cho người dân phường 12 nói chung, 
học sinh trường tiểu học Hải Nam nói 
riêng trong việc bảo vệ, nâng cao sức 
khỏe, đồng thời thể hiện mong muốn 
và đề nghị mô hình này tiếp tục được 
duy trì, nhân rộng tại tất cả các trường, 
các cấp học trên địa bàn phường 12 
cũng như trên địa bàn thành phố Vũng 
Tàu, góp phần vào việc nâng cao chất 
lượng giáo dục thể chất cho học sinh.

KHÁNH CHI

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG  
GIÁO DỤC SỨC KHỎE:

Tổng kết mô hình 
điểm truyền thông 
“Nâng cao sức 
khỏe trường học”

Quang cảnh buổi tổng kết. Ảnh: THĂNG THÀNH

Ông Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung tâm TT-GDSK tỉnh báo cáo tổng kết mô 
hình điểm truyền thông “Nâng cao sức khỏe trường học”. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Sáng 27/4/2016, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh tổ chức Hội nghị 
tổng kết chương trình phòng chống bệnh Sốt rét và bệnh Tăng 
huyết áp – Đái tháo đường (THA-ĐTĐ) năm 2015, triển khai 

kế hoạch 2016. Bs. Nguyễn Thị Vân – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế 
Dự phòng tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo của thư ký chương trình THA-ĐTĐ nêu rõ, công tác triển 
khai chương trình THA-ĐTĐ đã đạt được kết quả nhất định: trong 
năm 2015, tổ chức khám sàng lọc Tăng huyết áp cho 6.000 người trên 
45 tuổi, trong đó phát hiện 1.253 người mắc chiếm 20,9%, đối với 
Đái tháo đường, tổng số khám sàng lọc là 3.250 đối tượng ở độ tuổi 

Nguyên tắc 1: Chọn thực phẩm an toàn. Chọn thực 
phẩm tươi. Rau, quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ 
bằng nước sạch. Quả nên gọt vỏ trước khi ăn. Thực phẩm 
đông lạnh để tan đá trước khi chế biến. 

Nguyên tắc 2: Nấu chín kỹ thức ăn. Nấu chín kỹ hoàn 
toàn thức ăn, bảo đảm nhiệt độ trung tâm thực phẩm phải 
đạt tới trên 70°C. 

Nguyên tắc 3: Ăn ngay sau khi nấu. Hãy ăn ngay sau 
khi vừa nấu xong. 

Nguyên tắc 4: Bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu 
chín. Muốn giữ thức ăn quá 4 tiếng đồng hồ, cần phải giữ 
liên tục nóng trên 70°C hoặc lạnh dưới 10°C. Thức ăn cho 
trẻ nhỏ không nên dùng lại thức ăn cũ. 

Nguyên tắc 5: Nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn 
chín dùng lại sau 4 tiếng, nhất thiết phải được đun kỹ lại. 

Nguyên tắc 6: Tránh ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín 
và sống, với bề mặt bẩn. Cần có dao, thớt cho thực phẩm 
sống và chín riêng biệt. 

Nguyên tắc 7: Rửa tay sạch trước khi chế biến thức 
ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. Nếu bạn 
bị nhiễm trùng ở bàn tay, hãy băng kỹ và kín vết thương 
nhiễm trùng đó trước khi chế biến thức ăn. 

Nguyên tắc 8: Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. 
Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để 
chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau chén 
đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên 
trước khi sử dụng lại. 

Nguyên tắc 9: Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng 
và các động vật khác. Che đậy giữ thực phẩm trong hộp 
kín, chạn, lồng bàn...

Nguyên tắc 10: Sử  dụng nguồn nước sạch an toàn. 
Nước sạch là nước không màu, không mùi, không vị lạ 
và không chứa mầm bệnh. Hãy đun sôi nước trước khi 
làm đá uống. T.T.V

Các bệnh truyền qua...
(Tiếp theo trang 20)

từ 45-69, xác định số mắc là 208 người chiếm 
6,4%, công tác quản lý bệnh nhân THA-ĐTĐ 
được duy trì định kỳ; tăng cường hoạt động 
truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, 
phong phú như: truyền hình, báo chí, pano, áp 
phích, tờ rơi,… Ngoài ra, Câu lạc bộ bệnh nhân 
THA – ĐTĐ được tổ chức 1 quý 1 lần, đây là 
diễn đàn chia sẻ, giao lưu, cung cấp thông tin 
giúp người bệnh phòng ngừa, tuân thủ điều trị, 
ngăn ngừa biến chứng của bệnh THA – ĐTĐ, 
góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Về chương trình phòng chống Sốt rét, 
những năm gần đây, hoạt động y tế dự phòng 
được tăng cường, vệ sinh môi trường được cải 
thiện, ý thức phòng bệnh của người dân được 
nâng lên…dịch sốt rét đã từng bước được đẩy 
lùi. Số liệu cho thấy, tình hình sốt rét trên địa 
bàn tỉnh từ năm 2011 đến 2015 có xu hướng 
giảm rõ rệt. Tổng số bệnh nhân năm 2015 giảm 
53,83% so với năm 2011; số bệnh nhân sốt rét 
ác tính không còn; từ năm 2010 đến nay không 
có trường hợp tử vong. Mặc dù bệnh Sốt rét đã 
cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn những 
vùng nằm trong vùng dịch tễ sốt rét và giáp 
ranh với những vùng dịch Sốt rét của các tỉnh 
lân cận, vì vậy, công tác phòng chống Sốt rét 
phải tiếp tục duy trì, việc giám sát dịch tễ chặt 
chẽ, tăng cường công tác truyền thông để người 
dân không lơ là, chủ quan. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2016, các chương trình đều xác định tập 
trung vào việc đẩy mạnh công tác giám sát; 
tập huấn nâng cao chuyên môn, kỹ thuật cho 
cán bộ phụ trách; tăng cường công tác truyền 
thông hiệu quả. HƯƠNG XUÂN

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH:

Tổng kết chương trình phòng chống 
bệnh sốt rét và bệnh tăng huyết áp -  
đái tháo đường năm 2015
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VĂN BẢN MỚI
  Ngày 11/4/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 

981/SYT-NVD triển khai Quyết định số 91/QĐ-QLD 
ngày 22/3/2016 và Quyết định số 110/QĐ-QLD ngày 
23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ, lưu 
hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành thuốc (Adited 
và Cortifed) được cấp số đăng ký tại Việt Nam;

  Cùng ngày 11/4/2016, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 982/SYT-NVD triển khai Quyết định số 108/
QĐ-QLD ngày 23/3/2016 của Cục Quản lý Dược về 
việc ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuốc, 
đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký lưu hành 
thuốc của Công ty Marksan Pharma India đứng tên 
đăng ký, sản xuất ra khỏi danh mục các thuốc được 
cấp số đăng ký tại Việt Nam;

  Ngày 15/4/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 
95/PC-NVY triển khai công văn số 216/STTTTBCVT 
ngày 15/4/2015 của Sở Thông tin và truyền thông và 
Quyết định số 226/QĐ/TTg ngày 04/2/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức thông tin 
liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm 
kiếm, cứu nạn;

  Cùng ngày 15/4/2016, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 1018/PC-NVY triển khai Kế hoạch số 10/KH-
ATGT ngày 09/3/2016 của ban An toàn giao về công 
tác bảo đảm trật tự giao thông năm 2016;

  Ngày 20/4/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 97/PC-VP triển khai Quyết định 787/QĐ-UBND 
ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban 
hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

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

HOA VIỆT (TT)

Nhắc chồng
(Cải biên bài thơ Ghen của Nguyễn Bính, xin cố thi sĩ lượng thứ)

Hỡi anh, ông xã của tôi ơi!
Em thấy rằng anh quá tuyệt vời

Cưng vợ, thương con, chăm hết cỡ
Giỏi giang làm lụng, dở ăn chơi

Em muốn anh đừng giống những ai
Suốt ngày cá độ, “xị” với “chai”

Đừng ham nhậu nhẹt “thùng” với “két ”
Đừng máu đỏ đen, bạc với bài

Em muốn tiền lương nếu lãnh ra
“Đưa em giữ hộ”, chớ xa hoa
Đừng nên thâm thủng vào công quỹ
Sớm muộn cũng vô khám Chí Hoà

Em muốn hằng đêm trong giấc ngủ
Ga lăng, anh thủ thỉ bên em
“Với anh, bà xã là số dzách
Đẹp cỡ Hằng Nga cũng chẳng thèm”

Như thế là lo quá mà thôi
Có nghĩa sợ anh dễ hỏng đời
Có nghĩa rằng em đang hồi hộp
Anh là trụ cột của đời tôi.

LÊ ANH VŨ

Thơ vui
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

Tốt nghiệp trường Trung cấp Y 
tế Hố Nai 2- Biên Hòa- Đồng 
Nai năm 1987, chị Thơm xin 

về công tác tại Khoa Sản – TTYT 
huyện Xuyên Mộc. Là một y sĩ trẻ, 
chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực 
sản khoa, nên chị Thơm giành nhiều 
thời gian nghiên cứu tài liệu, trau dồi 
kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ 
các đồng nghiệp và cùng với đồng 
nghiệp giúp cho nhiều sản phụ sinh nở 
an toàn. Cũng như bao phụ nữ khác, 
đến thời điểm thích hợp, chị lập gia 
đình và thực hiện thiên chức làm mẹ. 
Nhưng thật trớ trêu, khi chính chị - 
người đã giúp cho biết bao chị em 
có được hạnh phúc trọn vẹn là sinh 
ra đời những đứa con khỏe mạnh lại 
không có được một hành trình vượt 
cạn suôn sẻ. Con trai đầu lòng của chị 
do tai biến sau sinh đã mang di chứng 
bại não suốt đời. Nỗi đau xé nát lòng 
nhưng chị không gục ngã. Kìm nén nỗi 
đau vào lòng, chị mạnh mẽ vươn lên 
làm chỗ dựa vững chãi cho đứa con 

tật nguyền. Năm 1999, chị xin chuyển 
công tác về Trạm y tế xã Bình Châu 
(TYT xã Bình Châu), huyện Xuyên 
Mộc để có điều kiện gần nhà thuận lợi 
hơn cho việc chăm sóc con. TYT xã 
Bình Châu thời điểm ấy cơ sở vật chất 
đang xuống cấp nghiêm trọng, nhân 
lực, trang thiết bị, thuốc men đều thiếu 
thốn lại có nhiều bệnh dịch phức tạp 
nên công việc của chị Thơm và đồng 
nghiệp càng gặp nhiều khó khăn. Cũng 
thời điểm này, chị tiếp tục sinh thêm 
2 con trai nên sự vất vả càng tăng lên 
gấp bội. Nhưng may mắn cho chị, hai 
con thứ đều khỏe mạnh, thông minh 
đã làm động lực thúc đẩy chị mạnh mẽ 
vượt lên khó khăn nuôi con giỏi, dạy 
con ngoan và hoàn thành tốt các công 
việc ở trạm y tế. Với những nỗ lực và 
năng lực của bản thân, chị được cấp 
trên và đồng nghiệp tin tưởng, đề bạt 
đảm trách chức vụ Phó trưởng trạm, 
rồi Trưởng trạm y tế. Để nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh ở tuyến xã và 
giúp người dân trong vùng không phải 
vất vả lên tuyến trên, chị quyết tâm 

sắp xếp việc gia đình theo học lớp 
liên thông từ Y sĩ lên Bác sĩ và đã tốt 
nghiệp bác sĩ đa khoa vào năm 2010.

Điều hành một trạm y tế xã có địa 
bàn rộng, phức tạp, dân số đông, biến 
động, bệnh dịch lưu hành nhiều, tỷ 
lệ sinh con thứ 3 cao, chị Thơm luôn 
có trách nhiệm, đi đầu và gương mẫu 
trong mọi hoạt động. Chị vừa quản lý 
điều hành trạm y tế, vừa khám chữa 
bệnh tại trạm và tham gia công tác 
phòng chống dịch bệnh, cũng như các 
chương trình mục tiêu quốc gia tại địa 
phương. Hàng tuần, chị dành 1 đến 2 
ngày khám chữa bệnh và chuyển giao 
kỹ thuật KCB cho một số TYT chưa 
có bác sĩ tại huyện Xuyên Mộc. Chị 
Thơm còn xây dựng được quy chế 
làm việc phù hợp với nhu cầu khám 
chữa bệnh của người dân, tổ chức 
đón tiếp, khám bệnh kịp thời không 
để người dân phải chờ đợi lâu. Nhờ 
vậy, số lượng bệnh nhân đến khám 
chữa bệnh tại TYT ở xã Bình Châu 
và một số xã lân cận ngày càng đông, 

Bs. Đặng Thị Kim Thơm đang tận tình khám bệnh cho người dân.

“Giỏi việc nước, 
đảm việc nhà”
Giàu nghị lực, chịu thương chịu khó, 
vững vàng về chuyên môn, luôn 
hoàn thành tốt công việc được giao, 
giản dị, gần gũi với đồng nghiệp và 
nhân từ với người bệnh, đó là những 
lời nhận xét đánh giá trìu mến của 
cán bộ, đồng nghiệp và bệnh nhân 
khi nói về nữ bác sĩ Đặng Thị Kim 
Thơm - Trưởng trạm y tế xã Bình 
Châu, huyện Xuyên Mộc.

Bác sĩ Đặng Thị Kim Thơm
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góp phần giảm gánh nặng cho TTYT 
huyện và các bệnh viện tuyến trên. 

Nhận xét về Bs Thơm, bà Đặng 
Thị Ngọc Hoa - Một người dân xã 
Bình Châu, huyện Xuyên Mộc trìu 
mến nói: “Tôi là một bệnh nhân 
thường xuyên đến khám tại trạm, tôi 
cảm nhận bác sĩ Thơm là người hòa 
nhã, tận tâm với người bệnh. Dù bệnh 
đông hay ít bác sĩ đều thăm khám kỹ 
càng, hỏi han cặn kẽ và động viên, 
hướng dẫn cách điều trị chu đáo, ân 
cần. Không chỉ mình tôi nhận xét vậy 
đâu, bà con ở đây ai cũng quý và kính 
trọng bác sĩ lắm”.

Không chỉ tập trung nâng cao chất 
lượng chuyên môn, dịch vụ, chị Thơm 
còn quan tâm đến các hoạt động thiện 
nguyện đầy tính nhân văn như: vận 
động nhân viên của trạm xây dựng 
thùng tiền tiết kiệm “Làm theo lời 
Bác” từ lương và các khoản thu nhập 
khác nhằm khám chữa bệnh và phát 
thuốc miễn phí cho người nghèo tại 
trạm và cho những trường hợp bệnh 
nặng phải chuyển cấp cứu tuyến trên 
nhưng không có tiền thuê xe; ủng hộ 
mổ tim, ủng hộ bão lụt, ngày thương 
binh liệt sĩ… Từ năm 2010 - 2014 
TYT xã Bình Châu luôn đạt thành tích 
xuất sắc và duy trì được chuẩn Quốc 
gia Y tế xã giai đoạn 2011-2020 và 
là 01 trong 05 xã đạt chuẩn Quốc gia 
đầu tiên của tỉnh BR-VT (năm 2012).  
Không chỉ làm tốt vai trò Trạm trưởng 
TYT xã Bình Châu, chị Thơm còn là  

một Đảng ủy viên tích cực trong BCH 
Đảng ủy của TTYT huyện, Trưởng 
ban nữ công nhiệt tình, năng động 
của Công đoàn cơ sở TTYT huyện, 
được tặng nhiều bằng khen, giấy khen 
của Bộ Y tế, LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế và 
luôn được cấp trên, đồng nghiệp, nhân 
viên và nhân dân tín nhiệm, tin tưởng, 
quý mến...

Công tác lâu năm cùng chị Thơm, 
chị Nguyễn Thị Đức Lành – Điều 
dưỡng TYT xã Bình Châu cảm 
nhận: “...Chị Thơm là một người 
đồng nghiệp rất tốt. Chị luôn đặt 
quyền lợi bệnh nhân, đồng nghiệp 
lên trên quyền lợi của cá nhân. Tuy 
hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, 
gánh nặng con cái trĩu nặng, nhưng 
trong công việc chị luôn biết cách sắp 
xếp khoa học, mọi công việc đều giải 
quyết dứt điểm, không để tồn đọng 
bao giờ, trong công tác quản lý chị rất 
bao quát, anh em nào gặp khó khăn 
là chị tận tình hướng dẫn, chỉ hướng 
giải quyết. Chị sống tình cảm, chia 
sẻ và chân thành nên anh em ai cũng 
thương, đồng lòng cùng chị làm tốt 
mọi nhiệm vụ cấp trên giao”.

Là ủy viên trong BCH Hội phụ 
nữ xã Bình Châu, chị tích cực tuyên 
truyền về việc thực hiện kế hoạch 
hoá gia đình và CSSKSS cho chị em 
phụ nữ trong xã, tham gia phong trào 
đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, 
phong trào xây dựng đời sống văn hoá 
ở khu dân cư... năm nào chị cũng được 

Chi hội Phụ nữ xã bình bầu là phụ nữ 
xuất sắc tiêu biểu, gia đình văn hóa 
và liên tục đạt danh hiệu phụ nữ hai 
giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Những năm tháng khó khăn, vất 
vả nhất trong cuộc đời, chị đã vượt 
qua bằng chính nghị lực và trái tim 
của một người mẹ. Ngoài đứa con tật 
nguyền mà chị và chồng phải chăm 
sóc hàng ngày, hai con trai sinh sau 
của chị nhờ được nuôi dạy tốt nên 
đều học giỏi, ngoan ngoãn. Hiện con 
trai thứ 2 của chị đang là sinh viên 
năm thứ 4 của trường Đại học Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch tại TP.HCM. Con 
trai út đang học lớp 9 và là học sinh 
giỏi cấp trường, cấp huyện nhiều 
năm liền. 

Một cách ngắn gọn nhưng có lẽ vô 
cùng đầy đủ và sâu sắc là lời nhận xét 
của Bs Hồ Văn Hải- Giám đốc TTYT 
huyện Xuyên Mộc dành cho chị: “Bs 
Thơm là một người phụ nữ giàu nghị 
lực và ý chí vươn lên. Mặc dù hoàn 
cảnh gia đình khó khăn nhưng điều 
đó chưa bao giờ làm cản trở hay ảnh 
hưởng đến công việc của cô ấy. Ở vị 
trí trưởng trạm, bác sĩ Thơm làm tốt 
vai trò, trách nhiệm của mình, được 
đồng nghiệp tin tưởng, nhân dân tin 
yêu. Bộ mặt TYT xã Bình Châu được 
như ngày hôm nay là công sức của cả 
tập thể nhưng trong đó có phần công 
sức, tâm huyết không nhỏ của cô ấy 
– Bs Đặng Thị Kim Thơm”.

Bài, ảnh: YÊN CHÂU
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Sở Y tế tỉnh BR-VT trao Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác  
y tế năm 2015.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh giám sát phòng chống bệnh do 
virus Zika tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bà rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết CTMTQG an toàn 
thực phẩm năm 2015 và triển khai tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm năm 2016.

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe: tổng kết mô hình 
điểm truyền thông “nâng cao sức khỏe trường học” tại trường 
TH Hải Nam TP. Vũng Tàu.

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: tổng kết chương trình 
phòng chống bệnh sốt rét và bệnh tăng huyết áp – đái 
tháo đường năm 2015.

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

Ảnh: THĂNG THÀNH



Văn nghệ chào mừng.

Ông Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Y Tế, Ủy viên thường trực 
BCĐLNVSATTP tỉnh phát tại lễ phát động.

Đại diện hộ kinh doanh rau sạch trên địa bàn  
phát biểu hưởng ứng.

Tiểu phẩm “Rau an toàn”.

 Ông Lâm Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền  
phát biểu tại lễ phát động.

Xe loa tuyên truyền sau Lễ phát động.

Lễ phát động
“Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016

Ảnh: THĂNG THÀNH


