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Ngày 17- 5, đoàn công tác do 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn 
Thị Kim Tiến dẫn đầu cùng 

lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện 
trực thuộc Bộ Y tế đã đến thăm và làm 
việc tại tỉnh BR-VT. Đoàn đã trực tiếp 
đến thăm Trạm y tế xã An Ngãi, huyện 
Long Điền; Trung tâm Y tế huyện 
Long Điền; Bệnh viện Bà Rịa để hiểu 
rõ hơn tình hình hoạt động các tuyến 
của ngành Y tế BR-VT trước khi có 
buổi làm việc cùng lãnh đạo UBND 
tỉnh vào buổi chiều cùng ngày. Bộ 
trưởng đánh giá cao sự quan tâm đầu tư 
của Tình ủy, UBND tỉnh về nguồn lực 
nói chung và về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị nói riêng đối với ngành Y tế 
tỉnh. Tại các cơ sở đến thăm, bên cạnh 
việc hỏi thăm, động viên cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động, Bộ trưởng 
cũng dành nhiều thời gian ân cần thăm 
hỏi người bệnh, lắng nghe những góp 

ý chân thành của họ về trách nhiệm, 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế nhằm 
phục vụ người bệnh và nhân dân ngày 
một tốt hơn. 

Tiếp và làm việc với đoàn công tác 
Bộ Y tế tại UBND tỉnh, về phía lãnh 
đạo tỉnh BR-VT có bà Nguyễn Thị 
Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; 
ông Lê Thanh Dũng – Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; ông Phạm Minh An – 
Giám đốc Sở Y tế, cùng lãnh đạo các 
Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, 
thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y 
tế, các phòng Y tế huyện, thành phố, 
các đơn vị y tế ngành đứng chân trên 
địa bàn và đông đảo phóng viên thông 
tấn báo chí Trung ương và địa phương. 

Tại buổi làm việc, báo cáo của bác 
sĩ Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y 
tế tỉnh cho biết: Mặc dù nguồn nhân 
lực còn rất thiếu, nhất là bác sĩ , song 
trong những năm qua, ngành y tế tỉnh 
với sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sát 

sao của UBND tỉnh về cơ bản vẫn 
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính 
trị được giao. Công tác phòng chống 
dịch được triển khai tích cực, chủ 
động, không để dịch lớn xảy ra trên 
địa bàn; các chương trình mục tiêu y 
tế đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chỉ 
tính riêng 4 tháng đầu năm 2016, công 
suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh 
viện tuyến tỉnh đạt 90%, các huyện 
trong đất liền là 62,8%, huyện Côn 
Đảo 11%. Các bệnh viện và cơ sở Y tế 
đã khám chữa bệnh cho 790.241 lượt 
người; 17 kỹ thuật mới được chuyển 
giao trong năm 2015 vẫn tiếp tục được 
triển khai và hoàn thiện; thực hiện hiệu 
quả công tác cải cách thủ tục hành 
chính. Phấn đấu đến cuối năm 2016, 
đạt tỷ lệ 18,8 giường bệnh/vạn dân; 6,8 
bác sĩ/ vạn dân; 70% xã, phường đạt 
tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 
2011-2020 và 40% số Trạm Y tế xã 
có bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê 
Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh chỉ rõ: vấn đề thiếu nhân lực bác 
sĩ trong nhiều năm- đây là khó khăn 
chung của các tỉnh miền Đông Nam 
bộ (liên quan đến vấn đề hạn chế đào 
tạo cho vùng). Để giải quyết vấn đề 
này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã 
có nhiều chính sách thu hút, đãi ngộ, 
như: Đề án thu hút nguồn nhân lực 
chất lượng cao về làm việc tại tỉnh; Đề 
án thuê chuyên gia để nâng cao chất 
lượng quản lý, khám chữa bệnh; Chính 
sách hỗ trợ thu nhập nhằm giữ chân 

Bộ trưởng Bộ Y tế
thăm và làm  
việc tại tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ trưởng Bộ Y tế ân cần hỏi thăm người bệnh tại TTYT huyện Long Điền.
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các cán bộ y tế trực tiếp khám chữa 
bệnh và y tế dự phòng; chính sách hỗ 
trợ đào tạo bác sĩ của tỉnh đến năm 
2020 và thực hiện đến năm 2026…

Ông cũng kiến nghị Bộ Y tế cần có 
kế hoạch đào tạo bác sĩ cho khu vực 
miền Đông Nam bộ; nên tổ chức giao 
ban định kỳ có sự tham gia của lãnh 
đạo UBND các tỉnh, thành phố nhằm 
chia sẻ thông tin, tháo gỡ khó khăn, 
phối hợp chỉ đạo ngành y tế hoạt động 
hiệu quả. Bộ Y tế cần đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, thống nhất 
quản lý người bệnh BHYT trên toàn 

quốc, giảm sự phức tạp, chồng chéo 
thủ tục hành chính và lợi dụng BHYT. 
Bộ Y tế cần sớm có quy hoạch ngành 
theo vùng để các tỉnh chủ động trong 
đầu tư, tránh lãng phí.

Phát biểu kết luận tại buổi làm 
việc, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao 
sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh 
BR-VT đối với việc xây dựng cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị cho ngành Y tế 
(Trạm y tế xã An Ngãi được đầu tư 
đạt chuẩn quốc gia với tổng kinh phí 
hơn 5 tỷ đồng; Trung tâm Y tế huyện 
Long Điền, cơ sở vật chất được xây 

dựng trên diện tích 4,8ha, tổng kinh 
phí đầu tư vào khoảng 200 tỷ đồng; 
BV Bà Rịa được thiết kế - xây dựng 
theo chuẩn quốc tế với tổng kinh phí 
đầu tư gần 2000 tỷ đồng…); ghi nhận 
sự nỗ lực, phấn đấu, tận tụy trong công 
việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên Y 
tế từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở trong 
điều kiện thiếu hụt về số lượng bác 
sỹ...Bộ Y tế thống nhất sẽ tổ chức hội 
nghị chuyên đề về nhân lực cho các 
tỉnh miền Đông Nam bộ trong thời 
gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh 
đạo tỉnh và Sở Y tế cần quan tâm hơn 
nữa đến việc phát triển nguồn nhân 
lực; tỷ lệ người tham gia BHYT của 
tỉnh chưa cao so với điều kiện của tỉnh 
và thu nhập của người dân (chỉ ở mức 
trung bình của cả nước); nguồn thu từ 
các dịch vụ y tế còn hạn chế; năng lực 
khám chữa bệnh của đội ngũ Y, bác sỹ 
chưa cao; số người bệnh chuyển tuyến 
trên của BV tỉnh còn nhiều…Bên cạnh 
đó, cần chú trọng ưu tiên công tác y tế 
dự phòng; vấn đề an toàn thực phẩm; 
đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách 
BHYT tiến tới BHYT toàn dân; quan 
tâm triển khai đề án y tế biển đảo…
Việc thực hiện thông tư liên tịch số 
51 giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế cần xây 
dựng lộ trình phù hợp với đặc điểm 
tình hình địa phương.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH - T4G BR-VT

Ông Lê Thanh Dũng – PCT UBND tỉnh BR-VT phát biểu tại buổi làm việc cùng đoàn công tác Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

4



Từ lâu chúng tôi đã nghe về mô 
hình diệt lăng quăng tại hộ gia 
đình học sinh được triển khai 

trong trường học, song chưa có dịp 
tìm hiểu về nó. Thật may mắn, mới 
đây chúng tôi tham gia lễ phát động 
chiến dịch “Người dân tự diệt muỗi, 
lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút 
Zika và Sốt xuất huyết” trên địa bàn 
huyện Tân Thành, sau đó theo đoàn 
TTYT huyện Tân Thành tới địa bàn, 
vào nhà dân để tuyên truyền và hướng 
dẫn người dân diệt lăng quăng, cũng là 
dịp được tìm hiểu mô hình này.

Tại nhà em Bùi Nguyễn Trúc Ly – 
ở khu phố Tân Hạnh– thị trấn Phú Mỹ. 
Khi thấy em đang cầm chiếc đèn pin 
soi vào chậu hoa súng chúng tôi hỏi: 

Em đang làm gì thế? 
 Dạ, cháu đang tìm lăng quăng. 
Thế bố mẹ giao em nhiệm vụ này? 

Dạ không. Việc này cô giáo giao ạ! 
Cô giáo giao em những gì nữa? 
Dạ có tờ phiếu nữa cô. 
 Thế em làm gì với tờ phiếu đó? 
Dạ! Hàng tuần em kiểm tra trong 

nhà mình có bao nhiêu dụng cụ chứa 
nước, có bao nhiêu dụng cụ chứa lăng 
quăng và có bao nhiêu dụng cụ đã xử 
lý lăng quăng. Sau đó, em điền vào 
phiếu đến cuối tháng thì nộp lại cho 
cô giáo. 

Cô bé cho biết, em học lớp 6 – 
Trường THCS Phú Mỹ. 

Chị Đặng Thị Hồng Phượng – ngụ 
tại khu phố Quảng Phú, thị trấn Phú 
Mỹ là phụ huynh của bé Nguyễn Thị 
Cẩm Ly – học sinh lớp 3, trường TH 
Lê Lợi đã chia sẻ về việc con gái chị 
liên tục nhắc mẹ “diệt lăng quăng” 
xung quanh nhà: “Tôi thấy đứa trẻ nào 
cũng rất nghe lời cô giáo. Như con gái 

tôi chẳng hạn, từ khi nhà trường vận 
động phụ huynh tham gia diệt lăng 
quăng tại các vật dụng trong nên hàng 
tháng bé đều cầm phiếu cô giáo phát 
đưa về cho bố mẹ. Nếu tuần nào chưa 
thấy mẹ điền và ký vào trong phiếu 
hoặc không may bé phát hiện có lăng 
quăng trong các vật dụng là bé nhắc, 
trách mẹ cả ngày…” 

Anh Nguyễn Văn Cường - cán bộ 
phụ trách chương trình phòng chống 
SXH của TTYT huyện Tân Thành đi 
cùng chúng tôi cho biết thêm: “Có làm 
chương trình mới biết khó, nhất là liên 
quan đến cộng đồng. Em đi cộng đồng 
nhiều nên gặp nhiều trường hợp như: 
vận động không được, hướng dẫn họ 
không nghe, biết nhưng không làm… 
Nói chung, ý thức phòng bệnh của 
một số người dân còn kém. Bên cạnh 
đó, dân lao động thời vụ ở không tập 
trung tại hai địa bàn Phú Mỹ và Mỹ 
Xuân nên khó quản lý dịch bệnh. Vì 
thế TTYT đã đưa mô hình diệt lăng 
quăng tại hộ gia đình học sinh vào 
trường học”. 

Vậy mô hình này được phía nhà 
trường phối hợp, triển khai như thế 
nào? Chúng tôi được anh Nguyễn Văn 
Cường dẫn đến trường Tiểu học Lê 
Lợi - ở đường Nguyễn Văn Linh – khu 
phố Quảng Phú – thị trấn Phú Mỹ để 

Huyện Tân Thành:

Hiệu quả từ mô hình 
“diệt lăng quăng tại 
hộ gia đình học sinh”
Thị trấn Phú Mỹ, Mỹ Xuân là những địa bàn trọng 
điểm về dịch sốt xuất huyết của huyện Tân Thành. 
Vì thế, tháng 8/2015 TTYT Tân Thành đã triển khai 
mô hình “diệt lăng quăng tại hộ gia đình học sinh” 
trong các trường tiểu học (TH) và trung học cơ sở 
(THCS) tại hai địa bàn này.

Theo số liệu tổng hợp của chương trình phòng, chống SXH của TTYT 
Tân Thành, số mắc SXH giảm xuống trong từng tháng (tính từ thời 
điểm triển khai mô hình), cụ thể: tại Phú Mỹ (tháng 9: 24 ca; tháng 10: 
17 ca; tháng 11: 10 ca và tháng 12: 05 ca. Đặc biệt, 3 tháng đầu năm 
2016 chỉ có 09 ca); tại Mỹ Xuân (tháng 9: 23ca; tháng 10: 14 ca; tháng 
11: 10 ca và tháng 12: 06 ca. Đặc biệt 3 tháng đầu năm 2016 cũng chỉ 
có 14 ca).
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tìm hiểu cụ thể hơn. Đến đây, dù không 
báo trước song chúng tôi vẫn được cô 
Trần Thị Hậu- Hiệu trường của trường 
tiếp chuyện, vui vẻ cho biết: “ Tôi cho 
rằng, việc bảo vệ sức khỏe của các 
em học sinh cũng là nhiệm vụ quan 
trọng của nhà trường. Do đó, khi được 
TTYT huyện phối hợp với nhà trường 
thực hiện mô hình “diệt lăng quăng tại 
hộ gia đình học sinh” để phòng, chống 
bệnh SXH chúng tôi hoàn toàn đồng ý. 
Thời gian qua, phía nhà trường cũng 
sắp xếp cho các giáo viên tham gia 
lớp tập huấn truyền thông về phòng, 
chống bệnh SXH; tham gia giám sát 
lăng quăng tại hộ gia đình học sinh; 
thực hiện phát-thu phiếu điều tra tại 
hộ gia đình học sinh… Chúng tôi cũng 
mong rằng, việc làm đó sẽ thúc đẩy 
ý thức, động viên các em tham gia 
phòng chống bệnh cho chính mình 
và gia đình. Đây là chương trình vì 
cộng đồng, nhà trường phối hợp thực 
hiện để các em có sức khỏe tốt giúp 
các em học tập tốt, vì sức khỏe chung 
của cộng đồng, tuyệt đối không lấy 
đó để đánh giá thi đua, trừ hạnh kiểm 
của các em”.

Tính đến nay mô hình này đã được 
gần 1 năm, vậy hiệu quả của nó mang 
lại là gì? Vì sao lại chọn trường học 
để thực hiện mô hình này? Bs.Nguyễn 
Doãn Bính – Phó Giám đốc TTYT 
huyện Tân Thành cho biết: “Được Sở 
Y tế triển khai về mô hình này, trên 
cơ sở đó TTYT nhận thấy: thứ nhất, 
đối tượng học sinh trong các trường 
học rất đông. Thứ 2, thầy cô giáo có 
kiến thức về kỹ năng sư phạm truyền 
đạt cho các em sẽ dễ hiểu hơn và qua 
các em học sinh sẽ về phổ biến lại 
với người thân trong gia đình, bà con 
xóm, ấp… Vì thế, mô hình này đã 
được TTYT đưa vào trường học và 
nhận được sự nhất trí cao từ phía nhà 
trường… Qua sự phối hợp từ phía nhà 
trường, 100% gia đình học sinh tham 
gia hoạt động phòng, chống SXH. Nhờ 
đó, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết tại hai địa 
bàn Phú Mỹ, Mỹ Xuân đã giảm đáng 
kể, góp phần giảm số mắc của toàn 
huyện.Tôi cho rằng, mô hình này đã 
mang lại hiệu quả cho chương trình 
và cần được nhân rộng…”.

HOA VIỆT

“Tháng hành động vì chất 
lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm” năm 2016 

được triển khai từ ngày 15/4/2016 
đến 15/5/2016, với chủ đề “Tiếp tục 
tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu 
dùng rau, thịt an toàn” trên phạm 
vi toàn tỉnh nhằm nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của chính quyền các cấp, 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của 
người sản xuất, kinh doanh, người 
tiêu dùng trong công tác bảo đảm an 
toàn thực phẩm đối với rau, thịt là 
sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, góp 
phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm 
từ rau, thịt mất an toàn thực phẩm.

Với sự triển khai đồng bộ, quyết 
liệt các giải pháp của ban chỉ đạo 

các cấp từ tuyến tỉnh đến huyện/
thành phố, xã, phường, thị trấn tháng 
cao điểm đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực.

Hoạt động truyền thông được 
đẩy mạnh và tăng cường. Toàn 
tỉnh treo 544 băng rôn, khẩu hiệu 
tuyên truyền về ATTP và hưởng ứng 
tháng hành động; Cấp phát 1.901 tờ 
gấp; In sao 100 đĩa CD, thông điệp 
tuyên truyền trong tháng hành động 
phát trên hệ thống truyền thanh xã, 
phường, thị trấn; Tổ chức 112 lớp 
tập huấn cho 1281 người trực tiếp 
tham gia sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm; Tọa đàm trên đài PTTH tỉnh 
03 lần và đẩy mạnh tuyên truyền 
trên báo BR-VT và Bản tin Sức khỏe 

Kết quả Tháng hành 
động vì an toàn thực 
phẩm năm 2016 

Xe hoa diễu hành trong lễ phát động tháng hành động.
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BR-VT. Tuyến huyện/thành phố và 
xã, phường, thị trấn viết 201 bài báo 
tuyên truyền, phát trên hệ thống loa 
truyền thanh. Toàn tỉnh tổ chức 71 xe 
hoa tuyên truyền trong lễ phát động.

Qua kiểm tra 2.306 cơ sở, đã có 
398 cơ sở vi phạm (17.26%), đây là 
các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn 
thực phẩm trong quá trình sản xuất, 
kinh doanh như vi phạm về các thủ 
tục hành chính liên quan đến vệ sinh 
an toàn thực phẩm; vi phạm về điều 
kiện vệ sinh nơi sản xuất và các dụng 
cụ chứa đựng hàng hoá; vi phạm về 
điều kiện vệ sinh của người lao động; 
vi phạm về nguồn nước; vi phạm về 
nguồn gốc nguyên liệu thưc phẩm, 
chất lượng của các loại nguyên liệu 

sản xuất… tùy theo mức độ, các đoàn 
kiểm tra đã xử lý 21 cơ sở (0.91%) 
theo hình thức phạt tiền, tổng số 
tiền phạt tính đến thời điểm này là 
48.617.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt chính, các 
đoàn đã xử lý phạt bổ sung bằng hình 
thức đình chỉ hoạt động 01 cơ sở, tiêu 
hủy sản phẩm của 20 cơ sở với 12 loại 
sản phẩm bị tiêu hủy. Số cơ sở bị buộc 
khắc phục về nhãn hàng hóa là 03 cơ 
sở, với 04 loại mặt hàng cần khắc phục 
là nước mắm, nước tương, tương ớt, 
nước rửa chén.

Ngoài ra, do nhận thức của một 
số chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm 
còn hạn chế nên còn tình trạng kinh 
doanh các loại hàng hoá không đảm 

bảo chất lượng như: mua thực phẩm 
không có nguồn gốc xuất xứ, không 
có hợp đồng hoặc hóa đơn, thực phẩm 
nhiễm hàn the, foormol … Các đoàn 
đã tiến hành lấy mẫu để thực hiện việc 
test nhanh. Kết quả cho thấy với 535 
mẫu thực phẩm được lấy, có 51 mẫu 
không đạt (9.53%), trong đó, chỉ tiêu 
không đạt là hàn the 31 mẫu (10.95%), 
foormol là 20 mẫu (10.15%). Tất cả 
thực phẩm bị nhiễm hàn the, Foormol 
đều được tiêu hủy trước sự chứng kiến 
của chủ cơ sở, đồng thời phối hợp với 
các đơn vị truy suất nguồn gốc của các 
loại hàng hóa thực phẩm bị ô nhiểm để 
giải quyết triệt để việc hàng hóa thực 
phẩm chứa chất phụ gia ngoài danh 
mục quy định của Bộ Y tế ảnh hưởng 
sức khỏe người tiêu dùng. 

Thực phẩm càng phong phú, người 
tiêu dùng càng có nhiều sự lựa chọn, 
song do tính chất đa dạng và phong 
phú nên loại thực phẩm không đảm 
bảo dễ len lỏi, trà trộn được bán cùng 
thực phẩm sạch an toàn và người tiêu 
dùng rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy trong 
thời gian tới, Chi cục ATVSTP tiếp 
tục tăng cường công tác kiểm tra đặc 
biệt tại những điểm nóng về an toan 
thực phẩm; đồng thời chỉ đạo, hướng 
dẫn tuyến dưới tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các 
vi phạm theo quy định của pháp luật; 
công khai các trường hợp vi phạm 
trên phương tiện thông tin đại chúng 
để người dân biết, tẩy chay những sản 
phẩm không an toàn và biết lựa chọn 
thực phẩm an toàn. 

KS. NGUYỄN THỊ QUẾ ANH
Chi cục ATVSTP

Kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP tỉnh  tiến hành thanh kiểm tra tại các địa điểm buôn bán và chế biến  thực phẩm.
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Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi 
ngày trên thế giới có từ 80.000- 
100.000 thanh thiếu niên bắt 

đầu hút thuốc. Tại Việt Nam, theo Điều 
tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học 
sinh từ 13-15 tuổi vào năm 2014 cho 
thấy tỷ lệ hút thuốc lá trong học sinh 
nam là 4,9% và học sinh nữ là 0,2%, 
có 47,7% học sinh thường xuyên hút 
thuốc thụ động tại nhà, 66,5% học sinh 
phơi nhiễm với khói thuốc tại các địa 
điểm công cộng. Ngoài tác hại của việc 
hút thuốc lá đến sức khỏe, hút thuốc 
thụ động cũng là nguyên nhân khiến 
các em học sinh trở thành người hút 
thuốc. Thanh niên là đối tượng dễ dàng 
nghiện thuốc lá có khi chỉ sau hút vài 
điếu. Hút thuốc càng sớm, nguy cơ 
bệnh tật càng cao và hậu quả nặng nề 
hơn. Rất nhiều người trong số các em 
sẽ phải gánh chịu những căn bệnh do 
thuốc lá gây ra.

Trường học không khói thuốc là 
trường học không có hành vi hút thuốc 
và không có việc mua bán, quảng bá 
các sản phẩm thuốc lá trong toàn bộ 
khuôn viên nhà trường. Trường học 
không khói thuốc cần đáp ứng các tiêu 
chí sau: Có niêm yết quy định cấm hút 
thuốc lá tại nơi có nhiều người qua 
lại. Có treo biển báo cấm hút thuốc 
lá trong phòng học, phòng làm việc, 
phòng ăn, hành lang, cầu thang, các 
khu công cộng khác trong phòng, có 
kế hoạch hoạt động phòng chống tác 
hại thuốc lá. Trong khuôn viên trường 
học không có hiện tượng mua bán, 
quảng cáo các sản phẩm thuốc lá, 
không có các vật dụng liên quan đến 
hút thuốc lá như gạt tàn, bật lửa trong 
phòng học, phòng làm việc. Khuyến 
khích các trường học đưa nội dung 

không hút thuốc vào tiêu chí bình xét 
thi đua của cán bộ, giáo viên, học sinh. 
Ngoài ra, trường học không khói thuốc 
là trong các lớp học, phòng làm việc và 
trong toàn bộ khuôn viên nhà trường 
không còn hiện tượng hút thuốc và 
đầu mẩu thuốc lá.

Để triển khai xây dựng trường học 
không khói thuốc cần thực hiện 6 bước 
sau đây. Đầu tiên, cần thành lập Ban 
chỉ đạo xây dựng trường học không 
khói thuốc. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ 
định hướng và chỉ đạo toàn trường 
triển khai hoạt động xây dựng trường 
học không khói thuốc. Thành phần 
Ban chỉ đạo bao gồm: Lãnh đạo nhà 
trường, đại diện chi bộ, công đoàn, 
đoàn thanh niên, hội cha mẹ học 
sinh… Tiếp theo là thực hiện khảo sát 
thực trạng hoạt động phòng, chống tác 
hại thuốc lá tại nhà trường trước khi 
triển khai. Hoạt động này nhằm đánh 
giá thực trạng việc hút thuốc lá của học 
sinh, cán bộ, giáo viên và khách đến 

làm việc, đánh giá kiến thức, thái độ 
với hành vi hút thuốc của giáo viên, 
học sinh... Tiến hành khảo sát là cơ sở 
để xây dựng nội quy và kế hoạch hoạt 
động phù hợp với tình hình thực tế của 
nhà trường. Bước này nhằm xây dựng 
nội quy và kế hoạch hoạt động chi 
tiết để thực hiện xây dựng trường học 
không khói thuốc. Nội quy bao gồm: 
Nghiêm cấm hoàn toàn việc hút thuốc 
lá, nghiêm cấm các hình thức mua bán, 
quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong 
khuôn viên trường học, các hình thức 
xử lý hành vi hút thuốc tại các nơi có 
quy định cấm từ nhắc nhở, phê bình 
đến kiểm kiểm, đưa vào các tiêu chuẩn 
bình xét thi đua, đồng thời quy định 
về việc cấm nhận tài trợ của các công 
ty thuốc lá dưới mọi hình thức.

Việc xây dựng nội quy, kế hoạch 
hoạt động xây dựng môi trường không 
khói thuốc cần bám sát tình hình thực 
tế qua khảo sát của nhà trường và dựa 
trên các văn bản pháp luật hiện hành. 

Xây dựng mô hình trường học
không khói thuốc

Trung tâm TT-GDSK tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng chống tác hại thuốc lá tại trường 
THPT Nguyễn Huệ, TP. Vũng Tàu.
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Khi đã xây dựng xong nội quy và 
kế hoạch thực hiện cần phổ biến, 
thông tin rộng rãi đến cán bộ, giáo 
viên, học sinh toàn trường. Việc 
phổ biến này thông qua các cuộc 
họp tổ, ban, niêm yết tại văn phòng 
giáo viên, hội trường, cổng bảo vệ. 
Riêng với các em học sinh phổ biến 
qua lễ chào cờ hàng tuần, phổ biến 
tại các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt 
đoàn, phát động các phong trào thi 
đua trong giáo viên, học sinh.

Sau khi phổ biến nội quy, tùy 
theo đặc điểm, điều kiện của từng 
trường có thể triển khai các hoạt 
động nhằm hỗ trợ thực hiện nội quy 
như tổ chức lễ phát động PCTHTL 
trong toàn trường, treo pano, áp 
phích, gắn biển “Cấm hút thuốc”, 
gắn nội quy tại các vị trí dễ quan 
sát, đông người qua lại tại trường 
học, xây dựng góc truyền thông, 
tổ chức phát thanh định kỳ, phối 
hợp với chính quyền địa phương 
phổ biến và thực hiện nghiêm về 
quy định cấm bán thuốc lá phía 
ngoài cổng trường, phối hợp chặt 
chẽ với hội phụ huynh để theo dõi, 
giám sát. Định kỳ hàng tháng, học 
kỳ, năm học có đánh giá, tổng kết 
hoạt động. Cuối cùng là hoạt động 
giám sát, đánh giá kết quả thực hiện 
xây dựng trường học không khói 
thuốc. Đây là hoạt động nhằm nâng 
cao chất lượng hiệu quả các biện 
pháp can thiệp. Việc giám sát cần 
thực hiện trong suốt quá trình triển 
khai kế hoạch xây dựng trường học 
không khói thuốc.

Thực hiện trường học không 
khói thuốc lá là biện pháp hữu hiệu 
trong ngăn chặn hành vi thử hút 
thuốc lá của các em học sinh, giảm 
tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc góp 
phần bảo vệ sức khỏe của các thế 
hệ tương lai, giảm các gánh nặng 
bệnh tật và kinh tế cho mỗi cá nhân, 
gia đình và toàn xã hội. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

“Chợ” - Thực phẩm biết đâu là 
nguồn gốc, chất lượng?

Qua các đợt kiểm tra về ATTP tại 
các chợ trên địa bàn tỉnh BR-VT cho 
thấy, vấn đề mất ATVSTP tại các chợ 
là rất đáng lo ngại. Thực phẩm không 
rõ nguồn gốc, nhãn mác bày bán lẫn 
lộn cùng thực phẩm có nguồn gốc xuất 
xứ; các loại thủy, hải sản hầu hết đều 
ngâm tẩm hóa chất formol; một số 
thực phẩm phục vụ người ăn chay (mì 
trứng tươi, hoàn thánh, tàu hủ ky lá..) 
bị nhiễm hàn the. Đã từ lâu hóa chất 
Formol và hàn the là chất độc mà Bộ 
Y tế không cho phép dùng trong chế 
biến bảo quản thực phẩm, nhưng một 
số nhà sản xuất, kinh doanh vẫn sử 
dụng nhằm bảo quản thực phẩm không 
bị hư hoặc chống mốc... 
Trách nhiệm thuộc về ai?

Thực chất việc giao dịch mua bán 
tại chợ chỉ thông qua các mối hàng, 
không có hợp đồng, không hóa đơn, 
người mua chỉ biết số điện thọai của 
người bỏ mối hàng. Hầu hết chủ các 
quầy khi kinh doanh thực phẩm ít quan 
tâm đến các giấy tờ chứng minh nguồn 
gốc, chất lượng thực phẩm mà chủ 
yếu quan tâm đến giá cả, thị hiếu của 
người tiêu dùng. Chợ truyền thống là 

nơi mua bán trao đổi nhiều loại hàng 
hóa nói chung và thực phẩm nói riêng 
của người dân. Việc quản lý ở các chợ 
giao trực tiếp cho ban quản lý, tuy 
nhiên đối với mặt hàng thực phẩm 
thì ban quản lý chưa có kiến thức và 
cả trang thiết bị để kiểm tra, giám sát 
chất lượng thực phẩm. 

Theo quy định tại thông tư liên tịch 
số 13/2014/ TTLT- BYT – BNNPTNT- 
BCT ra ngày 09 tháng 4 năm 2014 
hướng dẫn phân công phối hợp trong 
qủan lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
tại chương II điều 3 mục 5 “Đối với 
cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm 
thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý 
của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ 
và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu 
trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, 
đấu giá nông sản do Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quản lý”. Tại 
Điều 65 mục 2 của luật An toàn thực 
phẩm quy định “Trách nhiệm quản 
lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các 
cấp chịu trách nhiệm quản lý an toàn 
thực phẩm trên địa bàn;…, an toàn 
thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và 
các đối tượng theo phân cấp quản lý”.

Như vậy việc đảm bảo An toàn 
thực phẩm tại chợ ngoài ngành công 

Mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại 
các chợ trách nhiệm thuộc về ai?

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP tỉnh tiến hành kiểm tra tại 1 chợ thuộc huyện Châu Đức  
tỉnh BR-VT.
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thương thì chơ đóng trên địa bàn chịu 
sự quản lý của UBND các cấp. Ngày 09 
tháng 5 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ 
ra chỉ thị số 13/CT- TTg Chỉ thị về việc 
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm tại điểm a mục 4 
nêu: “Bộ công thương tăng cường quản 
lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ, 
siêu thị, trung tâm thương mại”.
Cần làm gì để chấn chỉnh?

Việc phân công quản lý thực phẩm tại 
các chợ khá rõ, tuy nhiên công tác kiểm tra 
thực phẩm tại chợ chưa thực hiện thường 
xuyên, trang thiết bị phục vụ công tác 
thanh kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Các 
tiểu thương chưa có kiến thức nhận biết 
thực phẩm an toàn theo quy định. Việc 
mua bán trao đổi thực phẩm chỉ qua trao 
tay không hợp đồng, không hoá đơn… 
Từ những thực trạng trên, để đảm bảo an 
toàn thực phẩm tại các chợ cần thực hiện 
tốt những công tác sau:

Đối với cơ quan quản lý nên thành lập 
đoàn kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột 
xuất chất lượng mặt hàng tươi sống và 
hàng hoá có yếu tố nguy cơ cao. Khi phát 
hiện phải truy nguyên nguồn gốc nhằm 
ngăn chặn thực phẩm không an toàn trước 
khi được tung ra thị trường.

Đầu tư các trang thiết bị đo kiểm 
đặt tại trung tâm thương mại, chợ nông 
sản, thực phẩm tươi sống và các chợ đầu 
mối giúp người dân nhận biết thực phẩm 
an toàn.

Tất cả tiểu thương kinh doanh mặt 
hàng thực phẩm phải được tập huấn về 
kiến thức an toàn thực phẩm, đồng thời 
ký bản cam kết đảm bảo an toàn thực 
phẩm giữa chính quyền , ban quản lý chợ 
và chủ quầy sạp nếu vi phạm kinh doanh 
thực phẩm không đảm bảo an toàn bị xử 
lý đồng thời không được phép kinh doanh 
tại chợ.

Sử dụng hệ thống loa truyền thanh của 
chợ thường xuyên tuyên truyền những quy 
định về an toàn thực phẩm. 

Ban quản lý chợ phát huy vai trò, trách 
nhiệm trong việc đảm bảo an toàn trật 
tự và an tòan thực phẩm trong chợ, kiên 
quyết không cho tiểu thương kinh doanh 
thực phẩm không an toàn.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp sẽ kiểm soát chất lượng an toàn thực 
phẩm tại các chợ tốt hơn góp phần bảo vệ 
sức khỏe người tiêu dùng.

Bài, ảnh: BS. ĐÀO THỊ HÀ
Phó Chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP

Thêm một bệnh nhân được bệnh 
viện Lê Lợi cứu sống nhờ phương 
pháp lọc máu liên tục
Rạng sáng 13/6, bệnh viện 

Lê Lợi tiếp nhận bệnh 
nhân tên Ngô Thị Liên, 

sinh năm 1959, ngụ tại số 171/41 
phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng 
Tàu trong tình trạng khó thở, mạch 
nhanh, vật vã…Chẩn đoán xác định 
đây là ca sốc nhiễm trùng máu trên 
bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, 
cường giáp và HP(+). Ngay lập tức 
bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành 
hồi sức tích cực. 

Trước đó khoảng 1 tuần, bệnh 
nhân bị tiêu chảy đã đến điều trị 
tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro, 
sau vài ngày điều trị bệnh nhân đã 
ổn và được cho xuất viện về nhà, 
nhưng thể trạng bệnh nhân ngày 
càng yếu, mệt và không dung nạp 
được thức ăn.

Ngày 12/6, bệnh nhân trở nặng, 
xuất hiện những cơn thở gấp, thở rút. 
Người nhà tiếp tục đưa bệnh nhân 
đến Trung tâm Y tế Vietsovpetro. 
Xét thấy tình trạng bệnh nhân quá 
nặng, các bác sĩ TTYT Vietsovpetro 
đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân 
sang Bệnh viện Lê Lợi để tiếp tục 
cấp cứu, điều trị.

Trong quá trình hồi sức tích cực 
cho bệnh nhân tại bệnh viện Lê lợi, 
đã 02 lần bệnh nhân bị ngưng tim, 

ngưng thở, tụt huyết áp. Tiên lượng 
bệnh nhân khó qua khỏi, các bác sĩ 
đã thông báo và giải thích cặn kẽ 
cho người nhà biết, song vẫn tiếp 
tục tiến hành tất cả các biện pháp 
cấp cứu tích cực nhất với phương 
châm “còn nước còn tát”. 

Trải qua nhiều giờ giành giật sự 
sống của bệnh nhân trước lưỡi hái 
tử thần, các bác sĩ bệnh viện Lê Lợi 
đã dần “tìm lại được” sinh hiệu của 
bệnh nhân cho dù là rất mong manh. 
Một cuộc hội chẩn nhanh chóng 
diễn ra giữa lãnh đạo bệnh viện, 
ê kip bác sĩ điều trị và bác sĩ của 
bệnh viện Nhân dân 115 Tp. Hồ Chí 
Minh, Theo đó, hội chẩn đã quyết 
định cho bệnh nhân được tiến hành 
phương pháp lọc máu liên tục…

Sau 22 giờ lọc máu liên tục, 
bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại, sinh 
hiệu ổn và có dấu hiệu hồi phục tốt.

Đây là ca thứ 3 (và cũng là ca 
nặng nhất) mà bệnh viện Lê Lợi đã 
tiến hành thành công kể từ đầu năm 
đến nay nhờ phương pháp lọc máu 
liên tục - một phương pháp đang 
được chuyển giao giữa bệnh viện 
Nhân dân 115 TP. HCM và bệnh 
viện Lê Lợi theo hợp đồng thuê 
chuyên gia đã ký kết giữa 02 đơn vị.

KHÁNH CHI

Bs Vũ Thị Phương Nga –Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc đang theo dõi sát 
bệnh nhân Ngô Thị Liên.
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Trường hợp thứ nhất mà Khoa 
sản TTYT huyện Xuyên Mộc 
cấp cứu thành công là sản phụ 

Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1983, ngụ tại 
Ấp 1- xã Hòa Bình - Xuyên Mộc. Chị 
Lan nhập viện lúc 7giờ ngày 21/5/2016 
(mang thai lần thứ 3, song thai, tuổi thai 
40 tuần, đang chuyển dạ giai đoạn tiềm 
thời). Triệu chứng lúc nhập viện là đau 
đầu, chóng mặt nhiều, tiếp xúc chậm. 
Bác sĩ trực Nguyễn Trọng Tuấn nhanh 
chóng khám và ghi nhận: Sản phụ mang 
song thai (ngôi thứ nhất ngôi mông, 
ngôi thứ 2 ngôi đầu), cổ tử cung 2cm, 
ối vỡ hoàn toàn, mạch 100l/p, huyết áp 
160/120mmhg, protein niệu 300mg/dl. 
Nhận định đây là trường hợp tiền sản 
giật nặng, cần khẩn trương hạ áp, ngừa 
giật theo đúng phác đồ. Một cuộc hội 
chẩn đã nhanh chóng diễn ra giữa lãnh 
đạo bệnh viện và ê kip trực với Y lệnh 

được thống nhất: tiến hành mổ cấp cứu 
lấy thai. Để thực hiện ca cấp cứu phức 
tạp này, lãnh đạo TTYT phải huy động 
thêm 02 Bác sỹ sản khoa tăng cường 
là BS Trần Ngọc Đào và Nguyễn Phú 
Vinh. Trong quá trình mổ (2 bé cân nặng 
3100gr và 2800gr, khóc tốt) sau khi khâu 
cơ tử cung thì xảy ra đờ tử cung, kíp mổ 
tiếp tục xử trí theo phác đồ, sau khoảng 
10 phút cơ tử cung co hồi tốt, tuy vậy 
vẫn duy trì thuốc ngừa giật theo đúng 
phác đồ trong vòng 24g sau mổ lấy thai. 

Hậu phẫu, sức khỏe của mẹ và 2 
bé ổn. Sản phụ được cho xuất viện vào 
ngày 28/5/2016. BS.CKI Nguyễn Trọng 
Tuấn - Trưởng Khoa Phụ Sản - người 
trực tiếp cấp cứu ca này đã nhận định: 
đây là một trường hợp tiền sản giật nặng 
điển hình, rất dễ chuyển qua sản giật nếu 
không xử trí kịp thời và xử trí không 
đúng phác đồ.

Khoa sản TTYT Xuyên Mộc liên tiếp cấp cứu 
thành công những trường hợp bệnh nặng
Cấp cứu sản khoa là 
một trong những cấp 
cứu khẩn cấp và tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ. Kết quả 
cuộc cấp cứu “sinh tử” 
ấy phụ thuộc rất nhiều 
vào tay nghề, tính nhạy 
bén, kinh nghiệm lâm 
sàng của bác sỹ sản và 
sự hỗ trợ tích cực từ các 
bộ phận khác trong bệnh 
viện. Việc thất bại trong 
cấp cứu sản khoa luôn 
tạo ra một hiệu ứng và 
dư luận rất nặng nề. Gần 
đây, khoa phụ sản của 
một số bệnh viện đã trở 
thành điểm nóng về mất 
an ninh trật tự khi có tai 
biến xảy ra và bác sỹ sản 
khoa luôn phải đối diện 
với áp lực rất lớn và tình 
trạng khiếu kiện triền 
miên. Trong bức tranh 
còn nhiều mảng tối đó, 
khoa sản TTYT Xuyên 
Mộc đang nỗ lực vươn 
lên dần khẳng định vị trí 
của mình, cấp cứu thành 
công một số ca bệnh lý 
sản khoa nặng trong 
thời gian gần đây, mang 
lại sức khỏe, niềm vui, 
cho người bệnh và niềm 
hạnh phúc thầm lặng cho 
đội ngũ bác sĩ sản TTYT 
huyện Xuyên Mộc.

Một ca mổ cấp cứu sản khoa tại TTYT huyện Xuyên Mộc.
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Một trường hợp nặng nữa được 
Khoa sản TTYT huyện Xuyên 
Mộc cấp cứu thành công là sản 
phụ Nguyễn Thị Thúy Ngọc, sinh 
năm 1976, ngụ tại Láng Sim – Thị 
trấn Phước Bửu – Xuyên Mộc. 
Chị Ngọc nhập viện vào lúc 1giờ 
45 phút ngày 29/5/2016 trong tình 
trạng: thai lần 2, tuổi thai: 36 tuần, 
vết mổ cũ, bụng co cứng, tim thai 
khó nghe, âm đạo ra huyết bầm đen, 
mạch 90l/p, huyết áp 140/80mmhg, 
nhiệt độ 37oC. BS Cao Đình Dũng 
trực ca đã tiếp nhận và nhanh chóng 
khám cho sản phụ. Nhận định đây 
là trường hợp nhau bong non thể 
nặng (Siêu âm tim thai (+) ) và khẩn 
trương hội chẩn mổ cấp cứu. TTYT 
lúc đó phải huy động thêm Bác sỹ 
Phan Cao Đồng (trực ngoại khoa) 
và BS Nguyễn Đình Khoa (đang ra 
trực) tham gia cấp cứu cho sản phụ. 
Ê kip tiến hành phẫu thuật lấy thai 
nhi cân nặng 2900gr, hơi tím. Bác sĩ 
trực cấp cứu nhanh chóng hồi sức bé 
cho đến khi khóc tốt. Tử cung của 
sản phụ tím toàn bộ, xuất hiện nhiều 
khối máu tụ trong cơ tử cung, cơ tử 
cung mềm nhão, bác sĩ trực tiếp tục 
hội ý lãnh đạo, tư vấn cho gia đình 
sản phụ, quyết định cắt tử cung bán 
phần cấp cứu. Sau hậu phẫu ngày 
thứ 5, sản phụ đã ăn uống, tiêu tiểu 
bình thường, bé hồng hào, bú tốt, 
hiện tại đã xuất viện trong tình trạng 
bình thường.

Với những thành công kể trên, 
Khoa Sản TTYT Xuyên Mộc đang 
ngày càng khẳng định mình, đội 
ngũ viên chức có tinh thần trách 
nhiệm cao và luôn tìm tòi học hỏi, 
đồng thời được sự quan tâm rất sâu 
sát của Ban Giám Đốc nên đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, góp phần giảm 
thiểu các tai biến sản khoa, nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh nói 
chung, được người bệnh, người dân 
gửi gắm niềm tin.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH HIỀN
Điều dưỡng trưởng TTYT Xuyên Mộc

Bán hạ là loại thân củ. Củ hình 
tròn cầu hoặc tròn dẹt. Lá có 
cuống dài, về mùa xuân cây 

mọc 1-2 lá, lá đơn chia làm 3 thùy, 
cuống lá dài, lá màu xanh, nhẵn bóng 
không có lông. Lúc cây còn nhỏ lá 
đơn, hình trứng hay hình tim, cây 2-3 
tuổi lá có 3 thùy, hình bầu dục hay 
hình kim phình giữa, hai đầu nhọn. 
Cây 2-3 tuổi mới có hoa, hoa có bao 
lớn màu xanh, trong bao có hoa tự, 
hoa cái mọc ở phía dưới, màu xanh 
nhạt, hoa đực mọc ở bên trên, màu 
trắng, đoạn trên cong hoa đài nhỏ. 
Quả mọng hình bầu dục, dạng trứng

Phân bố, thu hái và chế biến: Thu 
hoạch vào mùa hè, chọn củ đào về 
rửa sạch đất cắt bỏ vỏ ngoài và rễ 
tơ phơi khô.

Bộ phận dùng: Dùng thân rễ. 
Khi dùng Bán hạ phải đem ngâm 
nước nóng chừng nửa ngày cho hết 
nhớt nếu không sẽ còn độc uống vào 
ngứa cổ, Thường dùng Bán hạ kèm 
theo Sinh khương vì Sinh khương 
chế được độc của Bán Hạ.

Tính vị quy kinh: Vị cay, tính 
ấm, có độc. Vào kinh Phế, Tỳ, Vị

Công năng, chủ trị: Hóa đàm 
táo thấp, giáng nghịch chỉ nôn, 
giáng khí chỉ ho. Chữa nôn, buồn 

nôn, đầy trướng bụng, ho có đờm, 
ho lâu ngày. Dùng ngoài chữa ong 
đốt, rắn rết cắn.

Liều lượng, cách dùng: Ngày 
dùng 3 - 10g, sắc uống. Thường phối 
hợp với các vị thuốc khác

Đơn thuốc: 
Trị nôn ọe, chóng mặt, hồi hộp, 

ăn uống không ngon: Bán hạ 1 cân, 
gừng sống nửa cân, Phục linh 120g, 
sắc với nước, chia làm 3 lần, uống 
nóng 

Trị tim hồi hộp: Bán hạ, Ma 
hoàng, hai vị bằng nhau. Tán bột, 
làm viên to bằng hạt đậu nhỏ. Mỗi 
lần uống 30 viên, ngày 3 lần 

Trị ăn vào nôn ra: Bán hạ 3 cân, 
Nhân sâm 120g, Mật ong 1 cân, 8 
bát nước. Trộn mật đưa lên cao mà 
rót xuống 120 lần, xong sắc còn 3 
bát rưỡi. Mỗi lần uống 1 bát, uống 
nóng 

Trị có thai nôn mửa: Bán hạ 
80g, Nhân sâm, Can khương mỗi 
thứ 40g, tán bột, trộn với nước gừng 
và bột miến làm viên, to bằng hạt 
ngô đồng. Mỗi lần uống 10 viên 
ngày 3 lần 

Trị bụng đầy do tiêu chảy, nôn 
mửa: Bán hạ, Quế, 2 vị bằng nhau, 
tán bột, uống với nước sôi 

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.

(Cây chóc, chóc chuột, nam tinh, bán hạ ba thùy)

Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bán Hạ Nam 
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Y HỌC CỔ TRUYỀN

Trị ung thư, phát bối, vú sưng lở 
loét: Bán hạ tán bột, trộn lòng trắng 
trứng gà bôi vào 

Trị nôn mửa, tiêu chảy: Bán 
hạ (ngâm rửa, sao vàng) 80g, Hoắc 
hương (lá) 40g, Đinh hương 60g. 
Tán bột. Mỗi lần dùng 16g, thêm 7 
lát gừng, sắc uống 

Trị suyễn do phong hàn: Bán hạ 
rửa sạch 7 cái, Chích cam thảo, Tạo 
giác (sao) mỗi thứ 8g, Gừng 2 lát, sắc 
với 1 chén rưỡi nước còn 7 phân, uống 
nóng 

Trị ăn thức ăn lạnh vào, nôn ra 
do đàm đình trệ lại bên trong: Bán hạ, 
Trần bì, Quất bì mỗi thứ 40g. tán bột. 
Mỗi lần dùng 16g, gừng sống 7 lát, 2 
chén nước, sắc còn 1 chén, uống nóng 

Trị bón thuộc khí hư, người già 
bón, bón do lạnh: Bán hạ ngâm, rửa, 
sao, Lưu hoàng sống, 2 vị bằng nhau. 
Tán bột, trộn với nước gừng làm viên, 
to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 
50 viên với rượu nóng, lúc đói 

Trị ho đàm do phế nhiệt: Bán hạ 
(chế), Qua lâu nhân, mỗi thứ 40g. Tán 
bột, trộn với nước gừng làm viên, to 
bằng hạt ngô đồng. Mỗi ngày uống 
30 viên hoặc lấy nước sắc của Qua 
lâu uống nóng 

Trị ho do khí đàm, bệnh nhân mặt 
trắng bệch, sợ lạnh, thở nhanh, buồn 
rầu, mạch Sáp: Bán hạ, Nam tinh mỗi 
thứ 40g, Quan quế 20g, tán bột, làm 

viên, to bằng hạt ngô đồng. Mỗi lần 
uống 50 viên với nước gừng (Ngọc 
Phấn Hoàn - Khiết Cổ Gia Trân).

Trị phong đàm, thấp đàm: Bán 
hạ 1 cân, Thiên nam tinh 20g, tất cả 
đều ngâm nước, phơi nắng, tán bột, 
trộn nước gừng làm thành bánh, sấy 
khô. Dùng Thần khúc 20g, Bạch truật 
80g, Chỉ thực 80g, hòa với bột miến 
và nước gừng làm thành viên to bằng 
hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 50 viên 
với nước gừng sống (Thanh Hồ Hoàn 
– Lâm Chứng Chỉ Nam).

Trị đờm nhiều, ngực đầy: Bán 
hạ 1 cân, ngâm rửa 7 lần tán bột. Hễ 
dùng Bán hạ 40g thì dùng 4g Thần sa, 
hòa với nước gừng làm viên, to bằng 
hạt ngô đồng. Mỗi lần uống 1 muỗng 
canh với nước gừng (Thần Sa Bán Hạ 
Hoàn - Tụ Trân phương).

Trị đờm nhiều do rượu, ngực đầy 
trướng khó chịu: Bán hạ sống, rửa 
xong, sấy khô, tán bột. Trộn với nước 
gừng làm thành bánh, rồi lấy giấy ướt 

đó gói lại nướng cho thơm, lấy 2 bát 
nước chín với 8g bánh, trộn với 2 phân 
muối, sắc còn 1 chén, uống 

Trị trẻ nhỏ bụng đầy: Bán hạ tán 
bột, trộn với rượu làm viên to bằng hạt 
thóc. Mỗi lần uống 2 viên với nước 
gừng, nếu không thấy đỡ, lấy lửa sao 
nóng, tán bột, trộn nước gừng đắp lên 
rốn 

Trị suyễn, tiểu không thông, vàng 
da: Bán hạ, gừng sống mỗi thứ nửa 
cân, sắc với 7 chén nước còn 1 chén 
rưỡi, chia làm 3 lần uống 

Trị trên mặt phong nám đen: Bán 
hạ sấy khô, nghiền, dùng giấm gạo 
bôi vào, bôi 3 ngày liền từ sáng đến 
chiều tối rồi dùng nước sắc Tạo giác 
mà rửa, kiêng gió 

Trị vú sưng, cho con bú mà núm 
vú sưng: Bán hạ 4g, nướng rồi nghiền, 
uống với rượu 

Trị Bọ cạp, Ong đốt: dùng Bán hạ 
tán bột trộn nước xức vào 

Kiêng kỵ: Phụ nữ có thai, chứng 
táo nhiệt không được dùng. Không có 
hàn thấp khí cấm dùng. 

VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế 
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Lá tía tô: có vị cay, tính ấm, không 
độc, công dụng phát tán phong hàn, 
tiêu thực, khai vị… dân gian thường 
dùng chữa trị các chứng dị ứng bị độc 
do ăn cua, ghẹ, tôm, cá, mắm, hải sản 
các loại, gây dị ứng mẩn ngứa, đau 
bụng, nôn ói, tiêu chảy, hoặc khớp đau 
nhức, “gút”. Bằng cách dùng một nắm 
lá tía tô 100g hoặc hơn giã vắt nước 
cốt cho uống, hoặc ăn sống đều được.

Đậu xanh: có vị ngọt, tính mát, 
mùi hơi tanh, tác dụng bổ tỳ, lợi ngũ 
tạng, thanh nhiệt, giải tất cả các chất 
độc... chữa trị dị ứng ngộ độc do thực 
phẩm, thuốc uống… Bằng cách dùng 
100g hoặc hơn giã sống cho uống hoặc 
nấu nước uống, nấu cháo ăn.

Tỏi: vị cay, tính ấm, hơi có độc, 
tác dụng khai vị kiện tỳ, trừ chứng khí 
lạnh chứng ôn dịch, tiêu độc ung nhọt, 
phá trưng hà báng tích, tiêu được thức 
ăn từ cá, thịt, giải được nọc rắn… chữa 
các chứng do ăn phải cá, thịt gây đau 
bụng, đầy bụng, ói mửa, tiêu chảy, dị 

ứng… Bằng cách dùng 2-3 tép tỏi tươi 
nhai sống, hoặc giã pha nước uống.

Rau muống: vị ngọt, tình mát, 
không độc, công dụng thanh nhiệt, 
giải các chất độc, sinh da thịt, tiêu 
thủy thũng... giúp giải các chất độc 
do ăn uống… Bằng cách dùng một 
nắm rau muống khoảng 200g hoặc 
hơn rửa sạch, giã vắt nước cốt uống 
hoặc sắc lấy nước cốt uống.

Khoai từ (Thổ noãn) vị ngọt, tính 
mát, hơi độc, công dụng ích tỳ vị, mát 
phế sinh tân, giải độc... trị các chứng 
ngộ độc thực phẩm, thuốc… Bằng 
cách Khoai từ bỏ vỏ thát lát giã sống 
uống cho nôn ói thức ăn nhiễm độc, 
hoặc nấu canh ăn thời kỳ phục hồi. 

Rau răm: vị cay, tính ấm, công 
dụng tiêu thực, sát trùng, tán hàn… 
chữa trị chứng ngộ độc do ăn tôm, 
cua, cá, trứng, gây bụng đầy đau, dị 
ứng rất hiệu quả… Bằng cách dùng 
tươi giã lấy nước cốt uống, hoặc ăn 
sống.. người có thai không nên dùng.

Lá đinh lăng: có vị ngọt hơi đắng, 
tính mát… Tác dụng thanh nhiệt, trừ 
tà… chữa đau đầu dị ứng mẩn ngứa 
do ăn cá, tôm, hải sản. Bằng cách hái 
một nắm lá đinh lăng ăn gỏi rửa sạch 

giã vắt nước cốt uống hoặc ăn sống, 
sắc nước uống đều được.

Đậu ván (bạch biển đậu): vị ngọt, 
tính mát, không độc. Tác dụng hòa 
tạng phủ, trừ phong, giải cảm nắng, 
mạnh tỳ, cầm thổ tả, nôn ói tiêu độc… 
chữa chứng đau bụng ói mửa do ăn 
uống phải thực phẩm ôi thiu, nhiễm 
độc…. Bằng cách hái lá hoặc hoa trái 
rửa sạch giã vắt nước cốt uống, hoặc 
sắc nước uống, trái già sao vàng tán 
bột hoặc sắc nước uống.

Mơ lông: có vị đắng, tính mát. tác 
dụng kiện tỳ, hóa thấp thanh nhiệt, 
sát trùng, tiêu viêm, hoá đàm, khu 
phong… Chữa chứng ăn thịt, cá, tôm 
cua đạm nhiều, gây bụng đầy đau khó 
tiêu, gây ói mửa… dùng lá mơ lông giã 
vắt nước uống hoặc ăn sống.

Ngoài món ăn trên nếu do ăn thịt 
gà gây dị ứng, đầy bụng khó tiêu nên 
dùng lá chanh; nếu do ăn thịt heo dùng 
hành củ, nếu ăn thịt chó, mèo, dùng lá 
mơ lông rất công hiệu.

Lưu ý: chữa trị ngộ độc thực phẩm 
giai đoạn đầu tuyệt đối không dùng vị 
thuốc có tác dụng cầm tiêu chảy như 
trà đặc, quả hồng sim, vỏ măng cụt 
và các vị có chất chát tanin, vị cay ấm 
cầm nôn như gừng, tiêu hoặc rượu, 
bia, nước có ga, tuyệt đối không được 
dùng cũng như vị bổ dưỡng có tính 
cố sáp, cầm tả, giảm đi cầu như nhân 
sâm, cà rốt, bí đỏ, hoài sơn, hạt sen, 
vì đây là giai đoạn cần đào thải chất 
độc ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt.

Lương y MINH PHÚC

Y HỌC CỔ TRUYỀN

CHỮA NGỘ ĐỘC 
THỰC PHẨM BẰNG

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thực phẩm không bảo đảm an toàn. Nhiều thực phẩm bị nhiễm 
độc, nhiễm hóa chất, ôi thiu, nhất là tôm, cua, cá, đặc biệt là mới đây hải sản nhiều tỉnh miền Trung bị 
chết hàng loạt, vô tình ăn phải là điều khó tránh. Khi bị ngộ độc thực phẩm, thường sau bữa ăn biểu hiện 
buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, có khi nổi dị ứng, mệt mỏi, choáng, sốt… Để giảm thiểu tác hại, bên 
cạnh chữa trị cấp cứu theo Y học hiện đại, sử dụng các món ăn theo dân gian cũng rất hiệu quả. Dưới 
đây là một số rau củ quả người dân thường dùng chữa trị ngộ độc thực phẩm có thể tham khảo sử dụng:

rau củ quảrau củ quả
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Bệnh não mô cầu là gì?
Bệnh não mô cầu là một bệnh 

nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn 
não mô cầu gây nên (Neisseria 
meningitidis). Viêm màng não và 
nhiễm trùng huyết là 2 thể nặng của 
bệnh. Bệnh thường gặp ở lứa tuổi 
trẻ và có khả năng gây dịch. Bệnh 
thường xảy ra ở nơi tập trung đông 
người (nhà trẻ, trường học, ký túc xá, 
doanh trại…).
Bệnh lây truyền ra sao?

Vi khuẩn thường trú ở vùng mũi, 
họng của người. Bệnh lây qua đường 
hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp gần gũi 
do hít phải dịch tiết mũi, họng bắn ra 
từ người mang vi khuẩn khi họ ho, hắt 
hơi, hoặc lây gián tiếp qua trung gian 
đồ dùng chung có dính chất tiết ra từ 
đường hô hấp của người bệnh hoặc 
người lành mang trùng. Có khoảng 
10% - 15% người lành mang trùng 
trong cộng đồng.
Biểu hiện của bệnh thế  
như thế nào?

Thời gian ủ bệnh từ 1-10 ngày, 
thường là 5-7 ngày. Người bệnh 
thường có các biểu hiện sau: Sốt cao 
đột ngột; ớn lạnh; nhức đầu nặng; khó 
thở; cổ và lưng bị đơ cứng; đau khớp 
xương; nôn mửa, đau bụng mà không 
có tiêu chảy; buồn ngủ và/hoặc lẫn lộn; 
bất tỉnh hoặc bị co giật; bị phát ban 
hoặc có những đốm màu xanh/tím. Ở 
trẻ dưới một tuổi, điểm mềm ở trên 
đỉnh đầu (thóp) có thể lồi lên. Một số 
trường hợp nặng, nhiễm trùng huyết 
tối cấp, tỷ lệ tử vong rất cao, có khi 
bệnh diễn tiến nhanh dẫn đến tử vong 
chỉ trong vòng một ngày.

Bệnh não mô cầu là một bệnh rất 
nguy hiểm. Khi có các biểu hiện nghi 
ngờ mắc bệnh cần đưa đến ngay bệnh 
viện để được khám, điều trị kịp thời.
Làm gì để chủ động phòng, chống 
bệnh não mô cầu?

Biện pháp phòng bệnh cộng 
đồng: 

- Mọi người cần thực hiện vệ sinh 
cá nhân sạch sẽ. Rửa tay thường xuyên 
bằng xà phòng và nước sạch. Hàng 

ngày nên súc miệng, họng bằng các 
dung dịch sát khuẩn mũi họng thông 
thường.

- Lau sạch các bề mặt, dụng cụ 
tiếp xúc hàng ngày như sàn nhà, tay 
nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/
ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập… bằng 
xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông 
thường.

- Giặt quần áo, dụng cụ, đồ vải và 
phơi dưới ánh nắng mặt trời .

- Thực hiện thông khí: thường 
xuyên mở cửa sổ, cửa chính để đảm 
bảo thông thoáng khí cho nhà/phòng 
ở, nơi làm việc, học tập hàng ngày.

- Khi ho, hắt hơi cần lấy khăn che 
miệng, hoặc mang khẩu trang khi bị 
viêm đường hô hấp trên. Trẻ em cần 
được giữ ấm khi trời lạnh, khi đi xa, 
chú ý vùng cổ, ngực của các cháu.

Tại gia đình bệnh nhân và cộng 
đồng khu vực ổ dịch:

- Tránh dùng chung thức ăn, thức 
uống, thuốc hút, hoặc muỗng, thìa.

- Hạn chế việc tụ tập đông người, 
hạn chế tiếp xúc với người bệnh, người 
nghi mắc bệnh. Đồng thời, mọi người 
cần thực hiện tốt các biện pháp phòng 
bệnh nêu trên.

Sử dụng kháng sinh phòng ngừa: 
khi có chỉ định của bác sĩ điều trị. 

Tiêm vắc-xin phòng bệnh: 
Hiện nay có 2 loại vắc-xin tiêm 

phòng viêm não mô cầu. Vì mỗi loại 
vắc-xin chỉ phòng ngừa được một số 
chủng vi khuẩn não mô cầu nhất định 
nên các mẹ có thể cho bé tiêm cả hai 
loại để phòng được bệnh do não mô 
cầu tuýp A, tuýp B và tuýp C. 

- Vắc-xin viêm não mô cầu A 
+ C: Đối tượng tiêm chủng là trẻ từ 
2 tuổi trở lên và người lớn. Sau mũi 
tiêm đầu tiên, cứ 3 năm tiêm nhắc lại 
1 lần. Tác dụng phụ: Trong vòng 24 
giờ sau khi tiêm, có thể có sốt nhẹ, hơi 
đỏ và đau ở chỗ tiêm. Các biểu hiện 
thường mất đi sau 1 - 2 ngày và chỉ 
gặp ở khoảng 5 - 10% số người tiêm 
vắc-xin này. 

- Vắc-xin viêm não mô cầu B + 
C: Đối tượng tiêm chủng là trẻ từ 3 
tháng tuổi trở lên và các đối tượng 
sống trong vùng dịch hay phải đi đến 
vùng dịch. Sau mũi đầu tiên, mũi nhắc 
lại 1 lần sau 6-8 tuần. Phản ứng phụ: 
Không có phản ứng phụ nghiêm trọng, 
một số người có biểu hiện đau nhức vị 
trí tiêm sau khi tiêm vắc-xin hoặc sốt.

Mọi người khi có nhu cầu, cần liên 
hệ trung tâm Y tế dự phòng tỉnh hoặc 
các TTYT huyện/thành phố để được 
tư vấn, tiêm phòng. T.T.V

TÔI LÀ TRUYỀN THÔNG VI
ÊN

 C
Ơ 

SỞ

Chủ động phòng ngừa
bệnh não mô cầu

Tiêm vắc xin 
phòng bệnh 
não mô cầu.
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Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch 
phòng ngừa dịch, bệnh cho 300 giáo viên, học sinh 
trường mầm non Hắc Dịch, Tân Thành.

Ảnh: THĂNG THÀNH

Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Khám, chữa bệnh cho người nghèo tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành.

Phát thuốc và tặng quà.

Khám, tầm soát bệnh cho các bé tại mái ấm nhân đạo chùa 
Hồng Quang, huyện Tân Thành.
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Lồng ghép kiểm tra, giám sát với tuyên truyền cho người 
dân tại huyện Tân Thành.

Ảnh: THĂNG THÀNH

Kiểm tra, giám sát tại huyện Xuyên Mộc.

Kiểm tra, giám sát tại TP.Vũng Tàu.

Kiểm tra, giám sát tại huyện Châu Đức.

Bà Rịa-Vũng Tàu đồng loạt triển khai chiến dịch
diệt lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika  
và Sốt xuất huyết đợt I năm 2016

17



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị giao ban 
công tác TT-GDSK quý I 
năm 2016 tại Côn Đảo

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động TT-GDSK trên 
địa bàn tỉnh trong quý I, qua đó rút ra các bài học 
kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp cho 

hoạt động TT-GDSK quý II, mặt khác nhằm tạo điều kiện 
cho các chuyên trách làm công tác Truyền thông - Giáo dục 
sức khỏe được giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm 
nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tạo điều kiện cho 
các truyền thông viên có dịp “về nguồn” bồi đắp thêm lòng 
tự hào, tình yêu quê hương đất nước, phấn chấn, hiệu quả 
hơn trong công tác, được sự đồng ý của Sở Y tế, Trung 
tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tổ chức hội nghị 
giao ban Quý I công tác Truyền thông - GDSK tại Trung 
tâm Y tế Quân Dân Y huyện Côn Đảo vào ngày 9/5/2016.

Tại Hội nghị, Bs. Nguyễn Văn Lên – Giám đốc Trung 
tâm TT-GDSK đã đánh giá chung kết quả hoạt động TT - 
GDSK quý I năm 2016: hình thức truyền thông của toàn 
mạng lưới, đặc biệt là các hình thức truyền thông trực tiếp 
đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, tại các tuyến đã sử 
dụng các phương pháp, hình thức truyền thông phù hợp, 
phát huy hình thức truyền thông qua hệ thống loa truyền 
thanh địa phương, vãng gia, tư vấn sức khoẻ lồng ghép 

trong các hoạt động, nói chuyện sức khỏe cộng đồng... 
Hội nghị cũng nêu rõ phương hướng hoạt động quý II năm 
2016 là tích cực, chủ động truyền thông phòng chống dịch; 
truyền thông theo các chủ đề sức khỏe, trong đó chú trọng: 
chương trình phòng chống Sốt rét, Tiêm chủng mở rộng, 
Sốt xuất huyết, chiến dịch diệt lăng quăng; Phòng chống 
Hen-COPD; Phòng chống tác hại thuốc lá; Ngày vi chất 
dinh dưỡng; Phòng chống tăng huyết áp. Nhân dịp này, 
trung tâm TT-GDSK đã lồng ghép tổ chức tập huấn kỹ năng 
TT - GDSK cho 40 cán bộ Tổ Truyền thông - Giáo dục sức 
khỏe và mạng lưới TTV của huyện Côn Đảo nhằm trang 
bị những kỹ năng về TT - GDSK giúp nâng cao nghiệp 
vụ, đáp ứng công tác TT - GDSK. 

Tin, ảnh: XUÂN LÊ

Bệnh viện Mắt:
Tập huấn “cách thực hiện đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật”

Ngày 11/5/2016, bệnh viện Mắt tỉnh đã tổ chức “Tập huấn cách 
thức hiện đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật” cho toàn thể CCVC 
của đơn vị. Giảng viên của lớp tập huấn là Bs Nguyễn Viết Giáp 

– Giám đốc bệnh viện.

Tại lớp tập huấn các học viên đã 
được tìm hiểu những quy định hiện 
hành về điều lệ sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật; cách thức đăng ký, trình bày 
và nghiệm thu sáng kiến...

Kết thúc lớp tập huấn, các học 
viên đã nắm được những kiến thức 
cơ bản về đề tài sáng kiến cũng như 
đã hình dung được cách thức để 
trình bày những sáng kiến do mình 
nghĩ ra trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn thành văn 
bản khoa học, có tính ứng dụng cao 
cũng như đáp ứng tiêu chí đánh giá 
VC-LĐ cuối năm

Tin, ảnh: KIM ÁNH- BV MẮT
Bs Nguyễn Viết Giáp chia sẻ tại lớp tập huấn.

Quang cảnh buổi giao ban.
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Trước tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh do vi rút Zika, 
ngày 11/5/2016, Phòng Y tế 

huyện Tân Thành tham mưu 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” tại Trung tâm Văn hóa thể 
thao huyện Tân Thành.

Tham dự buổi lễ phát động có đại 
diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm y 
tế dự phòng tỉnh, phòng y tế, TTYT 
huyện, đại diện lãnh đạo UBND các 
xã, thị trấn, các chuyên trách, cộng 
tác viên, các nhân viên y tế thôn ấp, 
các đoàn viên thanh niên Thị trấn Phú 

Mỹ, cùng đông đảo các em học sinh 
trường THCS Phú Mỹ và người dân 
tại địa phương...

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tín, 
phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban 
chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện, 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
hướng dẫn, vận động người dân thực 
hiện các biện pháp diệt muỗi, lăng 
quăng phòng chống dịch bệnh do vi 
rút Zika và Sốt xuất huyết. Đại diện 
lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cũng 
đã ký cam kết Tăng cường triển khai 
các biện pháp phòng, chống bệnh Sốt 
xuất huyết và bệnh do vi rút Zika với 
UBND huyện tại buổi lễ này.

Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu: 

Tẩm mùng phòng chống bệnh Sốt xuất huyết 
cho bà con xã đảo Long Sơn

Thực hiện kế hoạch năm 2016, Đội YTDP – TTYT TP Vũng Tàu đã triển khai 
thực hiện công tác tẩm mùng đợt I trên toàn địa bàn xã Long sơn trong hai ngày 
12-13/5/2016 với chỉ tiêu yêu cầu >80% số hộ được tẩm mùng. 

Công tác này được TTYT TP Vũng Tàu duy trì thực hiện mỗi năm 2 đợt vào 
đầu mùa mưa (tháng 5) và cuối mùa mưa (tháng 10) để làm giảm nguy cơ muỗi đốt 
truyền bệnh sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe người dân.

Trong hai ngày thực hiện, số mùng tẩm được là 6056 cái, tỷ lệ hộ được tẩm mùng 
là 85,3%, đạt chỉ tiêu yêu cầu đặt ra.

Được biết, địa bàn xã Long Sơn thuộc vùng dịch tễ nguy cơ cao về bệnh dịch Sốt 
rét và Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trong nhiều năm. Dân cư tại đây có thói quen 
dự trữ nước sinh hoạt và dự trữ nước mưa, do đó mật độ lăng quăng và muỗi Aedes 
Aegypti (muỗi vằn truyền bệnh SXHD) thường xuyên vượt trên ngưỡng cho phép. 

Tin, ảnh: BS. PHẠM THỊ THU HIỀN 
Đội trưởng Đội YTDP TTYT TP. Vũng Tàu

Sau buổi lễ, 10 xe loa tuyên truyền 
của các xã, thị trấn cùng với các thành 
viên tham dự đã diễu hành trên các 
trục lộ đường chính toàn huyện với 
thông điệp truyền thông “Không có 
lăng quăng, không có muỗi vằn truyền 
bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết”. 
Song song với hoạt động này là các 
hoạt động thực tế của các nhân viên y 
tế xuống các hộ gia đình tại khu phố 
Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ để tuyên 
truyền, phát tờ rơi và hướng dẫn người 
dân thực hiện các biện pháp diệt lăng 
quăng phòng chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: HOA QUỲNH

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn ký cam kết tăng cường triển khai các biện pháp phòng, 
chống bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika với UBND huyện.

Nhân viên Y tế và đoàn viên thanh niên xuống hộ dân hướng 
dẫn các biện pháp diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh.

Huyện Tân Thành

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

Cán bộ TTYT TP. Vũng Tàu thực hiện tẩm 
mùng cho người dân.
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Hưởng ứng kế hoạch tổ chức 
Ngày Hội Thầy thuốc trẻ làm 
theo lời Bác, tình nguyện vì 

sức khỏe cộng đồng năm 2016 do 
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam phát động và mở đầu 
cho Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân 
đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
năm 2016 với chủ đề “Chung sức hành 
động, vì sức khỏe cộng đồng”, Hội 
Thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT phối hợp 
với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam tỉnh BR-VT tổ chức các hoạt 
động hướng về cộng đồng bao gồm: 
Tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng 
quà cho 550 người nghèo, đối tượng 
chính sách tại xã Châu Pha và mái ấm 
nhân đạo chùa Hồng Quang xã Tân 
Hòa; Ngày hội rửa tay bằng xà phòng 
và nước sạch phòng ngừa dịch bệnh 
cho 300 giáo viên, học sinh trường 
mầm non Hắc Dịch và tập huấn kỹ 
năng sơ cấp cứu cho 200 hội viên Hội 
Liên hiệp thanh niên huyện Tân Thành 
tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng 
đồng xã Hắc Dịch, huyện tân Thành 
trong ngày 15/5/2016. Tổng kinh phí 
thực hiện chương trình tại huyện Tân 
Thành của Hội thầy thuốc trẻ tỉnh là 
hơn 70 triệu đồng, trong đó, Tập đoàn 
dầu khí Việt Nam tài trợ 40 triệu đồng 
kinh phí mua thuốc, Công ty chăn nuôi 
cổ phần Việt Nam tại Biên Hòa, Đồng 
Nai tài trợ 500 suất quà trị giá 25 triệu 

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc:

“Tăng cường vệ sinh tay”
Thực hiện chỉ đạo của Cục quản lý khám, chữa 

bệnh Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
về việc “Tăng cường vệ sinh tay”, ngày 20 tháng 

5 năm 2016 Trung tâm Y tế Xuyên Mộc đã tổ chức hội 
nghị quán triệt việc vệ sinh tay tới tất cả CC-VC-LĐ 
đơn vị với khẩu hiệu “Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh tay”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bs Hồ Văn Hải – Giám đốc 
Trung tâm Y tế Xuyên Mộc đã nhấn mạnh vai trò vệ 
sinh tay trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người 
bệnh, phòng lây nhiễm chéo giữa người bệnh – thầy 
thuốc – người bệnh. Ngoài ra ông cũng đã chỉ đạo các 

phòng chức năng rà soát lại dụng cụ, trang thiết bị phục 
vụ cho việc rửa tay tại các khoa, phòng tạo điều kiện 
thuận lợi cho nhân viên y tế trong việc rửa tay đồng 
thời chỉ đạo việc giám sát chặt chẽ việc tuân thủ rửa 
tay của cán bộ, nhân viên y tế.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Y tế đã thực 
hiện ký cam kết với Sở Y tế, đồng thời trưởng các khoa, 
phòng ký cam kết với lãnh đạo Trung tâm Y tế về việc 
tuân thủ nghiêm túc việc rửa tay. 

T3G - TTYT Xuyên Mộc

Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

đồng, Cty TNHH quốc tế Unilever Việt 
Nam tài trợ 2.400 gói xà bông rửa tay 
Lifeboy trị giá 6 triệu đồng. 

Đây là lần thứ 2 trong năm 2016, 
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 trong tỉnh và 
là chương trình thứ 3 kể từ khi thành 
lập Hội vào tháng 7/2015. Hoạt động 

tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của 
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh BR-VT và sự 
đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá 
nhân đã để lại nhiều cảm tình tốt đẹp 
trong lòng bà con nghèo. Qua đó, thể 
hiện được tính xung kích tình nguyện 
và trách nhiệm của lực lượng cán bộ 
trẻ ngành Y tế đối với cộng đồng. 

Tin, ảnh: KHÁNH CHI

Khám, tầm soát bệnh cho các bé tại mái ấm 
nhân đạo chùa Hồng Quang huyện Tân Thành.

Bác sĩ lấy máu xét nghiệm đường huyết cho bà 
con nghèo tại xã Châu Pha huyện Tân Thành.

Văn nghệ chào mừng tại lễ phát động Ngày Hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác.
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Ngày 25/5/2016 Sở Y Tế tổ chức hội nghị đánh giá 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 5 tháng đầu 
năm 2016. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công 

tác quản lý An toàn thực phẩm 5 tháng đầu năm và nhiệm 
vụ những tháng còn lại của năm 2016.

Tham dự Hội nghị có BS. Phạm Minh An –GĐ Sở Y 
Tế, lãnh đạo các phòng ban của Sở Y Tế, lãnh đạo Chi cục 
ATVSTP, Trung tâm YTDP, Trung tâm TT-GDSK; lãnh 
đạo và chuyên trách ATVSTP phòng Y tế, Trung tâm Y tế 
các huyện, thành phố.

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục ATVSTP báo kết quả 
thực hiện công tác quản lý ATVSTP trong 5 tháng đầu năm 
2016, đại diện các đơn vị đã nêu ra những khó khăn, bấp 
cập trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý ATTP 
ở các huyện/thành phố (chủ yếu là vấn đề về nhân sự quá 
mỏng, chuyên trách thay đổi thường xuyên gây khó khăn 
trong công tác quản lý). Hội nghị cũng tiến hành trao đổi 

Hội điều dưỡng tỉnh sinh hoạt chuyên môn:

“Xử trí sốc phản vệ”
Với mong muốn giúp cho các 

bạn Điều dưỡng được trang 
bị kiến thức mới nhất trong 

quá trình phối hợp cùng bác sỹ và các 
nhân viên y tế khác nhận biết nhanh, 
cấp cứu kịp thời người bệnh bị phản 
ứng phản vệ, Hội Điều dưỡng tỉnh Bà 
Ria-Vũng Tàu đã đề xuất và xin phép 
Sở Y tế tiến hành tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn Điều dưỡng quý II năm 
2016 chuyên đề “ Xử trí choáng phản 

vệ” và “Hồi sức tim phổi” vào ngày 
27/5, để cập nhật các điểm mới và thực 
hành trực quan kỹ thuật cấp cứu.

Buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút 
khoảng 400 người tham dự, ngoài 
thành phần chính là các Điều dưỡng 
trưởng, Điều dưỡng viên đang công 
tác tại các khoa lâm sàng của các đơn 
vị khám chữa bệnh, còn có các bác sỹ 
trẻ mới được tuyển dụng, các trưởng 
trạm y tế (đơn vị có thực hiện tiêm 

chủng), cùng hơn 100 học viên Điều 
dưỡng năm thứ 2 của trường Trung cấp 
y tế tỉnh, đại diện của các phòng khám 
đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

Tại buổi sinh hoạt, Thạc sỹ, Bác 
sỹ Phan Văn Thành - Phó giám đốc 
bệnh viện Bà Rịa đã chia sẻ về cách 
nhận biết các triệu chứng, phát hiện 
và xử lý kịp thời hiện tượng sốc phản 
vệ, sốc do phản ứng với thuốc, vắc 
xin, bị côn trùng đốt hoặc do ăn thức 
ăn lạ gây nên. Cách xử lý khi có tình 
huống xảy ra và cách chăm sóc bệnh 
nhân sau cấp cứu được thực hiện cụ 
thể bằng thực hành trực quan của các 
điều dưỡng của bệnh viện Bà Rịa.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các Hội 
viên đã biết cách nhận định sớm, đánh 
giá đúng tình huống xảy ra với người 
bệnh để có hướng xử trí đúng, kịp thời 
trong cấp cứu, điều trị.

Hình thức sinh hoạt chuyên đề 
là một hoạt động mang ý nghĩa thiết 
thực, qua đó giúp các Hội viên cập 
nhật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, 
tự tin trong việc xử trí, cấp cứu người 
bệnh trong các tình huống hiểm nghèo.

CNĐD. PHẠM THỊ THANH HƯƠNG
Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh BR-VT

Hội nghị đánh giá công tác 
đảm bảo an toàn thực phẩm 
5 tháng đầu năm 2016

thảo luận và kiến nghị đề xuất những giải pháp để hoàn 
thành tốt công tác bảo đảm ATTP trong thời gian tới.

Chỉ đạo tại Hội nghị, BS. Phạm Minh An – GĐ Sở Y 
Tế yêu cầu các đơn vị sớm có kế hoạch bồi dưỡng nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đặc biệt là cán bộ 
làm công tác ATVSTP tuyến xã, phường. Chi cục ATVSTP 
tỉnh tham mưu Sở y tế dự thảo kế hoạch và các văn bản liên 
quan nhằm triển khai thực hiện chỉ thị 13 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường quản lý về ATVSTP cũng như tiếp 
tục đẩy mạnh hoạt động bảo đảm ATTP trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KS. NGUYỄN THỊ THAO
Chi cục ATVSTP tỉnh BRVT

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên môn. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Đồng loạt ra quân chiến dịch 
diệt lăng quăng đợt I năm 2016

Ngày 28/5, chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống 
dịch sốt xuất huyết và bệnh do vi tút Zika đợt 1 được 
tổ chức đồng loạt tại tất cả các xã, phường, thị trấn, 

trường học trong tỉnh. Sau lễ mít tinh tại trụ sở UBND các 
xã, phường, thị trấn, trường học, các cộng tác viên đến từng 
hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân 
tự diệt lăng quăng, vệ sinh nhà cửa, môi trường, loại bỏ các 
vật phế thải chứa nước (nơi tạo điều kiện cho muỗi để trứng 
và phát triển thành lăng quăng và thành muỗi vằn truyền 
bệnh) và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng bệnh 
sốt xuất huyết…Nét mới trong thông điệp truyền thông năm 
nay là: cán bộ y tế và cộng tác viên hướng dẫn người dân 
tự diệt lăng quăng, diệt muỗi, huy động sự tham gia thật sự 
của từng hộ gia đình trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Việc đồng loạt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng hàng 
năm vào những tháng cao điểm nhằm nâng cao nhận thức 
và sự tự giác thực hiện của mỗi người dân, nâng cao trách 

Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân xử lý lăng quăng trong các 
vật dụng chứa nước tại hộ gia đình. Ảnh: THĂNG THÀNH

nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, góp phần giảm 
bớt nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn.

Trong dịp này, Sở Y tế đã thành lập 4 đoàn đi giám 
sát, hỗ trợ các địa phương, tăng cường công tác chủ động 
phòng chống dịch bệnh.

KHÁNH CHI

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, 
trong 2 ngày 31/5 và 1/6/2016, 
Các thành viên Câu lạc bộ 

Thầy thuốc trẻ (CLB TTT) Trung tâm 
Y tế thành phố Vũng Tàu đã đến thăm 
và tặng quà cho trẻ em nghèo tại lớp 
học tình thương Miễu Bà và Tịnh xá 
Ngọc Đức phường Thắng Nhì, thành 
phố Vũng Tàu. Hầu hết các em đều là 
những trẻ em cơ nhỡ, khó khăn hàng 
ngày phải đi bán vé số, nhặt cá, đánh 

Hội Thầy thuốc trẻ TTYT TP. Vũng Tàu:

Tặng 120 suất quà cho trẻ 
có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ

giày… buổi tối đến các lớp học tình 
thương để học chữ. 

Ngoài 120 suất quà đã được trao 
với tổng kinh phí khoảng 2 triệu đồng 
bao gồm: bánh, kẹo, sữa, các thành 
viên CLB TTT TTYT Tp. Vũng Tàu 
còn tổ chức các trò chơi dân gian, đố 
vui có thưởng...tạo sân chơi sôi nổi, 
lành mạnh, thu hút các em tham gia. 
Với các bạn nhỏ đây thực sự là một 

món quà hết sức ý nghĩa trong ngày 
Tết của tuổi thơ.

Được biết từ khi thành lập đến nay, 
CLB TTT TTYT Tp. Vũng Tàu đã tổ 
chức được nhiều hoạt động sôi nổi 
thiết thực tại địa bàn thành phố như: 
Thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo 
chùa Quy Sơn, phường 5; khám và 
điều trị răng miệng miễn phí cho người 
nghèo xã Long Sơn; tham gia hiến 
máu tình nguyện và phối hợp tham 
gia nhiều hoạt động khác do Hội thầy 
thuốc trẻ tỉnh và thành đoàn Tp. Vũng 
Tàu tổ chức.

Tin, ảnh: LÊ NGỌC NHUNG 
CLB Thầy thuốc trẻ, Bí thư chi đoàn 

Trung tâm YT TP.Vũng Tàu
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Ngày 30-5, Nhà Thiếu nhi tỉnh 
BR-VT đã khai mạc các hoạt 
động hè và hưởng ứng Tháng 

hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì 
cuộc sống an toàn, phòng, chống tai 
nạn, thương tích cho trẻ em” và “ngày 
hội mắt sáng học đường năm 2016”. 

Tham dự lễ khai mạc có Ông 
Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương 
Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung 
ương; Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Lê Thanh 
Dũng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 
hè năm 2016 tỉnh; Bà Võ Ngọc Thanh 
Trúc, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư 
tỉnh đoàn; Ông Nguyễn Văn Thái- 
Phó GĐ Sở Y Tế, cùng đại diện lãnh 

đạo UBND các huyện, thành phố và 
hơn 600 thiếu nhi tiêu biểu đến từ các 
huyện, thành phố trong địa bàn toàn 
tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông 
Nguyễn Long Hải nhấn mạnh các hoạt 
động hè năm 2016 phải chú ý đến công 
tác tổ chức bồi dưỡng, phát triển năng 
khiếu cho thiếu nhi và sân chơi lưu 
động phục vụ trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn tại cộng đồng; chú trọng cho 
thiếu nhi ôn luyện kiến thức, rèn luyện 
kỹ năng thực hành xã hội và mở rộng 
việc tổ chức trại hè cho các em; Phải 
nhân rộng mô hình đến các huyện nhất 
là các huyện nghèo, khó khăn và vùng 
sâu, vùng xa trên toàn tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Ông Lê 
Thanh Dũng yêu cầu các hoạt động 
hè cũng cần chú trọng hơn nữa đến 

công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, các trẻ khuyết 
tật, mồ côi, cơ nhỡ, tạo cơ hội cho các 
em được tham gia sinh hoạt, vui chơi 
hòa nhập với cộng đồng . Đó là việc 
làm cấp thiết không chỉ của cấp lãnh 
đạo mà là của cả tất cả mọi người, của 
các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài 
tỉnh. Ông kêu gọi xã hội không chỉ 
hành động vì “ Tháng hành động vì 
trẻ em” mà hãy hành động vì tương 
lai con em của chúng ta. 

Ngay sau lễ khai mạc hè, các em 
học sinh được tham gia các chương 
trình trò chơi bốc thăm trúng thưởng 
nhằm nâng cao kiến thức các bệnh 
về mắt và được tư vấn khám, đo thị 
lực, phát kính miễn phí với sự tài trợ 
của Viện thị giác Briend Holden, mắt 
kính ISEE, Mắt kính Viết Thắng. 
ORTHOK- Việt Nam, SANNTEN. 
Kết quả hơn 1.000 thiếu nhi đã được 
khám sàng lọc mắt và tặng 150 cặp 
kính thuốc, 5 cặp kính chỉnh hình giác 
mạc, 100 cặp kính thời trang cho trẻ 
em, tổng trị giá 135 triệu đồng.

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Khai mạc các hoạt động hè và 
chăm sóc sức khỏe cho thiếu nhi 

Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương 
Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát 
biểu nhấn mạnh một số nội dung hoạt động hè 
năm 2016 cần chú trọng.

Văn nghệ chào mừng.

Quang cảnh lễ khai mạc. Kiểm tra thị lực cho học sinh.
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Với mục đích huy động các cấp, 
các ngành và toàn thể xã hội 
hưởng ứng Ngày Thế giới 

không thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc 
gia không thuốc lá cũng như chương 
trình phòng chống tác hại thuốc lá 
(PCTHTL) nói chung; Đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền 
thông nhằm nâng cao nhận thức của 
người dân về tác hại thuốc lá, lợi ích 
môi trường không khói thuốc, các quy 
định của Luật PCTHTL và các văn bản 
hướng dẫn Luật PCTHTL, hướng tới 
mục tiêu xây dựng môi trường không 
thuốc lá, ngày 29/5/2016, ban chỉ đạo 
PCTHTL tỉnh BR-VT tổ chức lễ mít 
tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không 
thuốc lá và tuần lễ quốc gia không 
thuốc lá năm 2016 với chủ đề “hãy 
sẵn sàng thực hiện đóng gói thuốc lá 
bằng bao bì trơn”. 

Tham dự lễ mít tinh có Bs. Nguyễn 
Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Y tế - 
Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ 
đạo Chương trình PCTHTL tỉnh, đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể; đại diện lãnh đạo UBND huyện/
thành phố; đại diện lãnh đạo các Phòng 
Y tế; lãnh đạo và tổ trưởng tổ truyền 
thông các đơn vị Y tế trực thuộc SYT; 
hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh; lực 
lượng đoàn viên thanh niên thuộc Tỉnh 

Hội thảo “Giảm tai biến sản khoa”

Ngày 13-6, tại Bệnh viện Bà Rịa, 
Sở Y tế đã tổ chức hội thảo 
“Giảm tai biến sản khoa” cho 

toàn thể cán bộ nhân viên y tế đang làm 
công tác sản khoa trong toàn ngành.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn 
Văn Thái- Phó GĐ Sở Y Tế, BS CK2 
Trần Ngọc Hải –Phó GĐ và Bs CK2 
Hồng Công Danh – Trưởng khoa Phẫu 
thuật gây mê hồi sức của BV Phụ Sản 
Từ Dũ - Tp.HCM.

Theo báo cáo, từ năm 2011 - 2015 
toàn tỉnh đã xảy ra 143 trường hợp tai 
biến sản khoa, trong đó có 14 trường 
hợp sản phụ tử vong. Hội thảo là cơ 
hội để các bác sĩ ngành sản khoa của 
tỉnh lắng nghe những ý kiến đóng góp, 
hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu 

của Bv Từ Dũ như: Đánh giá và xử 
lý trường hợp băng huyết sau sinh, 
tiên lượng và hồi sức bệnh nhân xuất 
huyết nặng; quy trình chẩn đoán, xử lý 
cấp cứu và chuyển tuyến điều trị bệnh 
lý sản phụ khoa thuộc tuyến huyện; 
quy trình phối hợp trước và trong quá 
trình chuyển dạ; công tác quản lý thai 
tại cộng đồng; phân tích tình hình tai 
biến sản khoa, những hạn chế trong 
việc nhận diện, cấp cứu và chăm sóc 
sau sinh nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất các trường hợp tử vong.

BS CK2 Trần Ngọc Hải đã đánh 
giá cao nỗ lực của các bệnh viện tỉnh 
trong thời gian qua, mặc dù trên địa 
bàn tỉnh BR-VT chưa có bệnh viện 
chuyên khoa phụ sản nhưng những 

nỗ lực của công tác sản khoa trong 
thời gian qua là rất đáng ghi nhận. 
Ông khẳng định, trong những năm tiếp 
theo, BV Từ Dũ sẽ đồng hành và hỗ trợ 
nhiều hơn nữa về công nghệ, nghiệp 
vụ... để giúp đội ngũ y bác sĩ nâng cao 
trình độ chuyên môn, tay nghề, giảm 
thiểu các ca tai biến sản khoa.’

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

BS CK2. Trần Ngọc Hải phát biểu tại Hội thảo.

Mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá

đoàn, Thành đoàn Tp. Vũng Tàu cùng 
đông đảo sinh viên Trường Đại học 
BR-VT. 

Phát biểu phát động tại buổi lễ, Bs. 
Nguyễn Văn Thái đã nêu bật những tác 
hại, nguy cơ của việc hút thuốc lá đối 
với sức khỏe đồng thời thay mặt Ban 
chỉ đạo PCTHTL tỉnh, ông cũng đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền 
địa phương cần đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, tổ chức triển khai có hiệu 
quả Luật phòng chống tác hại thuốc 
lá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
thực thi luật này để các cấp, ngành, cơ 
quan, đơn vị và cộng đồng nhân dân 
chấp hành luật ngày một triệt để hơn; 
xây dựng mô hình không khói thuốc 
tại các nơi cộng đồng như cơ sở y tế, 
trường học, lễ hội, sự kiện...

Cũng tại lễ mittinh, đại diện Tỉnh 
đoàn và trường Đại học Bà Rịa- Vũng 
Tàu đã phát biểu hưởng ứng, cam kết 
thực hiện tốt công tác phòng chống 
tác hại thuốc lá tiến tới xây dựng 
môi trường làm việc, học tập không 
khói thuốc. 

Ngay sau lễ Mít tinh hơn 100 đoàn 
viên, thanh niên tham gia diễu hành 
cùng xe loa trên một số trục đường 
chính tại thành phố Vũng Tàu nhằm 
đưa thông điệp của chương trình 
PCTHTL lan tỏa vào cộng đồng, tạo 
hiệu ứng mạnh mẽ góp phần nâng cao 
hiệu quả và thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu mà chương trình đã đề ra.

XUÂN LÊ

Bs Nguyễn văn Thái - PGĐ Sở Y tế - Phó Trưởng ban thường trực BCĐ PCTHTL tỉnh phát biểu tại buổi 
lễ mít tinh. Ảnh: THĂNG THÀNH

24



TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Với mục đích giúp cán bộ, viên chức nắm vững và thực hành 
tốt quy định của Bộ Y tế về Quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, 
cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, ngày 03 và 

04/6/2016, TTYT huyện Long Điền tổ chức hội thi “ Tìm hiểu về 
Quy tắc ứng xử cấp cơ sở năm 2016”. 

Hội thi có 22 đội đến từ các khoa, phòng, tổ, đội, TYT, PKKV 
trực thuộc TTYT huyện Long Điền tham gia với 02 phần thi là 
trắc nghiệm lý thuyết và xử lý tình huống.

Bằng sự đầu tư nghiêm túc trên tinh thần học hỏi, trau dồi 
chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, Hội thi đã thành công tốt 
đẹp với nhiều giải thưởng được trao, trong đó giải Nhất tập thể 

Đảng ủy Sở Y tế:

Tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại 
hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 3/6 và 14/6/2016, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức 
Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 
2020 cho tất cả đảng viên thuộc các Đảng bộ bộ phận, 
Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế tại Hội trường BV 
Bà Rịa và BV Lê Lợi. 

Đồng chí Võ Văn Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, phụ 
trách công tác tuyên giáo đã quán triệt các quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng 
theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, đồng chí 
liên hệ với thực tế nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Sở 
Y tế, giúp các đảng viên nhận thức sâu sắc và thiết thực 
nội dung của nghị quyết, liên hệ đơn vị, bản thân qua 
đó có kế hoạch thực hiện nghị quyết một các sáng tạo, 
phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của 
mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân… HOA VIỆT

Trung tâm Y tế TP. Vũng Tàu: 

Hội thi tìm hiểu pháp luật  
cho công chức, viên chức, lao động

Nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 
vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn 
Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây 

dựng Tổ quốc cũng như tăng cường tuyên truyền đến CC-VC-
LĐ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 
đồng thời tạo không khí vui tươi sôi nổi trong CC-VC-LĐ 
hưởng ứng “Tháng công nhân”, Công đoàn TTYT TP Vũng 
Tàu kết hợp với Đoàn TN tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, 
thiết thực, trong đó có cuộc thi tìm hiểu pháp luật liên quan 
đến quyền và nghĩa vụ của VC-LĐ.

Với hình thức thi tiểu phẩm, 27 Tổ Công đoàn được chia 
làm 9 Đội thi đã đem đến bức tranh đa dạng về hình thức, 
phong phú về nội dung. Các tiểu phẩm được sân khấu hóa 
đã mang đến nhiều thông tin bổ ích về quyền lợi và nghĩa 
vụ của VC-LĐ thông qua luật Lao động, luật Viên chức và 
Luật Công đoàn.

Qua cuộc thi, tất cả VC-LĐ TTYT hiểu biết sâu thêm về 
nghĩa vụ và quyền lợi của mình qua đó nâng cao trách nhiệm, 
đoàn kết xây dựng cơ quan ngày càng phát triển, đáp ứng 
nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: BS. PHẠM THỊ THU HIỀN
Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTYT TP Vũng Tàu 

TTYT huyện Long Điền:

Hội thi tìm hiểu về quy tắc ứng xử  
cấp cơ sở năm 2016

thuộc về Khoa Khám bệnh và giải Nhất cá nhân 
thuộc về ĐD. Dương Thị Hoàng Oanh – phòng kế 
hoạch nghiệp vụ.

Tin, ảnh: KIM DUNG

Thi xử lý tình huống.

Các đảng viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

Một tiểu phẩm tại Hội thi.
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TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Sáng 10-6, UBND tỉnh đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết đề án “Cải 
thiện điều kiện bảo đảm thức 

ăn đường phố giai đoạn 2013-2015” 
và “tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm” năm 2016, qua đó đánh giá 
những việc đã làm được và những tồn 
tại, hạn chế, từ đó có những biện pháp 
khắc phục trong công tác đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm, nhất là đấu 
tranh với thực phẩm bẩn hiện nay.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông 
Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh-Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành 
VSATTP tỉnh; các thành viên trong 
BCĐLNVSATTP, đại diện các Sở Ban 
Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, 
thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành 
Y tế, các phòng y tế huyện, thành phố, 
các đơn vị hữu quan và phóng viên báo 
BR-VT, đài PTTH tỉnh… 

Thao báo cáo của Sở Y tế - Cơ 
quan thường trực Ban chỉ đạo liên 
ngành, trong giai đoạn 2013-2015 tỉnh 
đã xây dựng được 04 mô hình điểm về 
Thức ăn đường phố (TAĐP) tại đường 
Thống Nhất mới Tp. Vũng Tàu, Trung 
tâm Thương mại Tp Bà Rịa và Trung 
tâm Thị trấn Long Điền và Khu ăn 
uống tại Dinh Cô – Thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền; Trong 03 năm thực 
hiện đề án, chưa để xảy ra trường hợp 
ngộ độc thực phẩm lớn do ăn uống tại 

các cơ sở thực hiện mô hình điểm; tỷ 
lệ cơ sở kinh doanh TAĐP đạt chuẩn 
tăng theo từng năm. Đầu năm 2013 
tỷ lệ đạt chuẩn về kinh doanh thực 
phẩm là 75% và đến 2015 tỷ lệ này 
đã là 85.8%. Trong 04 mô hình được 
triển khai thìmô hình điểm tại đường 
Thống Nhất mới -TP.Vũng Tàu đạt 
được kết quả tốt nhất, trở thành điểm 
dịch vụ ăn uống rất đáng tin cậy của 
du khách trong và ngoài tỉnh.

 Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu 
rõ những hạn chế của mô hình điểm 
như: Người kinh doanh TAĐP đa phần 
nghèo, trình độ thấp, có sự chênh lệch 
trong hiểu biết và thực hành; việc 
khám sức khỏe của người chế biến 
thực phẩm thực hiện chưa tốt do sự 
thay đổi liên tục của các nhân viên 
làm thuê tại cơ sở kinh doanh; người 
kinh doanh vẫn có thói quen mua hàng 
trôi nổi, giá rẻ, không rõ nguồn gốc để 
chế biến nhằm tăng lợi nhuận; tỷ lệ xử 
phạt vi phạm còn hạn chế, đa phần chỉ 
nhắc nhở...

Cũng tại Hội nghị, Sở NN&PTNT 
thay mặt Ban chỉ đạo liên ngành đã 
báo cáo kết quả của tháng hành động 
an toàn thực phẩm năm 2016. Thao đó, 
trong đợt cao điểm này, đoàn kiểm tra 
liên ngành các cấp đã tiến hành kiểm 
tra hơn 2.300 lượt tại các cơ sở kinh 
doanh. Kết quả, có 398 cơ sở vi phạm, 

chủ yếu là các lỗi như: không có giấy 
xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, 
không khám sức khỏe định kỳ... Đã 
tiến hành xử phạt hành chính 21 cơ 
sở vi phạm…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông 
Lê Thanh Dũng nhấn mạnh: cuộc 
chiến với thực phẩm bẩn là nhiệm vụ 
của toàn xã hội, của cả hệ thống chính 
trị, nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp 
tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới sự 
phát triển nòi giống, vì thế ngành Y 
tế - Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 
liên ngành cần phải phối hợp chặt chẽ 
hơn nữa với các sở ban ngành, các địa 
phương, có phân công, phân nhiệm 
thật cụ thể; đẩy mạnh tuyên truyền; 
tăng cường kiểm tra, giám sát, công 
khai cơ sở vi phạm và biểu dương cơ 
sở thực hiện tốt trên các phương tiện 
thông tin đại chúng… Bên cạnh đó 
cần có đánh giá sâu hơn, chỉ ra nguyên 
nhân vì sao mô hình chỗ này tốt, chỗ 
kia chưa tốt lắm, cách nhân rộng mô 
hình khu phố ẩm thực trên địa bàn 
toàn tỉnh như thế nào…để phát huy 
lợi thế của thức ăn đường phố, đảm 
bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân, đồng thời góp phần 
xây dựng thương hiệu và thu hút nhiều 
hơn nữa khách du lịch đến với tỉnh 
BR-VT

Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Tổng kết đánh giá đề án Cải thiện điều kiện bảo 
đảm thức ăn đường phố giai đoạn 2013-2015

Ông Lê Thanh Dũng- PCT UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo  
liên ngành ATVSTP của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
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Là Chi hội phó Chi Hội Chữ thập 
đỏ của thôn Tân Hiệp, xã Bàu 
Chinh, huyện Châu Đức, bà Lê 

Thị Kim Liên luôn nhiệt tình trong các 
hoạt động phong trào của Hội Chữ thập 
đỏ địa phương, đặc biệt bà luôn đi đầu 
trong phong trào HMTN. Nhận thức 
được tầm quan trọng của việc hiến máu 
cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, 
bà Liên bắt đầu tham gia hiến máu từ 
năm 1998. Đến nay, bà Liên đã có 57 
lần HMTN, bà còn tham gia trong đội 
ngân hàng máu sống của huyện Châu 
Đức, sẵn sàng hiến máu cứu người 
khi có yêu cầu đột xuất. Đã 3 lần bà 
trực tiếp hiến máu cứu các bệnh nhân 
bị tai nạn đột xuất cần máu. Ngoài ra 
bà còn tích cực vận động người thân, 
bà con lối xóm cùng tham gia phong 
trào mang tính nhân đạo này.

Cũng giống bà Liên, ông Hồ Xuân 
Lành ở Khu phố 1, Thị trấn Ngãi Giao, 
huyện Châu Đức đã tham gia HMTN 
từ năm 2003 đến nay, với tổng số 50 
lần hiến. Là Chi hội trưởng Chi Hội 
chữ thập đỏ của Khu phố 1, ông Lành 
không chỉ làm gương vận động chính 
vợ, con mình tham gia hiến máu cả 
chục lần mà còn tích cực vận động hội 
viên, bà con trong khu phố tham gia 
hiến máu. Nhờ vậy, số người tham gia 
hiến máu và số lượng máu hiến được 
luôn vượt chỉ tiêu được giao, đứng 

đầu trong 12 Chi hội của Thị trấn Ngãi 
Giao, huyện Châu Đức.

Anh Nguyễn Văn Sơn Hải – dân 
tộc Chơ Ro, ngụ tại xã Láng Sim – Thị 
trấn Phước Bửu – huyện Xuyên Mộc 
cũng đã có 40 lần tham gia HMTN. 
Anh Hải cho biết, gia đình nghèo, 
phải chạy xe ôm hàng ngày để kiếm 
thêm thu nhập nuôi các con ăn học. 
Từ ngày được Ban tổ chức vận động 
HMTN phục vụ công tác cứu chữa cho 
người bệnh anh hiểu và tham gia. Anh 
chưa bỏ sót một chiến dịch hiến máu 

nào của các tổ chức phát động, bởi 
một suy nghĩ rất giản dị: “mình còn 
khỏe, có khả năng giúp được người 
khác trong khả năng của mình sao lại 
không làm?”.

Từ tinh thần tình nguyện, sự vận 
động và ý thức trách nhiệm của các 
thành phần, tầng lớp nhân dân như 
bà Liên, ông Lành, anh Hải..., hàng 
năm tỉnh BR-VT đã hiến tặng hàng 
ngàn đơn vị máu cho Trung tâm truyền 
máu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy 
và Bệnh viện truyền máu huyết học 

BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Lan tỏa phong trào
hiến máu tình nguyện
Phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) là một trong những hoạt động từ thiện mang tính nhân 
văn sâu sắc. Để có đủ nguồn máu cứu người, ngày 7/4 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 43 nhằm mục đích kêu gọi toàn thể nhân dân tham gia phong trào HMTN. Hưởng 
ứng lời kêu gọi này, nhiều năm qua, phong trào được triển khai rộng khắp trên cả nước nói chung 
và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, qua đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các 
tầng lớp nhân dân. Nhờ thế, nhiều người bệnh đã được cứu sống qua cơn “thập tử nhất sinh” nhờ có 
lượng máu truyền kịp thời và đúng lúc.

Ngày hội của những tấm lòng vàng. Ảnh: THẾ PHI
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TP.HCM và lượng máu hiến tặng năm 
sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, 
năm 2013, toàn tỉnh vận động hiến 
tặng được 12 ngàn đơn vị máu, năm 
2014 gần 15 ngàn đơn vị máu, năm 
2015 hơn 16.800 đơn vị máu. Từ đầu 
năm 2016 đến nay, toàn tỉnh cũng đã 
vận động hiến tặng hơn 3 ngàn đơn vị 
máu, góp phần tạo nguồn máu dự trữ, 
kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân. 
Ngoài ra, các tình nguyện viên trong 
các CLB ngân hàng máu sống cũng 
đã hiến tặng trực tiếp cho các bệnh 
nhân của BR- VT trong cơn nguy kịch 
ở Bệnh viện Chợ Rẫy và hai bệnh 
viện tỉnh.

Đánh giá về hoạt động HMTN 
của tỉnh BR-VT, bác sĩ Đào Ngọc 
Trường- Trung tâm truyền máu Chợ 
Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho 
biết: “Tỉnh BR - VT là 1 trong 5 tỉnh 
luôn vượt chỉ tiêu mà Hội CTĐ đặt ra 
về lượng máu hiến. Điều đó cho thấy 
sự chỉ đạo của Ban vận động HMTN 
của tỉnh triển khai và làm công tác vận 
động rất hiệu quả. Nguồn máu mà tỉnh 

vận động được đã hỗ trợ rất hiệu quả 
cho chúng tôi trong quá trình điều trị”.

Xác định sâu sắc mục đích, ý nghĩa 
của việc HMTN, thời gian qua Ban 
vận động hiến máu tình nguyện các 
cấp đã tập trung củng cố, kiện toàn 
hoạt động, triển khai nhiều hoạt động 
thiết thực. Thông qua chương trình 
phối hợp hoạt động liên ngành giữa 
Hội Chữ thập đỏ và Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh các cấp từ tỉnh, đến phường, 
xã và các cơ quan, đơn vị, ban ngành, 
Ban vận động các cấp đẩy mạnh các 
hình thức tuyên truyền vận động, nâng 
cao hiểu biết và trách nhiệm của mỗi 
cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của 
việc HMTN và an toàn truyền máu. 
Tiến hành thường xuyên, kịp thời, 
hiệu quả các đợt cao điểm hiến máu, 
đưa phong trào HMTN trở thành hoạt 
động thường xuyên, sâu rộng trong 
cộng đồng.

Ông Lê Thanh Dũng- Phó chủ 
tịch UBND tỉnh, trưởng Ban vận 
động HMTN tỉnh BR-VT cho biết: 

“Phong trào HMTN của tỉnh đã thực 
hiện được gần 20 năm, những năm 
đầu công tác vận động gặp rất nhiều 
khó khăn, bộ máy BCĐ từ cấp huyện 
đến tỉnh chưa ổn định, công tác tiếp 
nhận nguồn máu, khen thưởng, động 
viên người tham gia hiến máu... chưa 
thật sự tốt. Nhưng bằng sự cố gắng, 
quyết tâm của Ban chỉ đạo, của Hội 
chữ thập đỏ và sự chung tay của các 
cấp, ngành những khó khăn ấy đã từng 
bước được khắc phục. Tuy nhiên vẫn 
còn rất nhiều vấn đề cần phải chấn 
chỉnh để duy trì bền vững hiệu quả của 
công tác HMTN trong thời gian tới”.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của ban 
chỉ đạo hiến máu tình nguyện các cấp 
cùng sự đồng điệu của những trái tim 
nhân ái, tình cảm và trách nhiệm cao 
với cộng đồng, phong trào hiến máu 
tình nguyện của tỉnh BR-VT đang lan 
tỏa mạnh mẽ trong đông đảo các tầng 
lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào 
việc cứu sống và điều trị cho các bệnh 
nhân, nhân lên những hạt giống của 
lòng nhân ái, nghĩa tình người Việt.

YÊN CHÂU

LÊ CẢNH NHẠC

Trước nghĩa trang Hàng Dương
Cây d ương già v ươn cành về phư ơng Bắc 

Hoá thân cùng Chị Sáu linh thiêng 
Cát Hàng Dương bay trắng trời Núi Chúa 
Côn Đảo thơm hư ơng khói toả trăm miền

Kẻ thù bao lần xóa đi dấu vết 
Đàn áp ng ười tù, phá mộ, đập bia 

Xư ơng trắng long đong khi gió chư ớng tràn về 
Cồn cát uất trào những nấm mồ không tên không tuổi

Bảy Cạnh, Cầu Tàu, Chuồng Bò, Núi Chúa 
Hòn Cau, Hòn Tre, Cỏ ống, Bến Đầm 

Hàng D ương, Hàng Keo... những chứng tích trăm năm 
Tội ác chất chồng hai đời Chuồng Cọp

Ng ười đang sống tiếp bư ớc ng ười đã khuất 
Tuyệt thực đấu tranh, dẫu chết chẳng li khai 
Cởi áo trao nhau khi vĩnh biệt cuộc đời 
Tấm áo tù ấm hồn thiêng đồng chí

Hai m ươi ngàn ngôi sao 
Không bao giờ tắt 
Lấp lánh anh linh hai mư ơi ngàn chiến sĩ 
Trùng điệp hàng bia sắc đá nền cờ

Mộ Chị Sáu giờ đây rợp bóng Lê- Ki- Ma 
Cây d ương già hóa thân vào mầm xanh Đất Đỏ 
Khói h ương thơm lừng trên từng nấm mộ 
Thiêng liêng hồn sông núi vọng ngàn năm.

HỒ MINH TRÂN
(Sưu tầm)
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Nhân tháng an toàn vệ sinh 
thực phẩm năm 2016, chúng 
tôi theo chân Kỹ sư Trần Thị 

Phương Dung – chuyên trách giám 
sát mối nguy thực phẩm của Chi cục 
ATVSTP tỉnh đến một số chợ trên địa 
bàn Tp.Vũng Tàu để kiểm tra, phát 
hiện những mối nguy ảnh hưởng đến 
sức khỏe và tính mạng con người. Qua 
đó, chúng tôi được biết về công việc 
của chị, của những người vẫn đang âm 
thầm giám sát thực phẩm bẩn để hạn 
chế đến mức thấp nhất những mối nguy 
trước thực trạng thực phẩm bẩn ngày 
càng trở lên nghiêm trọng ảnh hưởng 
lớn đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đầu tiên, chúng tôi được chị dẫn 
đến cửa hàng rau, thịt tại khu vực 
đường Lưu Chí Hiếu, F10, Tp.VT. 
Tại đây, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ 
khi thấy chị mua từng mớ rau, lạng 
thịt, con cá… để lấy mẫu thực hiện xét 
nghiệm. Thấy lạ, chúng tôi liền hỏi: 

Chị ơi, mình phải mua mẫu thực 
phẩm? 

Đúng đó em. Hàng năm chị đều 
phải xây dựng kế hoạch mua mẫu thực 
phẩm để trình cấp trên phê duyệt, sau 
đó mới thực hiện. Trừ khi tham gia 
trong đoàn kiểm tra ATTP liên ngành 
của tỉnh mới có đủ chức năng để lấy 
mẫu kiểm tra, xử lý những vi phạm 
về ATVSTP.

Trong những ngày (từ 06/5 đến 
11/5/2016), chúng tôi lại tiếp tục công 
việc cùng chị Phương Dung tại một số 
chợ như: chợ Đêm Du lịch Vũng Tàu, 
Xóm lưới, chợ Thắng Nhì, Bến Đình, 
chợ Phường 1, chợ Năm Tầng... để 
giám sát hàn the, foocmon trong hải 
sản và thực phẩm khô. Qua đó, chúng 
tôi nhận thấy ở chị sự nhiệt tình, khéo 
láo trong xử lý công việc. Ví như, khi 
chúng tôi cùng chị vừa xuất hiện tại 
Chợ mới Vũng Tàu thì một bác hàng 

thịt vui vẻ chào đón: “Xin chào chuyên 
gia thực phẩm. Hôm nay, em có lấy 
mẫu thịt heo của chị không?”. Khi 
được hỏi tên, chúng tôi được biết bà 
là Phạm Thị Kim Oanh, là một trong 
những cơ sở uy tín đáp ứng đủ các 
tiêu chuẩn, điều kiện ATVSTP và có 
chứng từ, xuất xứ nguồn gốc thực 
phẩm rõ ràng. Khi được hỏi: “Sao bà 
biết rõ chị Phương Dung vậy?”, bà 
Oanh nhanh miệng: “Cô bé này nhiệt 
tình lắm. Ban đầu chúng tôi buôn bán 
hoàn toàn không có giấy tờ gì hết. Sau 
đó, tôi được cô bé này tư vấn, hướng 
dẫn cụ thể từ hợp đồng, hóa đơn đến 
giấy chứng nhận thực phẩm an toàn… 
Cũng nhờ vậy mà thực phẩm tôi bán 
rất chạy và đảm bảo an toàn sức khỏe 
cho người tiêu dùng”. 

Nhưng không phải ai cũng vui vẻ 
như bà Kim Oanh, thực tế giám sát 
gặp không ít khó khăn. Nhất là vấn đề 
xử lý, tiêu hủy thực phẩm. Việc vận 
động chủ cơ sở tiêu hủy sản phẩm, 
có người phối hợp nhưng cũng có 
nhiều trường hợp không hợp tác... 
Chị Phương Dung chia sẻ: 

 “Về nguyên tắc, khi phát hiện 
thực phẩm có mối nguy thì việc làm 
đầu tiên là phải tuyên truyền, hướng 
dẫn cho cơ sở kinh doanh thực phẩm. 
Sau đó, vận động cơ sở tự nguyện tiêu 
hủy tất cả các sản phẩm không bảo 
đảm ATTP (nếu số lượng sản phẩm 
ít), đồng thời truy tìm nguồn gốc sản 
phẩm (tên cơ sở cung cấp thực phẩm, 
địa chỉ…), làm văn bản thông báo đến 
cơ quan quản lý ATTP tại địa phương 
để họ có kế hoạch giám sát về ATTP 
đối với cơ sở đó; Với các sản phẩm 
có số lượng lớn hoặc cơ sở không tự 
nguyện tiêu hủy sản phẩm, đoàn kiểm 
tra, giám sát lấy mẫu niêm phong gửi 
đơn vị xét nghiệm được chỉ định, đồng 
thời niêm phong toàn bộ sản phẩm 
còn lại, yêu cầu cơ sở tự bảo quản 
theo hướng dẫn nhà sản xuất chờ kết 
quả xét nghiệm và khi có kết quả xét 

giám sát mối nguy...
Thầm lặng

Thực hiện test nhanh 
tại một cơ sở kinh 
doanh ăn uống.

29



HOA ĐẸP NGÀNH Y

nghiệm sẽ mời chủ cơ sở lên làm 
việc, xử lý theo quy định pháp luật 
hiện hành…”

Qua đợt giám sát, chúng tôi được 
chị Phương Dung tổng hợp kết quả 
cho biết đã thực hiện 108 mẫu/160 test, 
trong đó phát hiện: 01mẫu (cá khoai) 
dương tính với foocmon /82 mẫu test 
hàn the, foocmon, ure; 01 mẫu (thịt 
heo tươi xay sẵn) dương tính với hàn 
the/ 16 mẫu thịt các loại test hàn the; 
05/05 mẫu (tàu hũ ky) dương tính với 
hàn the… đồng thời tiêu hủy 11,45kg 
thực phẩm (1,55 kg thịt heo tươi xay 
sẵn, 02 kg cá khoai, 7,9 kg tàu hũ ky). 
Được biết, trong năm 2015 công tác 
giám sát mối nguy đã thực hiện 2.035 
mẫu xét nghiệm, trong đó 6/86 mẫu 
thịt quay các loại nhiễm mối nguy vi 
sinh S.aureus; 7/79 mẫu chả các loại 
được bày bán tại các xe bánh mì, chợ, 
quán ăn có nhiềm mối nguy S.aureus; 
4/40 mẫu nước đá được lấy tại các nhà 
hàng nhiễm Coliforms; 2/40 mẫu nước 
đá nhiễm Ps.aeruginosa… 

Trực tiếp thấy những khó khăn, vất 
vả của công việc giám sát thực phẩm 
bẩn, tôi hỏi Phương Dung: “Chị có 
thấy nản với công việc này không?”

Chị cười: “Không em! Trước khi 
bước chân vào nghề chị đã xác định 
cho mình rồi. Công việc dù khó khăn 
đến đâu thì mình phải cố gắng nhiều 
hơn và có trách nhiệm với nó, chị nghĩ 
đơn giản như vậy!”. 

Được biết, chị Phương Dung 
sinh năm 1983, quê ở Tp.Bà Rịa, tốt 
nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghệ Tp.HCM, công tác tại Chi cục 
ATVSTP từ năm 2010, một quãng thời 
gian chưa hẳn dài song chị đã tích lũy 
cho mình được những kinh nghiệm 
thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, ví như kinh nghiệm chọn 
mẫu; kỹ năng tập huấn kiến thức 
ATTP cho các cơ sở sàn xuất, kinh 
doanh chế biến thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh; kỹ năng tư vấn, kỹ năng xử 
lý tình huống… 

Bác sĩ Tiêu Văn Linh – Chi cục 
trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh có nhận 

xét về chị: “Phương Dung là một cán 
bộ trẻ có năng lực, tâm huyết với nghề. 
Do đó, trong mỗi nhiệm vụ Phương 
Dung đều cố gắng hoàn thành tốt, 
đồng thời cũng là cán bộ chịu khó học 
hỏi, có ý thức vươn lên…”

Trẻ, tâm huyết, có năng lực và chịu 
học hỏi là những yếu tố quan trọng để 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, công 
việc. Tin tưởng, với lòng yêu nghề 
và nhiệt huyết, Phương Dung và các 
đồng nghiệp tiếp tục có nhiều nỗ lực 
hơn nữa trong công việc thầm lặng 
nhưng đặc biệt quan trọng trong công 
tác bảo vệ sức khỏe nhân dân và xa 
hơn là sự phát triển giống nòi.

HOA VIỆT

VĂN BẢN MỚI
  Ngày 11/5/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 

1291/SYT-NVD triển khai công văn số 6957/QLD-CL 
ngày 29/4/2016 của Cục Quản lý dược về việc ngừng 
sử dụng, thu hồi và tiêu hủy vắc xin tOPV;

  Cùng ngày 11/5/2016, Sở Y tế đã phát hành văn 
bản số 1292/SYT-NVD triển khai thông báo số 01/
TH/QA/2016 ngày 22/4/2016 của Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Euvipharm về việc thu hồi thuốc sản xuất 
từ nguyên liệu Oflloxacin, Acid ascorbic, Domperidon 
maleat đã được Cục Quản lý dược xác định số lô nguyên 

liệu không đúng nguồn gốc, xuất xứ nhập khẩu vào 
Việt Nam;

  Ngày 19/5/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản 
số 83/BC-SYT triển khai kết quả thực hiện kiểm soát 
thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Y tế;

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 cổng thông tin điện tử của 
Trung tâm TT-GDSK, địa chỉ: t4gbrvt.org.vn. 

HOA VIỆT (TT)

Theo Ks Phương Dung, hiện nay trên địa bàn tỉnh 
có một số địa chỉ thực phẩm tin cậy, cụ thể như sau: 

Chuỗi thực phẩm thịt heo an toàn: Chuỗi sản xuất này bao gồm các cơ sở chăn 
nuôi: Đỗ Tấn Đây (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa), cơ sở Đoàn Văn Sang (xã Hắc Dịch, huyện 
Tân Thành) và cơ sở Lý Tổ Phí (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành), cơ sở giết mổ Đinh Thị 
Lan (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa); cơ sở kinh doanh của bà Đinh Thị Mỹ Nhung và cơ 
sở của bà Phạm Thị Kim Oanh (chợ Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu). Đây là những cơ sở đáp ứng 
đủ các tiêu chuẩn, điều kiện ATVSTP và có chứng từ, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.

Rau, quả an toàn có: HTX Dịch vụ nông nghiệp Thành An (huyện Tân Thành), tổ 
rau an toàn của HTX Nông nghiệp Quyết Thắng (TP.Bà Rịa), HTX rau an toàn Thắng Lợi 
(huyện Long Điền). HTX Bưởi da xanh Sông Xoài (huyện Tân Thành), cơ sở nhãn xuồng 
cơm vàng Nhân Tâm sản xuất trồng trọt theo quy chuẩn VietGap.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh trứng có chứng nhận ATVSTP gồm: HTX Dịch vụ 
nông nghiệp Tam Phước sản xuất trứng sạch; cơ sở kinh doanh trứng Phú Sỹ (TP.Vũng Tàu).
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Hội nghị tổng kết đề án mô hình điểm Cải thiện điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố giai đoạn 2013-2015 
và Tháng hành động vì chất lượng ATTP năm 2016.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP kiểm tra tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng.

Lễ phát động.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Triển khai Tháng 
hành động vì an 
toàn thực phẩm 
năm 2016

Ảnh: THĂNG THÀNH



Ảnh: THĂNG THÀNH

Lắng nghe phản ánh và ân cần, động viên người bệnh.Bộ trưởng thăm cơ sở vật chất, trang thiết bị của BV Bà Rịa.

Bộ trưởng thăm hỏi và động viên nhân viên TTYT huyện  
Long Điền.

Bộ trưởng (giữa) thăm trạm y tế xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ trưởng làm 
việc với lãnh 
đạo UBND tỉnh 
BR-VT và các 
Sở ban ngành, 
địa phương 
của tỉnh về việc 
phát triển sự 
nghiệp y tế trên 
địa bàn tỉnh.


