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Phấn đấu “bảo vệ
thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh”

BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Năm 2005, Y tế Việt Nam đã được Tổ chức
Y tế Thế giới công nhận là nước đạt chuẩn
loại trừ uốn ván sơ sinh (UVSS). Từ năm
2006 đến nay, Việt Nam tiếp tục duy trì được
thành quả đó. Tuy nhiên, đến tháng 5/2016,
tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng bệnh uốn ván
cho phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi
sinh đẻ chưa đạt tiến độ ở một số địa phương
và một số trường hợp UVSS đã xảy ra. Viện
PASTEUR Tp.HCM cho biết nguyên nhân
chủ yếu do bà mẹ không tiêm vắc xin phòng
bệnh uốn ván trong lúc mang thai và một số
trường công tác chăm sóc rốn tại nhà chưa
đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Vậy phải làm gì để tiếp tục bảo vệ thành quả
loại trừ UVSS?

Tiêm vắc xin phòng uốn ván (VAT) cho phụ nữ có thai tại phòng khám sản khoa BV Lê Lợi. Ảnh: THĂNG THÀNH

BS. HÀ VĂN THANH - GIÁM ĐỐC TTYT DỰ PHÒNG: Đẩy mạnh hơn công tác quản

lý vắc xin và tiêm phòng đủ mũi trong phòng ngừa uốn ván sơ sinh

N

ăm 2005
BR-VT đã
góp phần
cùng với Ngành Y
tế Việt Nam loại trừ
UVSS. Từ đó đến nay, BR-VT vẫn duy
trì và bảo vệ thành quả đó, cụ thể công
tác tiêm đủ liều vắc xin phòng uốn
ván (VAT) cho PNCT như sau: năm
2010: 17.691/19.222 , đạt tỷ lệ 92%;
năm 2011: 22.530/23.861, đạt tỷ lệ
94,42%; năm 2012: 22.695/23.729, đạt
tỷ lệ 95,6%; năm 2013: 19.778/23.147,
đạt tỷ lệ 85,44%; năm 2014:
18.991/21.696, đạt tỷ lệ 87,5%; năm
2015: 19.097/20.850, đạt tỷ lệ 91,59%.
Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay không
ghi nhận trường hợp uốn ván sơ sinh…
Để đạt được kết quả như vậy, đơn
vị đã rất nỗ lực trong công tác TCMR
trên địa bàn tỉnh. Từ năm 1995, dịch vụ
TCMR đã bao phủ 100% xã, phường
kể cả vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Con
em của mọi gia đình, mọi dân tộc, mọi
tầng lớn xã hội trên địa bàn tỉnh đều
được hưởng dịch vụ TCMR, trong đó
có dịch vụ phòng ngừa uốn ván sơ sinh

cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh
đẻ tại những huyện nguy cơ cao. Do
đó, việc tiêm vắc xin uốn ván miễn
phí cho phụ nữ có thai được thực hiện
thường xuyên liên tục tại tất cả các
điểm tiêm chủng trên phạm vi toàn
tỉnh cùng với các vắc xin khác trong
chương trình TCMR.
Trong thời gian tới TTYT dự
phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác
quản lý vắc xin và chiến lược tiêm vắc
xin uốn ván đủ mũi cho phụ nữ có thai,
phụ nữ tuổi sinh đẻ ở những huyện
nguy cơ cao. Theo đó, công tác tiêm
phòng (UVSS nói riêng và TCMR nói
chung) tại tất cả các điểm trên địa bàn
sẽ được tăng cường công tác quản lý,
theo dõi để tránh tình trạng tiêm không
đủ mũi hoặc không tiêm. Đồng thời
trong quá trình TCMR sẽ tăng cường
thêm hoạt động tư vấn, hướng dẫn
cho phụ nữ có thai. Trường hợp trẻ bị
đẻ rơi tại nhà, người nhà cần chuyển
ngay sản phụ và trẻ đến cơ sở y tế gần
nhất để được cắt rốn bằng dụng cụ vô
khuẩn hoặc khi khám thai cần lấy số

điện thoại của nữ hộ sinh để liên hệ
trong trường hợp trẻ bị đẻ rớt chính
nữ hộ sinh này sẽ đến để cắt rốn bằng
dụng cụ vô khuẩn, sau đó sẽ chuyển
đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và
chăm sóc rốn sạch sau sinh, tuyệt đối
gia đình không tự ý dùng dao lam,
dụng cụ không vô khuẩn hoặc nhờ mụ
vườn để cắt rốn. Nếu người mẹ chưa
được tiêm VAT trong lúc mang thai
lần này thì người mẹ sẽ được tiêm vắc
xin phòng uốn ván trong những ngày
tiêm chủng VAT cho phụ nữ tuổi sinh
đẻ tại trạm y tế ở những huyện nguy
cơ cao… Công tác an toàn trong tiêm
chủng đơn vị đặc biệt quan tâm vì nó
liên quan trực tiếp đến sự an nguy của
con người, nên việc bảo quản vắc xin
từ khi tiếp nhận đến khi tiêm chủng
cho các đối tượng được kiểm tra, thực
hiện và tuân thủ đúng quy trình, tuyệt
đối không chủ quan, lơ là. Bên cạnh đó
là công tác tổ chức tập huấn lại cho cán
bộ làm tiêm chủng, trực tiếp theo dõi
và bảo quản vắc xin trong tiêm chủng
cũng được duy trì thường niên…
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BS. TRẦN THỊ LUYỆN –
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CSSKSS:

B

Tăng cường công tác quản lý thai

ảo vệ thành quả loại trừ UVSS
là một trong những nội dung
hoạt động của công tác chăm
sóc sức khỏe sinh sản. Từ nhiều năm
qua, đặc biệt là kể từ khi Việt Nam
được quốc tế công nhận, Trung tâm
CSSKSS vẫn duy trì các hoạt động
một cách toàn diện trong chăm sóc
trước – trong và sau khi sinh. Chăm
sóc trước sinh được chú trong giúp cho
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ
nữ có thai thực hiện chích ngừa uốn
vàn đủ mũi. Thực hiện đúng qui trình
kiểm soát nhiễm khuẩn trong dịch vụ
chăm sóc sản khoa và chăm sóc sau
khi sinh thông qua hoạt động vãng gia
tuần đầu sau sinh của cán bộ y tế cơ
sở góp phần bảo vệ thành quả loại trừ
uốn ván sơ sinh một cách bền vững.
Có được những thành quả này không

thể không nhắc đến hoạt động xuyên
suốt của cán bộ làm công tác chăm
sóc sức khỏe sinh sản từ tuyến tỉnh
đến tận xã/phường, sự chung tay của
các cộng tác viên dinh dưỡng, cộng tác
viên dân số. Bên cạnh đó chúng ta có
mạng lưới y tế thôn, ấp, khu phố hỗ trợ
nhiệt tình, nhờ vậy mà công tác quản
lý thai trên địa bàn mang lại hiệu quả
khá cao, năm sau luôn cao hơn năm
trước và luôn cao hơn so với toàn quốc,
cụ thể: tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý
thai: năm 2013 đạt 99.2% (toàn quốc
là 95%), năm 2014 đạt 99.4% (toàn
quốc là 96.4%); Tỷ lệ phụ nữ đẻ được
khám thai > 3 lần trong 3 thời kỳ: năm
2013 đạt 98.7% (toàn quốc là 90%),
năm 2014 đạt 98.5% (toàn quốc đạt
89.6%); Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm
phòng uốn ván đủ mũi: năm 2013 đạt

99.2% (toàn quốc là 95.2%), năm 2014
đạt 99.6% (toàn quốc là 95.7%); tỷ lệ
phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm
sóc tuần đầu sau sinh: năm 2013 đạt
82.9% (toàn quốc là 76.9%), năm 2014
đạt 84% (toàn quốc là 78.7%) và đặc
biệt tỷ lệ phụ nữ được cán bộ y tế chăm
sóc luôn đạt 100%...
Trong thời gian tới, Trung tâm
CSSKSS vẫn tiếp tục phát huy những
thành quả đã đạt được, trong đó tập
trung vào một số các hoạt động sau:
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
hỗ trợ các tuyến. Giám sát việc thực
hiện Quyết định 4620/QĐ-BYT ngày
25/11/2009 của Bộ Y tế về việc thực
hiện các qui định chuyên môn trong
hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt
coi trọng công tác truyền thông cho
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ
có thai nhằm nâng cao kiến thức và
thực hành đúng trong chăm sóc trước
- trong và sau khi sinh, bảo vệ thành
quả loại trừ uốn ván sơ sinh góp phần
giảm tử vong mẹ và giảm tử vong sơ
sinh trên địa bàn.

BS.NGUYỄN VĂN LÊN – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-GDSK:

Cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin
phòng bệnh uốn ván và chăm sóc rốn sau sinh

C

húng ta hẳn còn không quên
những năm 80, 90 của thế kỷ
trước, tình trạng uốn ván sơ
sinh nói riêng và bệnh uốn ván nói chung (phong đòn gánh)
rất phổ biến, tỷ lệ tử vong cao, là mối quan tâm lớn của cộng
đồng và nỗi trăn trở của ngành y tế Việt Nam.
Bằng những nỗ lực vượt bậc của toàn ngành y tế, cùng
với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, chương trình TCMR
đã được triển khai tích cực, hiệu quả, song song với đẩy
mạnh công tác quản lý thai, hướng dẫn chăm sóc rốn sau
sinh và kết quả năm 2005 Việt Nam nói chung và BR-VT
nói riêng đã được công nhận là loại trừ UVSS.
Vì vậy không có lý do gì để chúng ta không tiếp tục
đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tiêm
vắc xin phòng bệnh uốn ván và chăm sóc rốn sau sinh.
Điều quan trọng là phải tuyên truyền tới tất cả các đối
tượng, các tầng lớp nhân dân chứ không chỉ có đối tượng
đích là các phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh
đẻ, huy động sự ủng hộ của các cấp chính quyền, các ban
ngành đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống
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truyền thanh địa phương, chú trọng phối hợp với hội phụ
nữ, các trường THCS, THPT trên địa bàn. Bằng mọi giải
pháp đồng bộ, phải đạt và vượt các chỉ tiêu về TCMR (uốn
ván) và quản lý thai, chăm sóc rốn sau sinh theo yêu cầu
của chương trình đề ra.
Được biết, ngày 10/6/2016 Viện PASTEUR Tp.HCM
cũng đã có văn bản số 883/PAS-KSDB ngày 10/6/2016
yêu cầu 20 tỉnh, thành phía Nam với những nội dung chính
sau: Quản lý chặt chẽ các đối tượng phụ nữ có thai (PNCT)
trong địa bàn; tiêm chủng đạt tỷ lệ trên 80% ở PNCT và
trên 90% ở phụ nữ tuổi sinh đẻ những vùng nguy cơ cao;
giám sát chết sơ sinh đạt tỷ lệ trên 4/1.000 trẻ đẻ sống; Các
cơ sở y tế có sinh thực hiện theo đúng Quyết định 4620/
QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn
quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đặc
biệt lưu tâm đến việc chăm sóc rốn trẻ sơ sinh của các bà
mẹ không biết chữ; Truyền thông nâng cao nhận thức về
tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván
và chăm sóc rốn sau sinh.
(Xem tiếp trang 6)

Cần đổi mới về việc
phòng chống hút thuốc lá

V

ẫn biết, hiện nay chúng ta đã
có luật phòng chống tác hại
thuốc lá. Theo đó, bản chất
của luật là chỉ phòng chống tác hại
của thuốc lá chứ không phòng chống
thuốc lá, nên thực tế luật chưa phát
huy hiệu quả trong cuộc sống và số
người hút thuốc vẫn không giảm, việc
tuyên truyền phòng chống tác hại của
thuốc lá kém hiệu quả. Thiết nghĩ đã
đến lúc chúng ta phải đặt ra mục tiêu
và chiến lược trong việc phòng chống
tác hại thuốc lá...
Hút thuốc lá là một vấn đề xã hội,
tuy mức độ và tỷ lệ người hút ở mỗi
nước là khác nhau, nhưng nước nào
cũng có nhiều người hút thuốc lá, mà
Việt Nam là một trong những nước có
nhiều người hút nhất. Nhờ công tác
truyền thông giáo dục sức khỏe của
ngành y tế và công tác truyền thông
đại chúng, được tuyên truyền quanh
năm, nhưng rộ lên là ngày 31/5 – ngày
thế giới phòng chống thuốc lá nên ai
cũng hiểu hút thuốc lá là có hại đến
sức khỏe, giảm thọ, thậm chí gây nhiều
bệnh nguy hiểm chết người. Biết là
vậy, nhưng người hút cứ hút. Nhưng
công tác tuyên truyền chỉ nhấn mạnh
đến tác hại mà ít quan tâm đến các
giải pháp và mục tiêu của cuộc vận
động. Cách làm này, năm này qua năm
khác gần như không có gì thay đổi,
nên người hút vẫn cứ tăng hàng năm!
Lại có nghịch lý là vừa tuyên
truyền phòng chống thuốc lá, lại vừa
hiện đại hóa nhà máy sản xuất thuốc
lá, tăng diện tích trồng thuốc lá, nhập
khẩu thuốc lá và dịch vụ thuốc lá được
tăng cường từ thành thị đến nông thôn,
vùng sâu, vùng xa, từ siêu thị đến vỉa
hè… nơi nào cũng có bán thuốc lá,
chẳng khác nào đây là một mặt hàng
được khuyến khích sử dụng. Tình
trạng gia tăng hút thuốc lá tỷ lệ thuận
với phát sinh nhiều bệnh tật do thuốc
lá gây ra hằng năm, tốn kém không

Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy định phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ sở
Y tế. Ảnh: THĂNG THÀNH

ít tiền bạc của nhà nước và gia đình.
Chúng ta không thể yên tâm với tình
hình hiện tại và cách phòng chống hiện
nay mà phải đổi mới.
Vậy, để việc phòng chống tác hại
thuốc lá có hiệu quả, vì sức khỏe của
nhân dân và tương lai của nòi giống
Việt Nam, nhà nước nên có “Chiến
lược phòng chống tác hại thuốc lá với
mục tiêu 70 năm và chậm nhất là 100
năm sau, cả nước không còn người
hút thuốc lá”.
Để thực hiện mục tiêu này, có
nhiều giải pháp. Sau đây xin được
nêu một số giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục tuyên truyền vận động
phòng chống hút thuốc lá.

Đối với người đang hút thuốc lá
thì vận động giảm dần, nếu ai bỏ ngay
càng tốt.
Đối với lứa tuổi học sinh thì vận
động không hút thuốc lá.

Nhà nước cần có chính sách:

Giảm dần diện tích trồng thuốc
lá, đến một thời điểm không còn nhu

cầu cho sản xuất thì chấm dứt trồng.
Nhà máy thuốc lá thì giảm dần sản
lượng, đến một thời điểm không còn
nhu cầu thì ngừng sản xuất.
Cấm nhập khẩu thuốc lá (cả
nguyên liệu và thành phẩm).
Thuốc lá nhập lậu thì phạt nặng,
còn hàng hóa nhập lậu thì thành lập
hội đồng tiêu hủy.
Tăng dần giá bán thuốc lá (vì
không khuyến khích sử dụng).
Đưa cuộc vận động này thành chỉ
tiêu thi đua trong xây dựng gia đình
văn hóa, thôn ấp văn hóa, phường,
xã văn hóa là không có thanh niên
hút thuốc lá.
Nhà nước giao các ngành chức
năng và các đoàn thể phối hợp cùng
tổ chức thực hiện.

Hợp tác quốc tế.

Hút thuốc lá là vấn đề mang tính
toàn cầu, do đó nhà nước cần có sự
hợp tác với các tổ chức quốc tế có
liên quan để cùng vận động thực hiện.
DSCK2 - TRẦN TRẤP
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Chủ động phòng chống bệnh bạch hầu

Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh bạch hầu.

B

ạch hầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có
thể gây dịch và những trường hợp nặng, không
được cấp cứu điều trị kịp thời có thể gây tử vong,
nhất là ở trẻ nhỏ.
Trước đây bệnh lưu hành khá phổ biến ở hầu hết các
địa phương trên cả nước. Từ khi vắc xin phòng bạch hầu
được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng, bệnh đã
được khống chế và chỉ ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ
do không tiêm vắc xin phòng bệnh, thường xảy ra ở các
khu vực vùng sâu, vùng xa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
Và thực tế thời gian qua, tại một số địa phương trên toàn
quốc đã xuất hiện dịch bạch hầu và đã có một số trường
hợp bị tử vong (Quảng Nam, Bình Phước…). Hiện bệnh
bạch hầu chưa được loại trừ ở nước ta, do đó mọi người
vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc xin phòng bệnh
và tiếp xúc với mầm bệnh.
Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp
tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở
trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không

có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp
hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc
mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi
ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc
nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Biểu hiện bệnh
có thể từ nhẹ đến nặng.
Trẻ thường có sốt, người mệt mỏi, xanh xao; xuất hiện
màng giả màu trắng ở tuyến A-mi-đan 2 bên, ở hầu họng,
thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc
khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục; hạch dưới
hàm thường sưng to và đau, trẻ cảm thấy khó nuốt, nuốt
vướng, đau cổ họng, trường hợp nặng có thể gây biến chứng
và tử vong. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục
Y tế dự phòng khuyến cáo MỌI người cần thực hiện tốt
các biện pháp sau:
1. Đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng
bệnh bạch hầu đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của cơ
quan y tế (theo lịch tiêm chủng hàng tháng tại các trạm y
tế xã, phường, thị trấn).
2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng
khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng
ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ
mắc bệnh.
3. Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch
sẽ và có đủ ánh sáng.
4. Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được
khám, điều trị kịp thời.
Lịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh bệch hầu (DTP
hoặc Quinvaxem):
Mũi thứ 1: tiêm khi trẻ 2 tháng tuổi
Mũi thứ 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng
Mũi thứ 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng
Mũi thứ 4: khi trẻ 18 tháng tuổi.
T.T.V

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phấn đấu...

(Tiếp theo trang 4)

Lịch tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ có thai và
phụ nữ độ tuổi sinh đẻ (15-35 tuổi) gồm 5 mũi tiêm như sau:
Mũi 1

Tiêm sớm ngay khi phát hiện có thai. Hoặc tiêm cho phụ nữ ở
độ tuổi sinh đẻ tại vùng có nguy cơ cao.

Mũi 2 Tiêm cách mũi 1 ít nhất 01 tháng và trước khi đẻ 01 tháng
Mũi 3 Tiêm cách mũi 2 ít nhất 06 tháng; hoặc khi có thai lần tiếp theo
Mũi 4 Tiêm cách mũi 3 ít nhất 01 năm; hoặc khi có thai lần tiếp theo
Mũi 5 Tiêm cách mũi 4 ít nhất 01 năm; hoặc khi có thai lần tiếp theo
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Đối với một số trường hợp không
tuân theo đúng lịch tiêm chủng nêu trên
hoặc có thai nhiều lần, việc tiêm vắc
xin uốn ván được thực hiện như sau:
Nếu khoảng thời gian giữa các liều
tiêm bị chậm, vượt quá khoảng thời
gian theo lịch tiêm chủng thì tiêm mũi
tiếp theo mà không cần tiêm lại từ đầu;
Đối với trường hợp đã tiêm đủ 5
mũi vắc xin uốn ván theo đúng lịch, sẽ
tạomiễn dịch bảo vệ trong thời gian từ
25-30 năm.
HOA VIỆT

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Vì sao Bệnh viện
Bà Rịa xác định

chuyên khoa
ung bướu
là mũi nhọn?

B

ệnh ung thư hiện đang là vấn
đề sức khỏe hàng đầu của con
người trên toàn cầu. Trên thế
giới việc phòng chống ung thư đã được
quan tâm phát triển từ lâu đời và đã có
những chiến lược lâu dài. Ở nước ta,
việc phát triển ngành ung thư học còn
khá mới mẻ và việc điều trị bệnh ung
thư cũng chỉ mới bắt đầu triển khai ở
các bệnh viện tuyến tỉnh.
Theo thống kê của dự án phòng
chống bệnh ung thư quốc gia, mỗi
năm ở Việt Nam có khoảng 70.000
người chết và hơn 200.000 người
mắc bệnh ung thư mới. Đó là con số
đáng báo động về tình hình mắc bệnh
ung thư ở nước ta. Tại tỉnh BR-VT số
người mắc bệnh ung thư được chuyển
tuyến trên điều trị cũng ngày một tăng.
So với tỷ lệ chung trên thế giới
thì VN thuộc nhóm nước có tỷ lệ
mắc bệnh cao nhất đối với ung thư
phổi, ung thư Dạ Dày, ung thư CTC,
ung thư Gan Mật, ung thư Đại Trực
Tràng. Hầu hết các bệnh ung thư phổ
biến thường gặp tại VN đang có xu
thế ngày càng tăng lên. Khoảng 85%
số bệnh nhân ung thư tại VN được
phát hiện ở độ tuổi trên 40, là độ tuổi
thành đạt của nghề nghiệp, có khả
năng đóng góp nhiều cho xã hội, đang
giữ các trọng trách quan trọng tại các
cơ quan và là trụ cột của gia đình.

Bs. Nguyễn Văn Thanh – PGĐ BV Bà Rịa thăm, động viên bệnh nhân hồi phục sau ca
phẫu thuật khối u vùng mặt.

Chính vì thế dễ dàng nhận thấy những
hậu quả trực tiếp và gián tiếp mà bệnh
ung thư gây ra đối với xã hội và gia
đình người bệnh là rất lớn .
Mục tiêu của điều trị ung thư là
loại bỏ tổ chức ung thư. Hiện nay có
rất nhiều phương pháp điều trị khác
nhau được phát triển và áp dụng trong
thực tiễn điều trị bệnh nhân ung thư
như: Phẫu thuật, xạ trị, hóa trị…
Nhưng dù áp dụng biện pháp điều trị
nào thì để đạt được hiệu quả điều trị
cao, vấn đề cốt lõi là phải phát hiện
sớm thông qua việc khám sức khỏe
định kỳ cũng như thông qua việc theo
dõi - tầm soát ung thư bằng các xét
nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, nội soi.
Điều trị ung thư là điều trị toàn
diện nên để lại một gánh nặng rất lớn
chi phí cho gia đình và xã hội. Nhằm
giảm nhẹ chi phí và giảm tải cho tuyến
trên, tầm soát và phát hiện ung thư
sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả, BV
Bà Rịa xác định phát triển ung bướu
là chuyên khoa mũi nhọn trong giai
đoạn hiện nay.

Để chuẩn bị cho sự ra đời của một
chuyên khoa mới, ngay từ năm 2012
BV Bà Rịa đã có kế hoạch cử bác sĩ,
điều dưỡng lên BV Ung Bướu Tp.
HCM học tập, chuẩn bị chu đáo về
nguồn lực. Bên cạnh đó, được sự quan
tâm đầu tư của UBND tỉnh, BV cũng
đã trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất,
TTB đáp ứng nhu cầu cần thiết. Bằng
sự chuẩn bị kỹ càng về nhân lực, vật
lực, năm 2016 UBND tỉnh chính thức
cho phép khoa ung bướu BV Bà Rịa
đi vào hoạt động.
Đây là một chuyên khoa sâu lần
đầu tiên mới được triển khai, chắc
chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng
với sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng
và tinh thần làm việc đầy trách nhiệm
của Ban lãnh đạo BV, đội ngũ Y, bác
sĩ, chắc chắn khoa ung bướu BV Bà
Rịa sẽ hoạt động hiệu quả, giúp người
bệnh được thụ hưởng kỹ thuật, dịch vụ
chất lượng cao ngay tại BV tỉnh, góp
phần giảm gánh nặng chi phí cho gia
đình người bệnh và xã hội.
Bài, ảnh: BỆNH VIỆN BÀ RỊA
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Những khó khăn trong công tác điều trị,
quản lý người bệnh hen phế quản
và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Tình hình bệnh hen và bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính
(COPD) gia tăng trên thế giới
và Việt Nam

Theo Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) đến năm 1997, toàn thế giới
có khoảng 300 triệu người mắc COPD.
Bệnh được xếp hàng thứ 4 trong các
nguyên nhân gây tử vong. Dự đoán
trong thập kỷ này số người mắc bệnh sẽ
tăng lên gấp 3 – 4 lần và gây ra khoảng
2,9 triệu người chết mỗi năm. Dự báo
đến năm 2020 bệnh sẽ đứng hàng thứ
5 trong gánh nặng bệnh tật toàn cầu.
Kết quả nghiên cứu và thống kê
của Tổ chức Y tế thế giới (năm 2014)
số bệnh nhân mắc hen phế quản có xu
hướng ngày càng gia tăng, ước tính
có khoảng 334 triệu người mắc bệnh
hen, dự báo đến năm 2025 số bệnh
nhân có thể tăng lên khoảng 400 triệu
người trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong
số đó, chỉ có khoảng từ 5% bệnh nhân
hen được chẩn đoán và điều trị đúng
cách. Tỷ lệ người tử vong do căn bệnh
này mỗi năm trên toàn thế giới khoảng
200.000 ca, trong đó tại Việt Nam có
khoảng 3.000 ca.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và
hen phế quản là hai bệnh hô hấp phổ

biến nhất với tỷ lệ tàn phế và tử vong
cao trong các bệnh hô hấp hiện nay.
Những kết quả ban đầu trong nghiên
cứu dịch tễ học ở Việt Nam cho thấy,
tỷ lệ mắc COPD là 4,2% và tỷ lệ mắc
HPQ là 4,1%. Mặc dù y học đã có
nhiều cố gắng trong chẩn đoán cũng
như điều trị nhưng tỷ lệ mắc và tử vong
của hai bệnh này vẫn tiếp tục gia tăng
trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam.
Những khó khăn trong quản lý hen
và COPD hiện nay
Nghiên cứu gần đây cho thấy đã có
nhiều biện pháp điều trị rất có hiệu quả
cho hen và COPD, tuy nhiên các biện
pháp kỹ thuật này vẫn còn chưa mang
lại kết quả mong đợi cho người bệnh
vì những trở ngại cả về phía thầy thuốc
và người bệnh. Nói một cách khác,

Điều dưỡng hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc hít.
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người bệnh và cộng đồng còn chưa
tiếp cận được với các biện pháp chẩn
đoán và điều trị chuẩn. Thông thường,
người bệnh vào bệnh viện vì có những
đợt cấp tính, sau điều trị đợt cấp đa
số chưa được tư vấn quản lý điều trị
dự phòng và các biện pháp phục hồi
chức năng cần thiết. Như vậy, vấn đề
cần giải quyết ở đây là tính sẵn có và
khả năng tiếp cận của người dân với
các dịch vụ chăm sóc quản lý hen và
COPD.
Việc tuân thủ điều trị của bệnh
nhân vẫn còn những rào cản trong đó
việc xin giấy chuyển tuyến cũng gây
không ít phiền hà cho người bệnh.
Nhiều địa phương không đồng ý việc
chuyển BHYT cho bệnh nhân mặc dù
địa phương chưa đủ điều kiện để quản
lý và theo dõi cho bệnh nhân. Chính vì
vậy có nhiều người bệnh ngại không
xin giấy chuyển tuyến BHYT mà bỏ
điều trị dẫn đến khi có đợt cấp nặng
mới vào viện
Tổng chi phí điều trị cho bệnh nhân
hen phế quản và COPD còn rất cao so
với mức bình quân giá trần chung của
BHYT hiện nay, cần xem xét xây dựng
chi phí điều trị riêng cho bệnh nhân hen
phế quản và COPD
Cùng với việc điều trị bằng thuốc
phòng ngừa, bệnh nhân phải phòng
tránh các yếu tố làm bệnh nặng hơn,
cần phải tiêm ngừa cúm và ngừa viêm
phổi khi có chỉ định, phục hồi chức
(Xem tiếp trang 10)

HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

ĐỔI MỚI

phong cách,
thái độ phục vụ
Bs. Võ Văn Hùng - Phó giám đốc SYT triển khai Thông tư
07/2014/TT-BYT quy định về “Quy tắc ứng xử của CC-VC,
người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”. Ảnh: THẾ PHI

TTƯT, CKII. VÕ VĂN HÙNG
Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 04/6/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số: 2151/QĐ-BYT, về “Đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Là một người đã có
“thâm niên” công tác trong ngành Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi xin mạn đàm trải lòng suy tư về vấn đề
mang tính thời sự này.
Lãnh đạo đơn vị là nhân tố
quyết định

Việc cần suy tư đầu tiên xuất phát
từ tầm nhìn và quyết tâm của hệ thống
cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành y
tế, những “ người đứng đầu” các cấp
phải có quyết tâm thực hiện trọn vẹn
những nội dung của quyết định này. Sự
quyết tâm đó không chỉ thể hiện trên
các văn bản hành chính chỉ đạo, hay
chỉ bằng những lời động viên mang
tính khích lệ, mà phải bằng nỗ lực tâm
huyết, xem đây là nhiệm vụ sống còn
của mỗi đơn vị và toàn ngành. Bởi
vì, suy cho cùng “ đổi mới” nội hàm
đó là cuộc cách mạng nhân sinh quan
về xây dựng phong cách mới, thái độ
phục vụ thân thiện hơn, hướng tới sự
hài lòng của người bệnh. Muốn làm
được điều này, “người đứng đầu” đơn
vị phải có trách nhiệm thắp lên ngọn
đuốc và cùng đội ngũ tiến lên. Lãnh
đạo các đơn vị y tế có một chương
trình huấn luyện kiến thức kỹ năng
giao tiếp chuẩn mực, tạo nền tảng hình
thành những hành động cụ thể thay
đổi hành vi, phong cách nhân viên y
tế, đó là một chuỗi giá trị cần có thời
gian và quyết tâm. Một đơn vị y tế sẽ
không vươn cao lên được nếu ở đó
“người đứng đầu” thiếu tâm lẫn tầm.

Y đức luôn là cội nguồn hình
thành phong cách y tế

Hiện nay xã hội đang đặt trên vai
chúng ta – những cán bộ, nhân viên

Lễ ký cam kết giữa lãnh các đơn vị trực thuộc với lãnh đạo SYT về thực hiện Quyết định số: 2151/
QĐ-BYT, về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán Bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người
bệnh”. Ảnh: THẾ PHI

y tế những trọng trách mới, đòi hỏi
chúng ta phải tu dưỡng phong cách y
tế chuyên nghiệp với đạo đức y nghiệp
trong sáng, không quá vì những bộn
bề công việc chuyên môn mà quên cái
tâm của người thầy thuốc..
Y đức là đạo đức của người hành
nghề y tế, thể hiện qua các tiêu chuẩn
nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa
nhận, nhằm điều chỉnh hành vi, cách
ứng xử của thầy thuốc đối với bệnh
nhân và cộng đồng.
Y đức là những quy ước không có
tính chất pháp lý, nhưng thuộc phạm
trù luân lý, ràng buộc người thầy thuốc
phải chấp hành trong quá trình hành
nghề, vì danh dự của tập thể, bản thân
và quyền lợi của bệnh nhân. Hiện nay

đa số thầy thuốc vẫn tôn trọng những
chuẩn mực về y đức, bên cạnh đó vẫn
còn một bộ phận không nhỏ các thầy
thuốc vì lý do nào đó đã vi phạm đạo
đức, tác phong, lối sống và làm việc
theo chuẩn mực ngành y, gây ra sự bất
bình trong xã hội.
Y đức ngày hôm nay được thể
hiện thông qua những kỹ năng giao
tiếp, ứng xử công chức y tế chuyên
nghiệp, phải được đào tạo và đào tạo
liên tục, thực hành và thực hành suốt
cuộc đời chức nghiệp mới mong hình
thành được phong cách mới phù hợp
với chuẩn mực đạo đức y tế do xã hội
yêu cầu.
Những người thầy thuốc đầu tiên
trong xã hội là những người truyền
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thì việc cứu sống người bệnh đã khó, nói chi đến việc làm
tròn chức nghiệp. Bởi vậy, trong mọi hoạt động của ngành
y và cán bộ nhân viên y tế cần thấm nhuần quan điểm hãy
xem bệnh nhân là trung tâm, là cội nguồn của mọi suy
nghĩ và hành động.

Tác động của nền kinh tế thị trường

Hội thi “Quy tắc ứng xử” ngành Y tế tỉnh BR-VT. Ảnh: THẾ PHI

đạo, họ hành nghề kép, vừa truyền đạo để cứu rỗi linh hồn
và vừa chữa bệnh để cứu vớt thể xác. Như vậy xuất phát
điểm của nghề y không phải là nghề kiếm sống, nghề mưu
cầu sự giàu sang, không có ai trên thế giới này là tỷ phú
khởi nghiệp bằng hành nghề y. Vì thế, đã chọn nghề y thì
các thầy thuốc không bao giờ được xem tiền bạc là tất cả.
Danh dự thầy thuốc là vô giá, không thể mua bán được, chỉ
được người bệnh và nhân dân trao tặng. Do vậy, mọi lúc,
mọi nơi trong khi hành nghề người thầy thuốc hãy luôn
thành tâm suy nghĩ đến hai từ thiêng liêng: “cứu người”.
Hồ Chí Minh đã từng căn dặn các thầy thuốc rằng:
“Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các
chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa
bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào, đó là nhiệm
vụ rất vẻ vang”. Hai từ “phó thác” nói lên sự toàn quyền
quyết định của người thầy thuốc, cho nên nếu hành nghề
y mà cẩu thả, vô trách nhiệm trong suy nghĩ và hành động

Những khó khăn...

(Tiếp theo trang 8)
năng hô hấp. Mặc dù cán bộ y tế đã tư vấn nhưng thực
tế việc tuân thủ của bệnh nhân còn thấp.
Điều trị bệnh hen, COPD chủ yếu là thuốc dạng
hít, xịt, kỹ thuật sử dụng còn phức tạp mặc dù đã có sự
hướng dẫn của nhân viên y tế nhưng tỷ lệ bệnh nhân
sử dụng đúng còn chưa cao nên ảnh hưởng rất lớn đến
kết quả điều trị
Do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu làm cho
hai bệnh này gia tăng và khi đã bị bệnh thì hiệu quả điều
trị cũng bị ảnh hưởng.
Hen và COPD là hai bệnh phổi mạn tính còn phổ
biến ở nước ta và trên thế giới nên khi mắc bệnh thì cần
tới cơ sở chuyên khoa để được khám, chẩn đoán và điều
trị. Hai bệnh này điều trị lâu dài hầu như suốt đời, chính
vì vậy cần sự tuân thủ của người bệnh, làm đúng theo
hướng dẫn của bác sỹ chuyên khoa, khi sinh hoạt câu
lạc bệnh nhân hen- COPD phải tham dự đầy đủ có như
vậy mới đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
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Trong nền kinh tế thị trường, y tế sẽ phát triển theo
hướng cung ứng dịch vụ, xuất hiện các quy luật cung cầu
của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh nguồn tài chính công,
các đơn vị khám chữa bệnh còn được giao quyền tự chủ và
hạch toán độc lập về kinh tế y tế, nhiều thành phần khác
cung ứng dịch vụ y tế cũng hình thành và phát triển: y tế
tư nhân, y tế nhà nước, y tế liên doanh, y tế có vốn đầu
tư nước ngoài... Sự áp dụng những tiến bộ của những kỹ
thuật khoa học hiện đại, lựa chọn dịch vụ y tế.v.v. đã có
những tác động không nhỏ đến đạo đức người thầy thuốc
Khi đồng tiền len giữa mối quan hệ của thầy thuốc và
bệnh nhân, cũng là lúc các điều kiện thúc đẩy phát sinh,
bộc lộ ra mối quan hệ lợi ích và điều hòa lợi ích, không loại
trừ khả năng hình thành lợi ích nhóm. Khi lợi ích không
đủ điều hòa lợi ích, người thầy thuốc sẽ tự mưu sinh và
một khi không giữ được tâm hồn cao thượng, người thầy
thuốc dễ mang lợi ích bản thân đặt trên lợi ích của người
bệnh, xung đột ắt xảy ra mà thiệt thòi trước hết là người
bệnh và xã hội! Lúc ấy liệu có hướng đến sự hài lòng bệnh
nhân được không ?
Lời kết: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của
cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” bắt đầu
từ quyết tâm chính trị của lãnh đạo, giữ gìn truyền thống
đạo đức y tế, học tập, rèn luyện những kỹ năng và phong
cách phục vụ công chức y tế chuyên nghiệp và tĩnh tâm
trước mặt trái của nền kinh tế thị trường.

Quản lý, điều trị bệnh hen phế quản và COPD
tại Bệnh viện Bà Rịa:
Hiện nay, tại tỉnh BR-VT chưa có điều tra về hen,
COPD. Tuy nhiên, nếu theo đặc điểm dịch tễ hen, COPD
của Việt Nam, tỉnh ta sẽ có khoảng 100 ngàn bệnh nhân
hen và COPD . Việc chẩn đoán, điều trị và quản lý hen,
COPD tại Bệnh viện Bà Rịa luôn tuân theo hướng dẫn
của Bộ Y tế
Số lượt bệnh nhân hen, COPD đến khám tại phòng
khám hô hấp Bệnh viện Bà Rịa trung bình 900 bệnh
nhân/01 tháng và phòng khám hô hấp đang quản lý 1300
HSBA bệnh nhân hen, 350HSBA bệnh nhân COPD
Để bệnh nhân hen, COPD cải thiện được chất lượng
cuộc sống, giảm bớt số lần nhập viện và số lần sử dụng
dịch vụ y tế, từ tháng 7/2012 Bệnh viện đã tổ chức Câu
lạc bộ Hen - COPD giúp cho bệnh nhân những thông
tin cần thiết về bệnh của mình từ đó giúp cho việc điều
trị, kiểm soát hen, COPD được tốt hơn.
BSCK1. LƯƠNG THÚY NGUYỆT
Phòng khám hô hấp – BV Bà Rịa
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Những nỗ lực

TỪ BỆNH VIỆN TÂM THẦN

T

ính đến nay, Bệnh viện Tâm
Thần tỉnh đã trải qua 10 năm
thành lập và đi vào hoạt động.
Với cơ sở chật hẹp được tiếp nhận từ
Trung tâm Y tế công ty cao su cũ, ban
đầu Bệnh viện chỉ triển khai được 30
giường bệnh nội trú, đến năm 2015 BV
đã có 100 giường bệnh nội trú. Từ việc
điều trị hiệu quả các bệnh như: tâm
thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, rối
loạn cảm xúc lưỡng cực, loạn thần tuổi
già, rối loạn loại phân liệt, loạn thần
do rượu, loạn thần do nghiện các chất
dạng thuốc phiện…, bình quân mỗi
ngày Bệnh viện tiếp nhận, khám điều
trị cho khoảng 200- 250 bệnh nhân.
Xác định đối tượng người bệnh rất đặc
biệt và khác biệt so với các đơn vị Y
tế khác trong toàn ngành, nên thái độ
phục vụ, chăm sóc luôn là vấn đề được
đặt lên hàng đầu của đơn vị.
Trong nhiều năm liền, Bệnh viện
Tâm Thần tỉnh luôn là điểm sáng về
“Y –Đức”. Mỗi CB-CC-VC của đơn
vị luôn thấm nhuần lời dạy của Bác
“Lương Y như từ mẫu”. Hầu hết thân
nhân người bệnh đều an tâm với phong
cách, thái độ phục vụ của nhân viên Y

tế Bệnh viện Tâm Thần khi gửi gắm
người thân của mình đến điều trị. Mặc
dù vậy, tập thể cán bộ, nhân viên của
bệnh viện chưa bao giờ hài lòng với
những điều đã đạt được mà luôn phấn
đấu vươn lên, đáp ứng sự kỳ vọng
ngày càng cao của người dân tỉnh nhà.
Thực hiện đề án “Đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế
hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,
lãnh đạo và nhân viên bệnh viện Tâm
thần đã và đang nỗ lực chuyển mình
hướng tới sự hài lòng của người bệnh
bằng những việc làm thiết thực, cụ
thể. Không để cho “một con sâu làm
rầu nồi canh” ban lãnh đạo bệnh viện
Tâm thần tỉnh luôn quán triệt toàn thể
công nhân viên chức bệnh viện phải
nêu cao nhận thức, chấp hành nghiêm
chỉnh các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của nhà
nước, tiêu chí giao tiếp, 12 điều y đức
do Bộ Y tế ban hành. Bệnh viện luôn

dẫn đầu trong thực hiện kế hoạch “3
xây, 3 chống”: Xây dựng tinh thần
trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân
dân; Xây dựng tinh thần tự giác học
tập; Xây dựng mối đoàn kết nội bộ.
Chống quan liêu, độc đoán chuyên
quyền; Chống tham ô, lãng phí; Chống
bè phái cục bộ. Bên cạnh đó thực hiện
tốt 3 biết: Biết tôn trọng bệnh nhân,
nhân dân, đồng nghiệp; Biết tuân thủ
quy trình; Biết nói lời cảm ơn. Kịp thời
phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những
hành vi sai trái của những cán bộ,
công nhân viên với mong muốn đoàn
kết nội bộ, phục vụ người bệnh tận
tình, chu đáo. Ngoài ra, Bệnh viện còn
tiến hành cải cách mạnh mẽ các thủ
tục hành chính còn gây phiền hà cho
người bệnh (theo quyết định 1313 của
Bộ Y tế) từ 8 bước xuống còn 4 bước,
không phân biệt đối xử giữa người
bệnh khám bệnh BHYT và khám dịch
vụ. Từ đó lượng bệnh nhân của Bệnh
viện ngày một đông, khu khám bệnh
luôn quá tải, đặc biệt vào các ngày
thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, có ngày lên

“Đoàn viên thanh niên BV
Tâm Thần tham gia tiếp sức
người bệnh”.
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Tiếp nhận bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

tới 320 bệnh nhân. Trước thực trạng
thiếu bác sĩ, Bệnh viện đã kịp thời
có kế hoạch cho tăng cường bác sỹ ở
khoa điều trị lên khám bệnh vào giờ
cao điểm. Nhận thức được sự cần thiết
của đội ngũ chăm sóc khách hàng để
hàng ngày tư vấn, giải thích những
thắc mắc của người bệnh, thân nhân
người bệnh, tháng 8 năm 2015 Bệnh
viện đã thành lập tổ chăm sóc khách
hàng và đặt tại hai vị trí đông bệnh
nhất của khoa khám bệnh- cấp cứu,

lối vào khu cận lâm sàng và khoa điều
trị nội trú. Bên cạch đó còn có đội tiếp
sức người bệnh do Hội thầy thuốc trẻ
và đoàn thanh niên của đơn vị phối
hợp thực hiện. Mỗi khi có người bệnh
nặng, đi lại khó khăn, quậy phá, cáu
gắt, hay bệnh nhân nhập viện đông,
nhóm tiếp sức người bệnh sẽ phối hợp
với điều dưỡng phòng khám đưa người
bệnh tới bàn khám, khu xét nghiệm,
hay tới khoa điều trị một cách nhanh
nhất giúp cho người bệnh được quan

tâm, được chăm sóc một cách chu đáo,
tận tình.
Bên cạnh những việc làm ấy, để
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
năm 2015 Bệnh viện đã có 2 đề tài cấp
cơ sở khảo sát sự hài lòng của người
bệnh ngoại trú và nội trú, từ hai đề tài
này đã tìm ra được những mặt còn hạn
chế giúp ban lãnh đạo và cán bộ công
nhân viên bệnh viện sớm khắc phục
nhằm hướng tới sự hài lòng của người
bệnh trong những năm tiếp theo. Bên
cạnh đó, bệnh viện còn bố trí 10 hòm
thư góp ý ở tất cả các khoa phòng nơi
có người bệnh, thân nhân người bệnh
nhằm tăng cường các kênh thông tin
tiếp thu kịp thời những đóng góp của
người dân cũng như của nhân viên
của bệnh viện.
“Làm sao để người bệnh, thân
nhân người bệnh hài lòng?” Luôn là
câu hỏi đặt ra đối với ban lãnh đạo
Bệnh viện và là mục tiêu của toàn
thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện
hướng tới. Trả lời cho câu hỏi: “Bệnh
viện đã đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ của nhân viên y tế như thế
nào và đến đâu” không gì khác hơn
và chính xác hơn là sự tin tưởng và
sự hài lòng ngày càng tăng của người
bệnh cũng như thân nhân người bệnh
khi đến với Bệnh viện Tâm Thần.
Bài, ảnh: BỆNH VIỆN TÂM THẦN
Tỉnh BR-VT

Thư giãn

Vitamin

Một người tâm sự với bạn:
- Cậu nghĩ xem, khi một người
cưới vợ thì cơ thể họ sẽ được tăng
một lượng vitamin nào không?
- Vitamin nào?
- Vitamin A! Bà láng giềng của
mình, ngày nào cũng nói với cậu con
trai mới lấy vợ là: “Sướng chưa con,
giờ thì sáng mắt ra rồi nhé!”.
- !!!
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Nghệ thuật bán hàng

Một người bán hoa mời khách là một
thanh niên:
- Anh ơi! Anh mua tặng vợ một bó hoa
đi!
- Tôi chưa có vợ!
- Vậy, anh mua hoa tặng cho người yêu!
- Tôi cũng chưa có người yêu!
- Vậy, anh hãy mua một bó hoa để ăn
mừng sự may mắn của mình đi!
- !!!

Không về khuya

Vừa dắt xe vào nhà, ông
chồng đã bị bà vợ hỏi:
- Ông hứa với tôi là đi
chơi không về khuya nữa mà?
- Chính vì thế, tôi phải đợi
đến sáng mới dám về đây!
- ???
NGUYỄN VĂN LONG
Đà Nẵng

Y HỌC CỔ TRUYỀN

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.

Bạch Đồng Nữ
(Mò trắng, Mò mâm xôi, Bấn trắng)

C

ây Bạch đồng nữ còn có tên
gọi là bần trắng, mấn trắng...
Bạch đồng nữ có 2 loại: cho
hoa màu trắng gọi là Bạch đồng nữ,
cho hoa màu đỏ gọi là xích đồng nam.
Bạch đồng nữ thuộc dạng thảo, cao từ
1 - 1,5 cm, lá hình trứng dài từ 10 - 20
cm, rộng từ 8 - 18 cm, đầu nhọn, phía
cuống hình tim hay hơi phẳng, mép
có răng cưa to, mặt dưới có màu vàng
nhạt, trên những đường gân có lông
mềm, vò lá ngửi có mùi hôi.
Bộ phận dùng: Bộ phận thường
được dùng làm thuốc là vỏ, rễ, lá phơi
khô, nên hái lá vào thời gian gần ra
hoa là tốt nhất. Lá có tác dụng chống
viêm cấp tính rất tốt.
Nơi sống và thu hái: Cây mọc
hoang khắp nơi, hoa thường nở vào
tháng 7-8, quả chín vào tháng 9-10.
Hái lá vào quanh năm, nhất là lúc cây
đang và sắp ra hoa. Hái về phơi hay
sấy khô. Có thể dùng rễ: Đào rễ về rửa
sạch, phơi hay sấy khô. Khi dùng thái
mỏng sắc uống.
Thành phần hoá học: trong nước
sắc lá có rất nhiều muối can xi, ngoài
ra còn ancaloit như orixin C18H23O6
và tinh dầu.
Tính vị quy kinh: Theo y học cổ
truyền, Bạch đồng nữ có vị hơi đắng,
tính mát, đi vào 2 kinh tâm và tỳ.

Công dụng, chủ trị: Thanh nhiệt,
giải độc, khu phong trừ thấp, tiêu
viêm. Rễ cây chữa gân xương đau
nhức, mỏi lưng, mỏi gối, kinh nguyệt
không đều, viêm túi mật, vàng da,
vàng mắt. Dùng ngoài ngâm rửa trĩ,
lòi dom. Lá cây chữa tăng huyết áp,
khí hư bạch đới, Lá dùng ngoài trị
vết thương, tắm ghẻ, chốc đầu. Hoa
dùng trị ngứa.
Ðơn thuốc:
1. Điều trị cao huyết áp ở giai đoạn
1 chưa rõ nguyên nhân và bệnh xơ
vữa động mạch: Dùng lá Bạch đồng
nữ 10 - 20g lá khô, có thể cho thêm
lá dâu tằm 10g, rễ tranh 5g, sắc uống
trong ngày.
2. Điều trị viêm gan thể vàng da
niêm mạc, nhất là niêm mạc mắt do bị
tắc mật: Bạch đồng nữ hoa đỏ, chó đẻ
răng cưa, nhân trần (mỗi thứ 12 - 16g)
đem sao vàng hãm với nước sôi để
uống trong ngày, uống trong 3 - 4 tuần.

3. Điều trị ghẻ ngứa, mụm nhọt,
chốc lở ở đầu: Dùng lá Bạch đồng
nữ tươi không kể liều lượng đem vò
nát cho vào ít muối để nấu nước tắm.
4. Hội chứng thận hư nhiễm mỡ:
Mỗi ngày dùng 30g Bạch đồng nữ
đem sao vàng thơm, thêm vào 10g
rễ cỏ tranh (hoặc râu bắp khô) đem
nấu uống thường xuyên trong 3 tháng
5. Chữa bệnh khí hư, bạch đới kinh
nguyệt không đều, đau bụng trước
chu kỳ kinh: Dùng lá Bạch đồng nữ
sắc uống với liều 15-20g lá khô, thêm
nước vào và đun sôi trong nửa giờ
lấy ra uống. có thể phối hợp với ích
mẫu, hương phụ, ngải cứu (mỗi thứ
từ 8 - 10g)
BS. VŨ THANH HIỀN - Sở Y tế
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Thức uống từ thảo dược
cho ngày hè nắng nóng

BS CKI. NGUYỄN THỊ UYÊN CHI
TK YDCT bệnh viện Bà Rịa

Bạn đang gặp các vấn đề khi mùa hè đến, dưới cái nóng bức của mùa hè, sự gia tăng nhiệt độ gây
cảm giác căng thẳng, mệt mỏi, dễ cáu gắt và thiếu tập trung. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
như vậy, uống gì để giải tỏa được trạng thái đó luôn là vấn đề được mọi người quan tâm. Bạn cần
tìm những bài thuốc mát gan, những thực phẩm giúp thanh nhiệt, giải độc? Bạn có biết rằng ngoài
thiên nhiên có rất nhiều cây cỏ mọc hoang dại nhưng lại có tác dụng phòng chữa bệnh vô cùng hiệu
quả, nếu biết về đặc tính sinh học của chúng cũng như cách chế biến sẽ tạo nên loại nước mát hữu
ích cho sức khỏe con người. Sau đây là một số loại đồ uống giải nhiệt trong mùa hè, có nguồn gốc từ
thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe.
1.Cây thuốc dòi hay còn gọi là cây Bọ mắm

Tên khoa học là
P o u z o l z i a
Acylanica, cây
thuốc dòi là loại cỏ
thân mềm, thân cây
có lông. Lá mọc so
le, có khi mọc đối có
lá kèm, hình mác,
hẹp, trên gân và 2
mặt đều có lông nhất
là ở mặt dưới; lá dài 4 – 9cm, rộng 1,5- 2,5cm có 3 gân
xuất phát từ cuống, cuống dài 5mm có lông trắng. Hoa tự
đơn tính mọc thành tim co. Quả hình trứng nhọn, có bao
hoa có lông. Toàn cây, lá có thể dùng làm thuốc. Theo y
học cổ truyền, kinh nghiệm sử dụng cây thuốc dòi trong
nhân dân bằng cách sắc uống hay nấu thành cao dùng để
chữa bệnh ho lâu năm, ho lao, viêm họng; làm thuốc mát
và thông tiểu, thông sữa.
Cây thuốc dòi có thể dùng tươi xay nhuyển vắt lấy nước
uống để mát phổi, nếu nấu chín có vị thơm uống rất ngon.

2. Rễ cỏ tranh
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Có tên khác là Bạch mao căn
(tên khoa học: Rhizoma
Imperatae). Cỏ tranh là loại cỏ
sống dai, thân, rễ chắc, khỏe.
Rễ cỏ tranh mặt ngoài màu
trắng ngà hay vàng nhạt, có
nhiều nếp nhăn dọc và nhiều
đốt mang các lá vẩy và rễ con.
Khi làm thuốc, đào lấy thân rễ,

cắt bỏ phần trên cổ rễ, rửa sạch đất cát, tuốt bỏ sạch bẹ,
Chúng ta thu hoạch rễ tranh từ cây cỏ tranh để làm thuốc.
Trong rễ cỏ tranh có các chất glucoza, fructoza và axit hữu
cơ. Theo Đông y, rễ cỏ tranh có vị ngọt, tính hàn vào 3
kinh tâm, tỳ và vị có tác dụng thông tiểu tiện và tẩy độc
cơ thể, dùng chữa nội nhiệt phiền khát, tiểu tiện khó khăn,
tiểu ra máu, bí tiểu, hỗ trợ điều trị viêm thận cấp..

3. Cây mía lau

Có tên khoa học là
Sacharum Officinanum,
là loại cỏ sống dai, thân
yếu, thân rễ mang các
thân cây mọc trên mặt
đất cao từ 2 – 5m. Thân
có đốt chứa nhiều
sacaroza.Trong thân cây
mía lau có chứa sacaroza
chiếm từ 7 – 10%, protein 0,22%, chất béo (0,5%) và một
số chất khác như: glyxin, arabinoza, glutamin, guanin,
arabinoza… dùng toàn cây (bỏ rễ và ngọn). Theo y học cổ
truyền, mía lau có tác dụng tiêu đờm.

4. Cây mã đề

Tên khoa học Plantago
asiatica, họ mã đề
(Plantaginaceae). Còn có
tên khác là xa tiền thảo,
xa tiền thái. Hạt mã đề
gọi là xa tiền tử. Mã đề
thường mọc nơi ẩm ướt.
Người dân thường dùng
lá làm rau ăn và cả thân

Y HỌC CỔ TRUYỀN
làm thuốc.
Theo Đông y mã đề có vị ngọt, tính lạnh đi vào các
kinh, can, thận và bàng quang. Tác dụng chữa đái dắt, ho
lâu ngày, viêm khí quản, tả, lị, nhức mắt, đau mắt đỏ nước
mắt chảy nhiều, lợi tiểu, dùng ngoài đắp làm mụn nhọt
chóng vỡ mủ, mau lên da non…

5. Râu bắp (Ngô)

Trong râu bắp có chứa
vitamin A, vitamin
K, vitamin B1, B2,
B6 (pyridoxin),
vitamin H (biotin),
vitamin C, vitamin
PP, các flavonoid,
acid pantothenic,
isotol, các saponin,
các steroid như
sytosterol và sigmasterol, các chất đắng, dầu béo, vết tinh
dầu và nhiều chất vi lượng khác.
Nước râu bắp có vị ngọt, tính bình. Dân gian từ lâu
đã biết sử dụng râu bắp kết hợp với mía lau hay lá dứa để
nấu nước uống thanh nhiệt trong những ngày nắng nóng.
Ngoài tác dụng lợi tiểu, nước râu bắp kết hợp lá dứa
hoặc mía lau còn có tác dụng tiêu thũng, thông mật, thanh
huyết giúp người sử dụng cảm thấy rất dễ chịu.
Nước râu bắp có thể uống thay cho nước trắng (nước
lọc) hàng ngày

6. Cây sò huyết (Huyết dụ, cây Lẻ bạn)

Cây sò huyết là một cây thảo,
sống nhiều năm, cao 30 40cm, phủ bởi bẹ lá, không
phân nhánh. Lá dài 18 –
28cm, rộng 3- 5cm, không
cuống, có bẹ; mặt trên lá màu
lục, mặt dưới có màu tía.
Cụm hoa hình tán dựng trong
2 cái mo úp vào nhau, nom
như sò. Hoa có lá đài, 3 cánh
hoa màu trắng vàng, quả nang
dài 3 – 4mm, 3 ô, mở thành
3 mảnh vỏ, chứa một hạt có
góc và cứng. Cây sò huyết ra hoa vào mùa hè. Được trồng
làm cảnh ở nhiều nơi, nhất là các thành phố như công viên,
vườn nhà.
Bộ phận được sử dụng làm thuốc của cây sò huyết là
hoa hay lá dùng tươi hoặc phơi khô. Theo y học cổ truyền
cây sò huyết có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng thanh
nhiệt, chống viêm, cầm máu, nhuận phế, giảm ho, giải độc.

7. Bạch cúc hoa

Từ lâu, hoa cúc được xem như
một loài thảo dược có nhiều
tác dụng tốt cho sức khỏe con
người. uống nước hoa cúc lâu
ngày sẽ giúp làm đẹp nhan
sắc, làm mờ vết nám, tàn

nhang, kéo dài tuổi thọ…
Theo Đông y, hoa cúc có vị ngọt, hơi đắng, tính mát,
có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm, giáng hỏa, mát
gan, làm sáng mắt. Còn theo các nghiên cứu hiện đại, hoa
cúc có thể giúp kháng khuẩn, kháng siêu vi gây cảm cúm,
làm giãn mạch máu, hạ huyết áp, giảm mỡ trong máu, làm
dịu căng thẳng thần kinh và giúp ngủ ngon.

8. Rau má giúp thanh nhiệt

Trong những ngày hè,
một ly nước rau má
được coi là thức uống
tuyệt vời giúp cơ thể
dịu lại.
Được dân gian
sử dụng từ rất lâu,
rau má không chỉ có
tác dụng thanh nhiệt,
lợi tiểu mà còn có khả

năng giải độc cho cơ thể.
Đặc biệt hơn, rau má còn có khả năng hỗ trợ điều trị
các chứng bệnh như chảy máu cam, nôn ra máu, lỵ, tiểu
buốt, táo bón… tăng khả năng giải độc cho gan.

9. Giải nhiệt với sắn dây

Sắn dây có vị ngọt, tính
bình, công năng giải
nhiệt, giải biểu, sinh tân
dịch, chỉ khát, tác dụng
chữa cảm mạo, phát
sốt, ban sởi mới phát,
đi lị ra máu, khát nước,
mụn nhọt.
Đặc biệt, trong sắn
dây có chất isoflavon
giúp tăng lượng máu lên não, làm giảm huyết áp, nên cũng
là thức uống phòng tăng huyết áp rất tốt.
Cho hai thìa bột sắn, đường vào cốc nước, tiếp sau rót
nước lạnh vào khoảng chừng 2/3 cốc. Khuấy đều bột sắn và
đường lên cho tan. Bạn cũng có thể cho thêm vào vài giọt
nước quất hoặc chanh để tăng hương vị rồi uống trực tiếp.
Một số công thức nấu nước mát thanh nhiệt:
- Rễ tranh 1 nắm
- Mía lau vài khúc đập dập
- Râu bắp 1 nắm
- Cây mã đề 1 nắm
- Cây thuốc dòi 1 nắm
- Vài lá sò huyết.
Tất cả đem rửa sạch rồi nấu trong 2-3 lít nước đến khi
sôi vặn nhỏ lửa thêm 10-15 phút là được.
Hay chỉ cần vài khúc mía lau và nắm to râu bắp rửa sạch
nấu trong 2 lít nước, đun sôi rồi vặn lửa nhỏ thêm 10 phút,
để nguội uống dần. Nên cố gắng uống nước mát nấu trong
ngày để vị thuốc nước mát còn nhiều tác dụng tốt hơn để
qua đêm. Nước mát có tính hàn, tác dụng thanh nhiệt nên
những người tỳ vị hư hàn, hay bị lạnh bụng, đi tiêu lỏng,
ớn lạnh, tay chân lạnh, huyết áp thấp… thì không nên lạm
dụng loại nước mát này.
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Câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp
và đái tháo đường của tỉnh duy trì và nâng cao
chất lượng sinh hoạt định kỳ hàng quý

Ths.Bs Phan Văn Thành – PGĐ. BV Bà Rịa chia sẻ thông tin về
kỹ thuật tim mạch can thiệp.

Bs. Nguyễn Viết Giáp – GĐ BV Mắt chia sẻ thông tin phòng
ngừa các bệnh về mắt do biến chứng của bệnh ĐTĐ.

Hội viên tham gia tích cực.

Kiểm tra thị lực, khám tầm soát các bệnh về mắt cho hội viên.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Ngành Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu tích cực “đổi mới
phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế
hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Hội thi quy tắc ứng xử tại BV Mắt.

Hội thi quy tắc ứng xử tại Trung tâm GĐYK.

Hội thi quy tắc ứng xử tại TTYT Long Điền.

Tập huấn “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại BV Lê Lợi.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Sơ kết phong trào hiến máu tình nguyện 6 tháng
đầu năm 2016 và tôn vinh những người HMTN
Sáng 08/6, tại Thành phố Vũng Tàu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh
tổ chức hội nghị sơ kết công tác hiến máu tình nguyện
(HMTN) 6 tháng đầu năm 2016; tổng kết, khen thưởng công
tác HMTN năm 2015 và tôn vinh những người HMNĐ. Đến
dự Hội nghị có ông Lê Thanh Dũng- Phó chủ tịch UBND
tỉnh, Ts.Bs Nguyễn Hoàng Anh- Phó giám đốc Trung tâm
truyền máu-Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

T

rong những năm qua, công tác
HMTN trên địa bàn tỉnh đã đi
vào nề nếp và tạo được sự đồng
thuận của nhân dân. Hội Chữ thập đỏ
các cấp thực sự là nòng cốt trong vận
động và tổ chức HMTN của tỉnh nhà.
Thường trực Ban chỉ đạo vận động
HMTN các cấp đã chủ động lập kế
hoạch tham mưu UBND cùng cấp
giao chỉ tiêu tuyên truyền, vận động
HMTN hàng năm kịp thời. Nhờ vậy,
số lượng người tham gia HMTN ở các
địa phương ngày càng tăng cao. Từ sự
vận động và ý thức trách nhiệm, tinh
thần tình nguyện của các thành phần,
tầng lớp nhân dân, hàng năm BR-VT
đã hiến tặng hàng ngàn đơn vị máu
cho Trung tâm truyền máu khu vực
Chợ Rẫy-Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh
viện huyết học truyền máu TP.HCM,
góp phần tạo nguồn máu dự trữ, kịp
thời cứu sống nhiều bệnh nhân. Riêng
năm 2015, toàn tỉnh đã tiếp nhận được
gần 17 ngàn đơn vị máu, đạt 157 %

Ông Lê Thanh Dũng – PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
tại Hội nghị. Ảnh: THĂNG THÀNH

kế hoạch năm, tăng 12 % so với năm
2014, trở thành một trong 18 tỉnh/thành
phố trong cả nước đạt trên 130% kế
hoạch năm. Từ đầu năm 2016 đến nay,
toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 8.500 đơn vị
máu, đạt tỷ lệ hơn 61% kế hoạch năm,
trong đó, số lượng máu vận động hiến
350ml/đơn vị máu đạt 99%, dần thay
thế cho lượng máu hiến 250ml/đơn vị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng
gặp gỡ, giao lưu và lắng nghe những
chia sẻ về mục đích tham gia phong
trào HMTN của những tấm gương tiêu
biểu, gia đình tiêu biểu đi đầu trong
phong trào HMTN của tỉnh như: gia
đình chị Nguyễn Thị Thùy Dương ở
xã Long Phước, TP Bà Rịa có 5 người
tham gia hiến máu với 116 lần hiến
máu tình nguyện; Chị Vũ Thị Minh
Thu ở phường Thắng Nhì, Thành phố
Vũng Tàu với 23 lần HMTN…
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê
Thanh Dũng- Phó CT UBND tỉnh-

Vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong công tác HMTN. Ảnh: THĂNG THÀNH
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Trưởng ban chỉ đạo vận động HMTN
tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự đóng
góp của các đơn vị, các tập thể, cá
nhân đã tích cực tham gia trong phong
trào HMTN tỉnh nhà. Đồng thời yêu
cầu Ban Chỉ đạo vận động HMTN các
cấp cần nâng chất lượng hoạt động của
các thành viên; tăng cường và đa dạng
hóa các hình thức truyền thông vận
động hiến máu tình nguyện tại các cấp,
các ngành và mỗi địa phương, đơn vị;
phát triển nguồn máu hiến mới, nguồn
máu từ các lực lượng cán bộ công
chức, viên chức và người lao động
tại các doanh nghiệp; duy trì và phát
triển người tham gia hiến máu nhắc lại;
duy trì hoạt động đội “Ngân hàng máu
sống”; phát triển thành viên Câu lạc
bộ những người có nhóm máu hiếm;
tiếp tục làm tốt công tác tôn vinh, thực
hiện chính sách cho những tập thể, cá
nhân có thành tích trong công tác vận
động, hiến máu tình nguyện.
Nhân dịp này, Trung ương Hội
Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng kỷ
niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo
cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong
phong trào HMTN. Đồng thời tặng
bằng khen cho 46 tập thể và 117 cá
nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc
trong phong trào HMTN năm 2015.
UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4
tập thể và 44 cá nhân đã có thành tích
trong công tác vận động HMTN và
tặng bằng khen cho 53 gia đình, 86 cá
nhân đã tích cực tham gia trong phong
trào HMTN năm 2015.
KHÁNH CHI
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Bệnh viện Mắt:

Thi “Tìm hiểu quy tắc ứng xử và đổi mới phong cách,
thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Thi xử lý tình huống.

T

Thi tiểu phẩm.

rong 02 ngày (15/6 và 23/6),
Bệnh viện Mắt tỉnh đã tổ chức
thi “Tìm hiểu quy tắc ứng xử và
đổi mới phong cách, thái độ phục vụ
hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
Cuộc thi bao gồm 3 phần là: trắc
nghiệm kiến thức, xử lý tình huống
và tiểu phẩm. Trong đó phần thi trắc
nghiệm dành cho toàn thể CC-VC-LĐ
của bệnh viện và chia làm 2 nhóm đối
tượng: Nhóm chuyên môn Y Dược
và nhóm ngoài chuyên môn Y Dược
(nhóm hành chính). Tất cả những câu
hỏi trắc nghiệm đều xoay quanh Luật
viên chức, thông tư 07 và quyết định
2151 do Bộ Y tế ban hành. Ở phần thi

xử lý tình huống, mỗi Khoa chọn 2
người tham gia, thí sinh sẽ được bốc
thăm chọn câu hỏi tình huống giả định
có thể xảy ra trong bệnh viện và trả
lời tình huống trong thời gian 2 phút.
Phần thi tiểu phẩm về giao tiếp ứng
xử mỗi Khoa cũng tự xây dựng kịch
bản và thể hiện trong thời gian 3 phút.
Sau 2 ngày thi sôi nổi, nghiêm
túc, giải Nhất cá nhân đã thuộc về
CN Phạm Xuân Hoa - Khoa Kiểm
soát nhiễm khuẩn và giải Nhất tập thể
thuộc về Phòng Hành chính tổ chức.
Ông Nguyễn Viết Giáp – Giám
đốc Bệnh viện Mắt cho biết: “Cuộc

thi nhằm giúp cán bộ, công chức, viên
chức nắm vững và thực hành tốt các
quy định của Bộ Y tế về quy tắc ứng
xử trong các cơ sở Y tế theo thông tư
07/2014/TT-BYT, qua đó cải thiện
tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân,
hướng tới sự hài lòng của người bệnh
theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế tại QĐ
2151, đồng thời qua cuộc thi bệnh viện
sẽ chọn ra những thành viên xuất sắc
nhất tham dự cuộc thi Tìm hiểu về quy
tắc ứng xử do ngành Y tế tỉnh BR-VT
tổ chức trong thời gian tới.
Tin, ảnh: NGUYỄN THỊ KIM ÁNH Bệnh viện mắt

Ngân hàng Viettinbank trao tặng
xe cứu thương cho Trung tâm Y tế
Quân dân y huyện Côn Đảo

N

gày 21/6/2016, Trung Tâm Y tế Quân Dân Y huyện Côn Đảo đã tổ
chức lễ bàn giao và tiếp nhận một xe cứu thương với nhiều trang
thiết bị cấp cứu hiện đại kèm theo do Ngân Hàng Viettinbank
trao tặng. Buổi lễ có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND huyện Côn Đảo,
lãnh đạo, nhân viên ngân hàng Viettinbank; lãnh đạo và tập thể VC-LĐ
của Trung Tâm Y tế Quân Dân Y Côn Đảo
Được biết loại xe ngân hàng Viettinbank trao tặng do hãng TOZOTA
sản xuất, mới nhập về từ Nhật Bản, trị giá 1 tỷ 255 triệu đồng.
Lãnh đạo ngân hàng Viettinbank cho biết, việc trao tặng này nhằm mục
đích chung tay cùng Trung tâm Y tế huyện nâng cao chất lượng khám,
cấp cứu cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Côn Đảo trong điều
kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của một Trung tâm Y tế xa đất liền.
Tin, ảnh: T3G - TTYT QUÂN DÂN Y HUYỆN CÔN ĐẢO

Lễ bàn giao.

Đại biểu tham quan TTB cấp cứu của xe cứu thương
được trao tặng.
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Sáng 22/6, Sở Y tế BR-VT phối hợp với Cục phòng
chống HIV/AIDS tổ chức hội thảo về “Tiếp nhận các
dịch vụ phòng chống HIV/AIDS từ dự án Quốc tế và
kiện toàn cơ sở khám chữa bệnh HIV/AIDS do quỹ
BHYT chi trả trên địa bàn tỉnh BR- VT”. Tham dự Hội
thảo có đại diện Cục Phòng chống HIV/AIDS, lãnh
đạo Sở y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh
và đại diện lãnh đạo các bệnh viện, TTYT huyện/
TP, các cán bộ phụ trách Phòng khám ngoại trú,
Phòng dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con của
các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh...

Bs. Nguyễn Văn Thái- Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi
Hội thảo. Ảnh: THẾ PHI

Hội thảo “Kiện toàn cơ sở khám chữa
bệnh HIV/AIDS do quỹ BHYT chi trả”

Các đại biểu thảo luận. Ảnh: THẾ PHI

P

hát biểu tại buổi Hội thảo, Bs.
Nguyễn Văn Thái- Phó giám
đốc Sở Y tế tỉnh cho biết, tính
đến 31/12/2015, toàn tỉnh ghi nhận số
lũy tích người nhiễm HIV là hơn 4.300
trường hợp, trong đó số nhiễm HIV
còn sống tiếp cận được là hơn 2.500
người; Số bệnh nhân chuyển AIDS hơn
3.200 và hơn 1.800 trường hợp nhiễm
HIV đã tử vong. Hiện nay, toàn tỉnh
có hơn 1.800 bệnh nhân nhiễm HIV
được quản lý tại cơ sở điều trị, trong
đó có hơn 1.700 bệnh nhân được điều
trị bằng thuốc ARV. Trung bình hàng
năm có 170 đến 190 người nhiễm HIV
được tiếp cận điều trị bằng thuốc ARV.
Việc điều trị cho người nhiễm HIV trên
toàn quốc cũng như tại tỉnh BR-VT
phần lớn được tài trợ từ tổ chức Quốc
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tế như dự án hỗ trợ phòng chống HIV
ở Việt Nam và dự án Quỹ toàn cầu…
Tuy nhiên, các dự án tại tỉnh BR-VT
đang dần cắt giảm kinh phí. Cụ thể,
Quỹ toàn cầu dừng một số hoạt động
từ năm 2016; dự án Phòng chống HIV/
AIDS tại VN sẽ dừng hỗ trợ từ năm
2017, trong khi ngân sách từ trung
ương đến địa phương rất hạn chế cho
chương trình phòng, chống HIV/AIDS.
Ông Bùi Minh Kha - Giám đốc
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
tỉnh cho biết thêm, tại tỉnh BR-VT
số người nhiễm HIV có thẻ BHYT
mới chỉ khoảng 40% trong tổng số
người nhiễm HIV/AIDS toàn tỉnh,
trong đó gần 15% là bệnh nhân ngoại
tỉnh. Công tác tư vấn khuyến khích
bệnh nhân mua BHYT vẫn đang được
tích cực thực hiện tại các phòng khám

ngoại trú. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân
có hoàn cảnh khó khăn và một phần
là do bệnh nhân cũng chưa nhận thấy
được sự cần thiết phải mua BHYT.
Tại buổi hội thảo, đại diện BV
Bà Rịa, Lê Lợi và các TTYT đã trình
bày kế hoạch xây dựng, kiện toàn cơ
sở khám chữa bệnh HIV/AIDS của
đơn vị mình, đồng thời nêu những
khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện. Đại diện của Cục phòng
chống HIV/AIDS cũng đã giải đáp
những thắc mắc của các đơn vị, đồng
thời hướng dẫn và đưa ra những định
hướng cho ngành y tế tỉnh BR -VT
trong việc kiện toàn cơ sở điều trị HIV/
AIDS tiếp cận với khám bệnh, chữa
bệnh qua BHYT.
Theo kế hoạch của Sở Y tế, trong
năm 2016, tất cả các cơ sở chăm sóc
điều trị HIV/AIDS được kiện toàn
có đủ điều kiện ký hợp đồng với cơ
quan bảo hiểm xã hội và thực hiện
việc khám bệnh chữa bệnh thông qua
BHYT cho người nhiễm HIV trên địa
bàn tỉnh. Đến ngày 30/6/2016 kiện
toàn cơ sở điều trị HIV cho người lớn
và trẻ em tại BV Lê Lợi và BV Bà
Rịa từ dự án phòng chống HIV/AIDS.
Kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS tại
TTYT Tân Thành từ dự án Quỹ toàn
cầu theo mô hình lồng ghép quản lý
cung cấp dịch vụ HIV và Lao. Đưa vào
hoạt động cơ sở điều trị theo mô hình
lồng ghép, quản lý, cung cấp dịch vụ
HIV và Lao tại TTYT Vũng Tàu và
Long Điền; Trung tâm Y tế các huyện,
thành phố: Bà Rịa, Châu Đức, Đất Đỏ,
Xuyên Mộc, Côn Đảo sẽ thành lập cơ
sở điều trị HIV sau.
HOÀI LINH
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SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ THA & ĐTĐ QUÝ II/2016:

Phát hiện sớm và phòng ngừa mù lòa do bệnh Đái tháo đường

N

gày 30/6/2016, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ bệnh
nhân THA & ĐTĐ tỉnh, Trung tâm TT-GDSK tỉnh
tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ THA & ĐTĐ quý II
năm 2016, với chủ đề “Phát hiện sớm và phòng ngừa mù
lòa do bệnh Đái tháo đường”.
Tại buổi sinh hoạt, Bs. CKII- Nguyễn Viết Giáp – Giám
đốc bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cung cấp
thông tin về nguyên nhân, triệu chứng, phương pháp điều
trị và cách chăm sóc các bệnh về Mắt do biến chứng bệnh
Đái tháo đường gây nên, đồng thời, trong buổi sinh hoạt
lần này, các y bác sĩ của bệnh viện Mắt trực tiếp thăm
khám, tầm soát, tư vấn giúp phát hiện sớm các bệnh về
Mắt cho các hội viên.
Đây là hoạt động định kỳ hàng quý của câu lạc bộ bệnh
nhân THA & ĐTĐ của tỉnh, giúp cung cấp thông tin, tư
vấn chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các biến chứng do

Bs. Nguyễn Viết Giáp - GĐ bệnh viện Mắt - chia sẻ thông tin đến hội viên.
Ảnh: THĂNG THÀNH

THA&ĐTĐ cũng như phổ biến kiến thức y học thường
thức các vấn đề mà hội viên quan tâm, nhất là chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi.
XUÂN LÊ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Mít tinh hưởng ứng chiến dịch truyền
thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

S

áng 01/7/2016, Sở Y tế tỉnh
BR-VT phối hợp cùng UBND
huyện Xuyên Mộc tổ chức mít
tinh hưởng ứng chiến dịch truyền thông
“Hành trình 10 triệu bàn tay sạch ”
với chủ đề “Giữ đôi tay sạch vì thế hệ
tương lai”, nhằm thiết thực hưởng ứng
Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức
khỏe nhân dân 2/7/2016.
Tham dự có Lãnh đạo Sở Y tế;
đại diện các Sở, Ban, Ngành; lãnh
đạo UBND huyện Xuyên Mộc và
các huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh
đạo các phòng y tế huyện/ thành phố;
Lãnh đạo và tổ trưởng tổ TT-GDSK
các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; lãnh
đạo UBND các xã, thị trấn trên địa
bàn huyện Xuyên Mộc, cùng đông đảo
chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên

Đại biểu và học
sinh cùng tham
gia rửa tay
bằng xà phòng
hưởng ứng
chiến dịch. Ảnh:
THĂNG THÀNH

Đoàn xe loa tuyên truyền tại các trục đường
chính sau lễ phát động. Ảnh: THĂNG THÀNH

thanh niên, học sinh và nhân dân trên
địa bàn huyện Xuyên Mộc tham gia.
Được sự ủy quyền của UBND tỉnh,
Bs. Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc
Sở Y tế đã phát động toàn dân hưởng
ứng chiến dịch truyền thông “Hành
trình 10 triệu bàn tay sạch ” với chủ
đề “Giữ đôi tay sạch vì thế hệ tương

lai”, nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày
vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe
nhân dân 2/7/2016. Ông nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc tăng cường
vệ sinh cá nhân, đặc biệt là hành vi
thường xuyên rửa tay với xà phòng
để phòng, chống dịch bệnh. “Con số
“10 triệu bàn tay sạch” mang ý nghĩa
tượng trưng của các cá nhân nòng cốt
tuyên truyền, để từ đó là hàng triệu
triệu người rửa tay với xà phòng và
tiến tới mọi người dân có thói quen
rửa tay hằng ngày”.
Hưởng ứng lời phát động của
Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo UBND
huyện Xuyên Mộc đã thay mặt cho các
huyện, thành phố trong tỉnh phát biểu
hưởng ứng và cam kết triển khai thực
hiện tích cực; đại diện người dân địa
phương cũng bày tỏ sự ủng hộ chương
trình nhiệt tình và cam kết thực hiện,
đồng thời tích cực tuyên truyền mọi
người cùng chung tay thực hiện, chủ
động phòng chống dịch bệnh.
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và
các em học sinh cùng thực hiện hành
động “Rửa tay bằng xà phòng và nước
sạch” thể hiện quyết tâm cùng chung
tay hưởng ứng phong trào vì sức khỏe
cộng đồng. Kết thúc lễ mít tinh là hoạt
động diễu hành bằng xe loa trên các
trục đường chính của huyện Xuyên
Mộc và tại các xã trong địa bàn huyện
để phong trào lan tỏa sâu rộng trong
cộng đồng.
XUÂN LÊ
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Trung tâm TT-GDSK Trung ương thăm và làm việc
tại Trung tâm TT-GDSK tỉnh BR-VT

N

gày 04/7/2016, Trung tâm TT-GDSK Trung ương
(T5G) do Ths.Bs. Trần Quang Mai – Phó Giám
đốc Phụ trách, cùng đoàn công tác của Trung tâm
TT-GDSK Trung ương đã đến thăm và làm việc tại Trung
tâm TT-GDSK tỉnh BR-VT. Tiếp và làm việc với đoàn có
Bs. Phạm Minh An – Giám đốc Sở Y tế tỉnh cùng tập thể
CBVC Trung tâm TT-GDSK tỉnh.
Tại buổi làm việc, Bs. Nguyễn Văn Lên – Giám đốc
Trung tâm TT-GDSK tỉnh BR-VT (T4G) đã báo cáo với
đoàn về kết quả hoạt động truyền thông – giáo dục sức
khỏe tỉnh BR-VT thời gian qua và hướng phát triển của
đơn vị trong thời gian tới, đồng thời có những đề xuất, kiến
nghị: Bộ Y tế cần sớm ban hành Thông tư quy định chức
năng, nhiệm vụ mạng lưới TT-GDSK trong toàn ngành y
tế từ tuyến tỉnh xuống tuyến xã/phường và ban hành tiêu
chuẩn xếp hạng các Trung tâm TT-GDSK tỉnh/thành phố;
Đối với Trung tâm TT-GDSK Trung ương cần sớm mở
lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về Phát thanh truyền
hình cho các tỉnh phía Nam và tiếp tục phát triển, hỗ trợ
maket tài liệu tuyên truyền…
Phát biểu tại buổi làm việc, Ths.Bs. Trần Quang Mai
và các thành viên trong đoàn cảm ơn sự quan tâm của
lãnh đạo Sở y tế tỉnh đã tiếp và làm việc cùng với đoàn
và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư cho hoạt động
TT-GDSK trên địa bàn tỉnh. Ông đánh giá cao những kết
quả đã đạt được của Trung tâm TT-GDSK tỉnh BR-VT,
trong đó nhấn mạnh: “Hầu hết các đầu việc do T5G triển
khai đơn vị đều làm rất tốt, đặc biệt là công tác chỉ đạo
tuyến, công tác phòng chống dịch bệnh…”, đồng thời chỉ
đạo: “...Trong giai đoạn hiện nay, dịch bệnh diễn biến hết
sức phức tạp, công tác truyền thông phải luôn chủ động
đi trước, đón đầu. Đặc biệt, BR-VT là một tỉnh du lịch
nên càng phải chú trọng làm tốt, vì khi dịch xảy ra sẽ kéo
theo nhiều hệ lụy, cả về phát triển KT-XH, sức khỏe cộng

Bs. Nguyễn Văn Lên- GĐ Trung tâm TT-GDSK tỉnh báo cáo hoạt động
của đơn vị tại buổi làm việc với Trung tâm TT-GDSK Trung Ương.
Ảnh: THĂNG THÀNH

đồng… Trong thời gian tới, TT-GDSK tỉnh nên chú trọng
đến truyền thông nguy cơ, T5G sẽ có kế hoạch hướng dẫn,
tập huấn cho CBVC của T4G thực hiện. Bên cạnh đó, T4G
cần đẩy mạnh truyền thông kế hoạch Đổi mới phong cách
thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của
người bệnh. Ngoài ra, T5G sẽ có kế hoạch mở lớp tập
huấn chuyên môn nghiệp vụ về Phát thanh Truyền hình
cho các đơn vị T4G khu vực miền Đông Nam bộ theo đề
xuất của BR-VT”.
Phát biểu tại biểu làm việc, Bs Phạm Minh An – Giám
đốc Sở Y tế cảm ơn sự quan tâm của Trung tâm TTGDSK
Trung ương, đề nghị tuyến trên tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn
T4G về các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, nâng
cao hiệu quả truyền thông, đồng thời ông yêu cầu Trung
tâm TTGDSK tỉnh cần đổi mới cách thức truyền thông,
hướng đến cộng đồng, sao cho đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu,
dễ làm theo, tiếp tục nâng cao năng lực, năng động đi đầu,
hiệu quả trong công tác thông tin, truyền thông, giáo dục
nâng cao sức khỏe nhân dân.
HOA VIỆT

250 Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế
tham gia hiến máu tình nguyện

H

ưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện
(HMTN) “giọt máu hồng hè” do Ban Chỉ đạo
vận động HMTN tỉnh BR-VT phát động, sáng
4-7 tại Bệnh viện Bà Rịa, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh phối
hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy
(Tp.HCM) tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ
đề “Giọt máu hồng tình nguyện ngành Y năm 2016”.
Hoạt động này thu hút 250 cán bộ, công chức, viên
chức, lao động đang công tác trong ngành Y tế tỉnh BR-
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VT tham gia. Kết quả thu được 180 đơn vị máu. Đây là
lần đầu tiên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức hoạt động
HMTN (kể từ khi thành lập vào tháng 7/2015 đến nay),
song đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ rất mạnh mẽ
từ các Hội viên của Hội cũng như đông đảo cán bộ,
nhân viên đang công tác trong ngành Y tế tỉnh, tiếp nối
chuỗi thành công trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà Hội
đứng ra tổ chức thời gian gần đây.
KHÁNH CHI

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

BỘ Y TẾ:

Bs. Phạm Minh An- Giám đốc Sở Y tế (bên trái) tham gia Hội nghị
trực tuyến tại điểm cầu BR-VT.

S

áng ngày 15/7, Bộ Y tế tổ chức
Hội nghị trực tuyến triển khai kế
hoạch nhân rộng và phát triển
mô hình Bác sỹ gia đình (BSGĐ) tại
Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020.
Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Trung
ương có ông Vũ Đức Đam – Phó Thủ
Tướng Chính phủ; PGS.TS. Nguyễn
Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế;
Lãnh đạo BHXH Việt Nam; đại diện
các Ban, Bộ, Ngành Trung ương…Tại
điểm cầu BR-VT, tham dự hội nghị có
Bác sĩ Phạm Minh An- Giám đốc Sở
Y tế cùng lãnh đạo BHXH tỉnh, các
đơn vị trực thuộc Sở Y tế, lãnh đạo các
Phòng Y tế, BHXH huyện, thành phố...
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn
Thị Kim Tiến thì mô hình BSGĐ từ
năm 2013 – 2015 tại Việt Nam đã
được triển khai thí điểm tại 8 tỉnh,
thành phố là: Hà Nội, TP HCM,

Hội nghị trực tuyến triển
khai kế hoạch nhân rộng
và phát triển mô hình
Bác sỹ gia đình

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên,
Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa và Tiền
Giang. Tính đến tháng 6/2016, đã có
336 phòng khám BSGĐ được thành
lập tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương so với chỉ tiêu đề ra ban
đầu là 80 phòng khám. Trong đó
có 234 phòng khám BSGĐ công lập
gắn với cơ sở khám chữa bệnh thuộc
bệnh viện, phòng khám đa khoa công
lập, trạm y tế (chiếm 98,33%). Và dự
kiến đến năm 2020 sẽ có 80% tỉnh,
thành trên cả nước triển khai áp dụng
mô hình này.
Dựa theo kinh nghiệm ở các nước
trên thế giới cho thấy, phát triển mô
hình BSGĐ sẽ góp phần nâng cao chất
lượng chăm sóc ban đầu theo hướng
toàn diện và liên tục, giúp sàng lọc
bệnh tật, chuyển tuyến phù hợp, góp

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình Bác sỹ gia đình
(Ảnh chụp tại điểm cầu tỉnh BR-VT)

phần giảm quá tải bệnh viện tuyến
trên… Những lợi ích mà mô hình này
đem lại sẽ rất thiết thực đối với công
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, do
đó cần sớm triển khai nhân rộng để
người dân được tiếp cận các dịch vụ
y tế một cách dễ dàng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
khẳng định, phòng khám BSGĐ là
một mô hình hay trên thế giới và thực
tế tại Việt Nam đã triển khai từ rất lâu
rồi như y tế cơ sở nhưng chưa quy
củ, chưa hiệu quả, hiện nay việc triển
khai thực hiện ở nước ta còn vướng
mắc, tiến độ thực hiện còn chậm và
chưa tạo được chuyển biến, vì nơi làm
tốt nhất thì số trường hợp khám bệnh
tại trạm y tế cũng chỉ tăng khoảng
15%. Theo Phó Thủ tướng, vấn đề
cần làm hiện nay là tăng cường năng
lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho
Trạm y tế; có mức độ phân biệt rõ
ràng giữa các Trạm y tế ở nông thôn,
đặc biệt là miền núi với Trạm y tế ở
thành phố. Ông cũng nhấn mạnh: “...
Nơi nào chưa có Trạm y tế thì cần
phải xây dựng, đừng cứng nhắc mỗi
xã một trạm, có những nơi ở miền
núi 1 xã cần có nhiều trạm. Vấn đề
cần nhất hiện nay là đổi mới cơ chế
tài chính cho y tế cơ sở”. Mục đích
lớn nhất là phải mang lại hiệu quả
thiết thực trong quản lý và chăm sóc
sức khỏe ban đầu, toàn diện cho mọi
người dân, nhất là người dân vùng
nông thôn, miền núi…
Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
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Hội nghị trực tuyến sơ kết kế hoạch “Đổi mới
phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế”

N

gày 19/7, ông Đặng Minh
Thông - Phó Chủ tịch UBND
tỉnh BR-VT chủ trì điểm cầu
tại BR-VT tham dự hội nghị trực tuyến
sơ kết thực hiện kế hoạch “Đổi mới
phong cách, thái độ phục vụ của cán
bộ y tế và triển khai phong trào cơ sở
y tế “xanh - sạch - đẹp” hướng tới sự
hài lòng của người bệnh” do Bộ trưởng
Bộ Y tế chủ trì cùng với các điểm cầu
của các tỉnh, thành khác trong cả nước.
Tham dự có Bs. Phạm Minh An - Giám
đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo các phòng
ban thuộc Sở Y tế và lãnh đạo các đơn
vị trực thuộc.
Báo cáo đánh giá 1 năm triển khai
kế hoạch đổi mới toàn diện thái độ,
phong cách hướng tới sự hài lòng của
người bệnh toàn ngành Y tế, Bộ trưởng
BYT Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết:
“...Bằng nhiều biện pháp từ thiết lập
đường dây nóng, hòm thư góp ý, thay
đổi trang phục, thay đổi thái độ, cách
ứng xử cho đến hình thành các đơn vị
chăm sóc khách hàng; triển khai Đề án
tiếp sức người bệnh trong bệnh viện...
đã nhận được sự phản ánh, hưởng ứng
tích cực từ phía người bệnh, người dân.
6 tháng đầu năm 2016, có 11.869 cuộc
gọi đến đường dây nóng của BYT,
trong đó có 4.074 cuộc gọi phản ánh
đúng phạm vi (34%). Nội dung phản

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến (ảnh chụp tại đầu cầu tỉnh BR-VT).

ánh nhiều nhất là tình trạng xuống cấp
của cơ sở vật chất (chiếm 40% cuộc
gọi); quy trình chuyên môn (28%);
thái độ, tinh thần trách nhiệm của y,
bác sĩ (14%); liên quan đến viện phí
và thủ tục khám chữa bệnh BHYT
(12%). Bên cạnh đó, có tỉ lệ nhỏ phản
ánh về tiêu cực như vòi vĩnh, đòi hối
lộ (2%), tình hình mất an ninh - trật
tự ở các cơ sở khám chữa bệnh (2%);
khen ngợi, biểu dương CBYT (1%)”.
Qua đó cho thấy vẫn có những “con
sâu làm rầu nồi canh” và Bộ trưởng
cũng cam kết sẽ xử lý nghiêm khắc đối
với các trường hợp vi phạm.
Trong phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng
nhấn mạnh và chỉ ra từng việc làm
cụ thể mà các đơn vị trong ngành y
tế cần chú ý để khắc phục trong thời

gian tới, đó là: Tiếp tục đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y
tế hướng tới sự hài lòng của người
bệnh; Xây dựng môi trường cơ sở y
tế xanh - sạch - đẹp trong đó yếu tố
“sạch” phải được ưu tiên thực hiện
trước tiên; Chấn chỉnh và đưa vào hoạt
động quy củ các dịch vụ: Bảo vệ, vận
chuyển (xe cấp cứu, xe taxi), bãi đậu
xe, căn tin, giặt là... đang gây bức xúc
khiến người dân phản ánh nhiều trong
thời gian qua. Để khắc phục điều này
cần tổ chức đấu thầu công khai, minh
bạch, có mời thầu, có hồ sơ mời thầu
và có đấu thầu rộng rãi với sự chứng
kiến của cán bộ, nhân viên và đại diện
bệnh nhân...Nếu làm nghiêm, công
khai, minh bạch tất cả các quy trình
đó, người dân chắc chắn sẽ đồng tình,
nội bộ sẽ không còn thắc mắc.
Hội nghị trực tuyến với 715 điểm
cầu tại 63 tỉnh, thành phố và các quận,
huyện, thị xã trên cả nước cho thấy
ngành Y tế đang rất quyết tâm đổi mới
nhằm mang lại sự hài lòng thật sự cho
người bệnh, người dân .
Tin, ảnh: THĂNG THÀNH
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Lễ trao học bổng khuyến
học, khuyến tài Ngành Y
tế năm 2016

S

áng 22/7, tại Hội trường Thành Ủy thành phố Vũng Tàu, Công
đoàn ngành Y tế BR-VT đã tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn
Đức Cảnh – Khuyến học, khuyến tài cho con của cán bộ công
chức, viên chức, lao động trong ngành đạt được những thành tích
nổi bật trong học tập năm học 2015-2016.
Đến tham dự buổi trao học bổng có bà Cao Thanh Hà - Trưởng
ban nữ công LĐLĐ tỉnh; ông Nguyễn Văn Thái - UVBTV Đảng
ủy, PGĐ Sở Y tế - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; các ủy viên Ban
thường vụ BCH Công đoàn ngành; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

Bs. Nguyễn Văn Thái trao học bổng khuyến học cho con CB-CC-VC-LĐ ngành Y tế.

Quang cảnh lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công các
Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Tổng cộng có 374 suất học bổng với tổng
số tiền thưởng là 245.700.000 đồng được trao
cho các cháu, trong đó có 17 suất khen thưởng
dành cho các cháu thi đỗ vào các trường Đại học
Y- Dược trong năm 2014-2015, 82 phần thưởng
khuyến tài (học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh)
và 275 phần thưởng dành cho các cháu đạt kết quả
xuất sắc trong học tập năm học vừa qua.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thái
đã động viên, ngợi khen thành tích học tập của
các cháu đã đạt được nhiều giải thưởng lớn trong
các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, đem lại niềm tự
hào đối với bản thân và gia đình cũng như tô đẹp
thêm truyền thống hiếu học của con em ngành Y.
Đối với các cháu trúng tuyển vào các trường Đại
học Y khoa, ông nhắn nhủ các cháu học tập thật
tốt sau này trở về làm việc, cống hiến trên mảnh
đất quê hương, tiếp nối sự nghiệp chăm sóc, bảo
vệ sức khỏe nhân dân mà các bậc cha mẹ, các cô
các chú đang ngày đêm gắn bó, dày công vun
đắp, xây dựng.
Tin, ảnh: THĂNG THÀNH

Khám, phát thuốc và tặng quà miễn phí cho 300 đồng
bào nghèo và đối tượng chính sách tại xã Quảng Thành
và Kim Long huyện Châu Đức

T

ừ nguồn kinh phí do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
tài trợ (trên 40 triệu đồng), ngày 24/7/2016, Đoàn
cơ sở Sở Y tế triển khai chương trình khám chữa
bệnh từ thiện, tặng quà và phát thuốc miễn phí tại 02 xã
Quảng Thành và Kim Long huyện Châu Đức.
Đợt khám bệnh đã thu hút khoảng 40 đoàn viên,
thanh niên trong toàn ngành tham gia. Bên cạnh việc
khám, tư vấn cho khoảng 300 người nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn, các bạn đoàn viên, thanh niên còn

xuống địa bàn giúp đỡ những gia đình neo đơn sửa nhà,
sửa điện chuẩn bị đối phó với mùa mưa bão sắp đến.
Được biết, đây là hoạt động hưởng ứng chương
trình Thanh niên hè năm 2016 do Đoàn khối cơ quan
tỉnh triển khai, đồng thời phát huy vai trò xung kích của
thanh niên ngành Y tế trong công tác chăm sóc bảo vệ
sức khỏe cho đối tượng chính sách, đồng bào nghèo,
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
KHÁNH CHI
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SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT:

Thông tin về Đề án chính sách thu hút nguồn nhân
lực cho ngành y tế tỉnh BR-VT, giai đoạn 2015-2020

N

gày 08/6/2016, Sở Y tế phát hành văn bản số 1643/
SYT-NVY triển khai Quyết định 14/2015/UBND
của UBND tỉnh về Đề án chính sách thu hút nguốn
nhân lực cho Ngành Y tế tỉnh BR-VT, giai đoạn 2015-2020;
Theo đó, các bác sĩ có trình độ sau đại học, được đào
tạo tại các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại
học Y Dược Tp.HCM, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch-Tp.
HCM, Đại học Y Cần Thơ, có kinh nghiệm công tác từ 5
năm trở lên, khi ký hợp đồng về làm việc tại tỉnh BR-VT
ít nhất 5 năm (dự kiến phân công về BV Bà Rịa và BV Lê
Lợi) được hưởng chế độ hỗ trợ một lần từ 250-350 triệu
đồng; các bác sĩ được đào tạo chính quy tại các trường Đại
học Y Hà Nội, Đại học Y Huế, Đại học Y Dược Tp.HCM,
Đại học Y Phạm Ngọc Thạch-Tp.HCM, Đại học Y Cần
Thơ, khi ký hợp đồng về làm việc tại các cơ sở y tế tuyến
xã trong tỉnh BR-VT ít nhất 5 năm được hưởng chế độ hỗ
trợ một lần 200 triệu đồng;
Nội dung chi tiết 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.
TRẦN NGỌC (TL)

SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT:

Triển khai thực hiện Quyết định số 16/2016/QĐUBND tỉnh BR-VT

N

gày 28/6/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số
1885/SYT-NVY triển khai thực hiện Quyết định số
16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND
tỉnh BR-VT, ban hành quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ
trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có
hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh;
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Theo đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh
trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: Triển khai,
phổ biến nội dung Quyết định đến tất cả công chức, viên
chức; Trung tâm TT-GDSK có trách nhiệm phối hợp tuyên
truyền nội dung của Quyết định trên các phương tiện truyền
thông, thông tin đại chúng.
Về đối tượng được áp dụng là: người thuộc hộ nghèo
(có tên trong sổ hộ nghèo chuẩn quốc gia do ngành
LĐTBXH cấp); đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống
ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định
tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ
tướng Chính phủ (BR-VT gồm 5 xã của huyện Xuyên
Mộc (Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp, Phước Tân, Tân
Lâm) và 3 xã của huyện Châu Đức (Bình Trung, Đá Bạc,
Suối Rao); người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo,
mổ tim (có giấy ra viện, giấy hẹn mổ của bệnh viện tuyến
trên hoặc của các cơ sở y tế tuyến tỉnh của tỉnh BR-VT)…
Nội dung chi tiết 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 (TL)

SỞ Y TẾ TỈNH BR-VT:

Yêu cầu tăng cường
phát hiện bệnh
nhân sốt rét ngoại
lai từ Châu Phi

N

gày 21/7/2016, Sở Y tế đã phát hành
văn bản số 183/PC-NVY về việc triển
khai, thực hiện theo nội dung văn bản
số 568/VSR-DTSR của Viện Sốt rét – Ký sinh
trùng - Côn trùng Trung ương về việc tăng
cường phát hiện bệnh nhân sốt rét ngoại lai
từ Châu Phi.
Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2016,
toàn quốc có 824 ký sinh trùng sốt rét ngoại
lai, trong đó có 211 trường hợp từ Châu Phi.
Riêng tháng 5 năm 2016 đã có 01 trường hợp
tử vong do sốt rét tại Tp.HCM là người đi lao
động từ Angola trở về.
Để tăng cường công tác phát hiện sớm,
điều trị kịp thời Sở Y tế tỉnh BR-VT yêu cầu
TTYT Dự phòng tỉnh, Trung tâm TT-GDSK
tỉnh, BV Bà Rịa, BV Lê Lợi, TTYT huyện,
thành phố thực hiện các nội dung sau:
Các bệnh viện, TTYT và các cơ sở điều
trị trên địa bàn cần lấy máu, Test chẩn đoán
nhanh xác định ký sinh trùng sốt rét cho tất
cả các trường hợp có sốt rét ở vùng sốt rét
lưu hành và những trường hợp có giao lưu
với vùng sốt rét lưu hành, đặc biệt là người
lao động từ Châu Phi (là nơi lưu hành sốt rét
nặng) trở về nước;
Phối hợp các đơn vị có hoạt động đưa
người đi lao động ngoài nước phải tuyên
truyền các biện pháp phòng chống sốt rét
cho các đối tượng trước khi đi và sau khi trở
về nước, đến ngay các cơ sở y tế để khám và
điều trị, khi có sốt rét phải xét nghiệm chẩn
đoán sàng lọc ký sinh trùng sốt rét;
Tăng cường giám sát, quản lý, phát hiện
và điều trị bệnh sốt rét kịp thời cho các đối
tượng đã đi lao động Châu Phi trở về nước;
Kịp thời thông báo diễn biến tình hình sốt
rét của các đối tượng đi lao động nước ngoài
cho Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng
Trung ương.

 Ngày 06/6/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 88/BC-SYT
của Sở Y tế báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu
năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính
6 tháng cuối năm 2016;
 Ngày 08/6/2016, Sở Y tế phát hành văn bản số 136/PC-SYT
triển khai Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 27/4/2016
của UBND tỉnh BR-VT về việc công bố Chỉ số theo dõi,
đánh giá, xếp hạng thực hiện cải cách hành chính năm 2015
của các Sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa
bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, và UBND các xã,
phường, thị trấn;
 Cùng ngày 08/6/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 1644/
SYT-NVD triển khai Quyết định số 205/QĐ-QLD và số 206/
QĐ-QLD ngày 17/5/2016 của Cục Quản lý Dược về việc
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đó
là: mỹ phẩm Nivea Crème, số tiếp nhận 81714/13/CBMPQLD, cấp ngày 08/10/2013; mỹ phẩm NTC Caviar natural
volume perm, số tiếp nhận 53770/11/CBMP-QLD, cấp ngày
30/12/2011; mỹ phẩm Kerastin organic multi perm, số tiếp
nhận 53771/11/CBMP-QLD, cấp ngày 30/12/2011 và mỹ
phẩm Hanaro perm, số tiếp nhận 53769/12/CBMP-QLD, cấp
ngày 12/02/2012. Lý do thu hồi, Công ty TNHH Beiersdorf
Việt Nam đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu
tiếp tục kinh doanh các sản phẩm trên tại Việt Nam.
 Cùng ngày 08/6/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số
1656/SYT-NVD triển khai công văn số 8428/QLD-TT ngày
24/5/2016 của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện quy định
kê đơn và bán thuốc theo đơn;
 Ngày 27/6/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 1871/SYTNVD thông báo Quyết định số 243/QĐ-QLD ngày 09/6/2016
của Cục quản lý dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ
phẩm không đạt chất lượng, đó là: mỹ phẩm ADS 342 Clean &
Fresh Pelling Gel, số tiếp nhận 119133/15/CBMP-QLD ngày
14/9/2015 và mỹ phẩm ADS 313 Eye Puffiness Minimizing
Patches “Gingko”, số tiếp nhận 113430/15/CBMP-QLD ngày
11/8/2015. Lý do thu hồi, mỹ phẩm lưu thông có nhãn phụ
ghi tính năng không đúng như hồ sơ đã công bố.
 Ngày 07/7/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 1996/
SYT-TCCB triển khai thực hiện thông báo số 218/TB-UBND
ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về thu phí tại các cơ sở y tế;
 Ngày 19/7/2016, Sở Y tế đã phát hành văn bản số 2092/SYTNVY triển khai Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 05/7/2016 của
UBND tỉnh BR-VT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
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.
TRẦN NGỌC (TT)

HOA VIỆT (TL)
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HOA ĐẸP NGÀNH Y

CHÂN DUNG THỦ LĨNH
PHONG TRÀO TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

“vừa hồng vừa chuyên”

T

ôi gặp và quen Dương Lê Cảnh
trong một dịp khám chữa bệnh
từ thiện do Đoàn cơ sở Sở Y
tế triển khai cách đây khoảng 3 năm.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Cảnh
là sự gần gũi, hòa đồng toát ra một cách
tự nhiên không chút khiên cưỡng và
tôi rất lấy làm lạ khi Cảnh xuất hiện ở
đâu là ở đó không khí trở nên dễ chịu,
vui vẻ, tựa như ở em có một tố chất
nào đó rất đặc biệt. Càng tiếp xúc với
em tôi càng có thêm nhiều ấn tượng
rất đặc biệt khác mà tôi tin rằng những
phẩm chất ấy khiến em trở thành một
gương mặt trẻ không dễ nhầm lẫn trong
muôn vàn gương mặt trẻ hiện đang
công tác trong ngành Y tế tỉnh Bà RịaVũng Tàu.
Hành động đầu tiên khắc sâu vào
trí nhớ của tôi về Cảnh đó là năm
2014, khi tôi - trong vai trò Bí thư
Chi đoàn Trung tâm Truyền thông –
GDSK đứng ra tổ chức một hoạt động
tình nguyện tại cộng đồng vào dịp cuối
tuần, biết tính Cảnh rất nhiệt tình, xông
xáo trong các hoạt động thiện nguyện,
tôi đã gọi điện nhờ em tham gia phối
hợp. Gần như ngay lập tức Cảnh đồng
ý. Trước ngày diễn ra hoạt động tôi
chưa kịp gọi điện nhắc thì Cảnh đã
tự gọi điện lại để thống nhất một lần
nữa về thời gian, địa điểm. Sáng ngày
diễn ra hoạt động, với vai trò chủ trì tôi
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phóng xe xuống cơ sở từ rất sớm, tới
nơi đã thấy Cảnh đang khệ nệ khiêng
bàn ghế sắp xếp vị trí khám cho các
bác sĩ và chỗ ngồi đợi cho người dân
đến khám bệnh. Nhìn cảnh tượng ấy,
bất cứ ai cũng sẽ nghĩ Cảnh là người
trực tiếp đứng ra tổ chức hoạt động
chứ không phải chỉ tham gia phối hợp,
hỗ trợ.
Lần khác, 2 chị em cùng tham
gia một chương trình từ thiện do Hội
Thầy thuốc trẻ tỉnh phát động, Cảnh
lại tiếp tục khiến tôi bất ngờ bởi sự
nhiệt tình và lòng trắc ẩn hiếm thấy.
Vì đảm nhận việc ghi nhận thông tin,
hình ảnh của buổi khám nên tôi chú
ý nhiều đến những hành động đẹp
của các bạn trẻ. Suốt buổi hôm ấy,
tôi thấy Cảnh bận rộn chỉ dẫn, hướng
dẫn người bệnh, trực tiếp dìu những cụ
già vào vị trí khám, lấy thuốc rồi dìu
ra xe cho người nhà chở về. Chuyện
cũng chẳng có gì đáng kể vì tôi đã
chứng kiến sự nhiệt tình, trách nhiệm
của Cảnh nhiều lần, nhưng lần này
không hiểu vì lý do gì, sau khi dìu cụ
già khám bệnh, lấy thuốc xong, tôi
thấy Cảnh đứng nói chuyện cùng cụ
khá lâu. Lúc sau, tôi thấy Cảnh vội vã
chạy ra trước cửa Trạm Y tế, ngoắc
một chiếc xe ôm vào, dìu bà cụ lên xe
rồi móc ví đưa tiền cho người xe ôm

nọ. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi: “Em quen
bà cụ à?”, Cảnh đáp: “dạ em đâu có
quen”. “Chị thấy em vừa đưa tiền...”,
“à...vì bà cụ sống cảnh neo đơn, có 2
con mà đi làm xa hết, hoàn cảnh bà tội
nghiệp lắm, lúc nãy bà lội bộ đi khám,
nhà cách xa đây gần 2km mà giờ phải
lội bộ về, thời tiết nắng, nóng như thế
này, sao bà chịu được, em gọi xe ôm,
trả tiền nhờ chở bà về đó mà”. Kể xong
Cảnh cười rất tươi như thể không có
chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục săng sái
với công việc hướng dẫn người bệnh
của mình.
Vì những ấn tượng rất tốt đẹp về
Cảnh nên tôi bắt đầu chú ý nhiều và
dụng công tìm hiểu về em. Tôi bất
ngờ khi biết em không chỉ là con trai
duy nhất mà cũng là đứa con duy nhất
của cha mẹ. Cảnh sinh năm 1990, tại
thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ tỉnh
BR-VT. Lẽ thường, là con trai một
trong gia đình có một con, được nuông
chiều dễ sinh ra hư hỏng hoặc chí ít
cũng dễ nảy sinh tính ích kỷ, nhưng
ngay từ nhỏ Cảnh đã chăm chỉ học
hành, ngoan ngoãn và luôn biết quan
tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém
may mắn hơn mình. Tốt nghiệp xong
cấp 3, Cảnh theo học Cao đẳng Công
nghệ thông tin tại Tp.HCM, sau đó
tiếp tục học liên thông lên Đại học và
ra trường vào năm 2013.
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Cảnh tham gia hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh trong một đợt Khám chữa bệnh từ thiện do
Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức. Ảnh: THẾ PHI

Khi Cảnh cầm tấm bằng Đại học
trên tay cũng là thời điểm mà trường
TCYT tỉnh BR-VT ứng dụng mạnh
mẽ CNTT vào lĩnh vực giảng dạy,
học tập, Cảnh được nhận vào làm
việc tại trường với chức danh giáo
viên giảng dạy môn tin học thuộc bộ
môn Khoa học cơ bản và đảm nhiệm
thêm công tác hành chính - quản trị,
phụ trách mảng CNTT của nhà trường.
Với tố chất nhanh nhẹn, ham học hỏi,
bất cứ công việc gì được giao Cảnh
đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong một thời gian ngắn, Cảnh đã xây
dựng Website riêng của trường TCYT
cũng như kết nối, vận hành mạng Lan
hiệu quả trong công tác quản lý, hành
chính, chia sẻ thông tin nội bộ cho
trường. Nói là vậy, nhưng làm được
tất cả những việc đó với một sinh viên
vừa mới ra trường không phải là điều
dễ dàng. Để có những giờ lên lớp tự
tin, thu hút được sự quan tâm, lắng
nghe cũng như truyền tải được những
nội dung trọng tâm của bài giảng,
Cảnh phải thường xuyên học hỏi từ

các giáo viên giàu kinh nghiệm, học
cách soạn giáo án, tự mình đứng trước
gương tập nói, tập ngữ điệu, cử chỉ sao
cho vừa nhịp nhàng, chuyên nghiệp lại
vừa thể hiện đúng cốt cách mực thước
của người thầy khi đứng trước các
sinh viên đa phần là nữ lại gần bằng
tuổi mình. Ngoài giờ lên lớp, Cảnh
làm công việc của một nhân viên hành
chính với vô số các công việc mà Cảnh
dí dỏm ví “như nuôi con mọn”, tức là
bận luôn tay luôn chân, nào là: làm
hợp đồng mua sắm, tiếp đón khách đến
làm việc với nhà trường, quản lý ký
túc xá, lập kế hoạch, tổ chức và phối
hợp thực hiện các sự kiện, lễ hội, quản
lý phòng ốc trang thiết bị...Những lúc
rảnh rỗi, Cảnh chịu khó đọc các văn
bản, công văn hành chính để rèn dũa
cách thức trình bày văn bản phục vụ
cho công việc kiêm nhiệm của mình.
Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên
môn, Cảnh luôn hăng hái, nhiệt tình
tham gia các hoạt động do BCH đoàn
trường tổ chức. Thời gian đầu khi
mới về trường, lúc bấy giờ Chi đoàn
trường TCYT còn trực thuộc Đoàn
cơ sở SYT, Cảnh đã hỗ trợ hết mình
cùng BCH đẩy mạnh các hoạt động,
đưa Đoàn trường trở thành Đoàn vững
mạnh xuất sắc trong toàn ngành. Năm
2016 khi có quyết định chia tách Đoàn
trường TCYT về sinh hoạt cùng Khối
với các trường học và trực thuộc Tỉnh
đoàn, Cảnh được các đồng chí trong
BCH tín nhiệm bầu chọn làm Bí thư
Đoàn trường – Nhiệm kỳ 2016-2017.
Trong cương vị thủ lĩnh phong
trào với 243 đoàn viên và 17 đồng
chí trong BCH, Cảnh phát huy khả
năng tập hợp, kết nối các đoàn viên
trong trường tổ chức nhiều hoạt động
hết sức thiết thực, ý nghĩa như trồng và
chăm sóc vườn cây thuốc Nam ngay
trong khuôn viên nhà trường nhằm hỗ
trợ việc học tập cho học sinh, tạo cảnh
quan thiên nhiên cũng như giúp sơ cứu
và chữa trị một số bệnh thông thường
cho giáo viên, học sinh; Xây dựng và
tổ chức chương trình phát thanh truyền
thông thanh niên vào giờ giải lao với
nhiều chủ đề gần gũi, hữu ích với các
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“Vườn cây thuốc Nam”- Một công trình Thanh niên thiết thực, ý nghĩa do Đoàn trường TCYT thực
hiện. Ảnh: THẾ PHI

bạn trẻ như: “15 phút bạn và tôi”, “thắc
mắc biết hỏi ai”...; tuyên truyền về các
dịch bệnh nguy hiểm đang lưu hành,
Học tập về quy tắc ứng xử cho nhân
viên y tế, văn hóa giao thông...; Thứ
hai hàng tuần, Đoàn trường tiến hành
nói chuyện dưới cờ các nội dung do
Tỉnh đoàn triển khai, đặc biệt tuyên
truyền việc giữ gìn vệ sinh lớp học
cũng như khu vực ký túc xá, thực hành
tốt “5S” tại trường. Bên cạnh đó, sự
năng động, hết mình của người thủ
lĩnh trẻ đã thổi lửa nhiệt huyết vào các
bạn đoàn viên. Hầu hết trong các hoạt
động do Công Đoàn, Đoàn cơ sở Sở
Y tế hay Hội thuốc trẻ tỉnh phát động,
Đoàn trường TCYT đều tập hợp được
một lực lượng đông đảo tham gia, hỗ
trợ, như các đợt khám chữa bệnh từ
thiện; tặng sách vở, đồ dùng học tập
cho học sinh nghèo; tập dợt các tiết
mục văn nghệ hay, ý nghĩa phục vụ
cho các sự kiện do Công đoàn ngành
tổ chức; gần đây nhất là tham gia hoạt
động HMTN tại Bệnh viện Bà Rịa
do Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đứng ra
phát động...
Trong rất nhiều công việc có ý
nghĩa mà Cảnh và các đồng chí của
mình đã thực hiện, tôi hỏi: “điều nào
để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với
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em?” Cảnh suy nghĩ một lúc rồi kể:
“Đoàn trường em xây dựng quỹ tình
thương để hỗ trợ, giúp đỡ những em
học sinh nghèo, học giỏi, không may
ốm đau, bệnh tật hay gặp biến cố gì đó
trong cuộc sống thì tới thăm hỏi, động
viên. Lần đó có một học sinh nghèo
bị gãy chân, tụi em tới tặng quà và có
chút tiền thăm hỏi. Tuy số tiền chẳng
đáng là bao, nhưng phụ huynh của
em học sinh đó cảm động lắm. Sau
khi tụi em về phụ huynh đó còn gọi
điện cảm ơn nhiều lần, cô ấy nói một
câu khiến em nhớ mãi: “Cô đã không
sai khi cho con mình theo học ở một
ngôi trường mà từ thầy cô đến đoàn
thể đều quan tâm, chăm lo đến học
sinh như thế”. Chính những tình cảm
ấy đã tiếp thêm động lực cho em và
các bạn đoàn viên khác quyết tâm phải
đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhằm
đưa tổ chức Đoàn trở thành một người
bạn, một sân chơi dành cho thanh niên
đúng nghĩa mà bất cứ thanh niên, học
sinh nào cũng muốn được đứng chân
trong tổ chức”.
Những nỗ lực, phấn đấu của Cảnh
được cả tập thể trân trọng, ghi nhận.
Đó không chỉ là những thành tích được
công nhận hàng năm mà còn là thái độ

yêu mến, tình cảm chân thành mà các
đồng nghiệp và học sinh thể hiện khi
nhắc đến Cảnh. Như lời thầy Lê Tấn
Cường – Hiệu trưởng Trường TCYT
nhận xét: “Đó là một giáo viên trẻ giàu
nhiệt huyết, không bao giờ nề hà công
việc được giao, việc gì làm cũng có
trách nhiệm, ham học hỏi, cầu thị. Là
một cán bộ đoàn năng nổ, sáng tạo,
triển khai được nhiều hoạt động có ý
nghĩa cho nhà trường. Có chiều hướng
phát triển rất tốt. Chi bộ trường TCYT
đã đề nghị kết nạp em vào Đảng Cộng
sản Việt Nam trong năm 2015”.
Một tin vui khác vừa đến với
Cảnh khi tôi đang chắp bút viết về
em, đó là Tỉnh đoàn đã quyết định
trao tặng danh hiệu “Đoàn viên ưu tú
làm theo lời Bác” cho những nỗ lực,
đóng góp của em trong các hoạt động
đoàn thời gian vừa qua. Biết tin tôi gọi
điện chúc mừng Cảnh, lúc đó em đang
bận công việc, nhận cuộc gọi của tôi
là thầy Vũ Văn Trinh – Chủ tịch Công
Đoàn trường TCYT, biết lý do tôi gọi,
thầy Trinh bảo: “Cảnh được khen là
xứng đáng đấy. Không chỉ trong lĩnh
vực hoạt động Đoàn mà cả hoạt động
Công Đoàn Cảnh cũng rất tích cực,
luôn là một công đoàn viên gương
mẫu, có quan hệ tốt với tất cả các đồng
nghiệp, tham gia nhiệt tình các phong
trào. Tính Cảnh hiền lành, hòa đồng
và nhiệt tình nên ai cũng quý”.
“Đường dài mới biết ngựa hay”,
những thành công hôm nay mới chỉ
là bước đầu đối với một cán bộ trẻ
như Cảnh. Vừa làm công tác chuyên
môn lại kiêm nhiệm thêm công tác
phong trào điều cần nhất là nuôi dưỡng
được ngọn lửa nhiệt huyết lâu bền.
Tôi không biết Cảnh có đủ đam mê
và quyết tâm cho chặng đường phía
trước hay không, nhưng tôi tin rằng
một tâm hồn đẹp, một lối sống đẹp
lại được công tác và cống hiến trong
một môi trường thuận lợi, tự thân sẽ
tạo nên những điều đẹp đẽ và có sức
lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo nên hình
ảnh của thế hệ thanh niên ngành Y tế
“vừa hồng vừa chuyên”.
KHÁNH CHI

LỄ PHÁT ĐỘNG
Chiến dịch truyền thông hành trình 10 triệu bàn tay sạch
“giữ đôi tay sạch vì thế hệ tương lai”

Văn nghệ chào mừng.

Bs. Nguyễn Văn Thái - PGĐ Sở Y tế phát động chiến dịch.

Rửa tay với xà phòng hưởng ứng lễ phát động.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân và học sinh nhiệt tình tham gia.

Phát biểu hưởng ứng của người dân.

Xe hoa tuyên truyền sau lễ phát động.

Ảnh: THĂNG THÀNH
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Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Đài PTTH tỉnh nhân ngày báo chí CMVN.

Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu nhân ngày báo chí
CMVN.

Sở Y tế tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm TT-GDSK
nhân ngày báo chí CMVN.

Giao ban hàng tuần về sản xuất bản tin tại Trung tâm TT-GDSK.

Cán bộ Trung tâm TT-GDSK tham gia tọa đàm phát thanh trực tiếp
trên Đài PTTH tỉnh.

Phóng viên Trung tâm TT-GDSK đang tác nghiệp cùng với PV
báo, đài của tỉnh.

Ảnh: THẾ PHI

